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1. Madde: Çocu¤un Tanımı
Bu sözleﬂme uyar›nca çocu¤a uygulanabilecek olan kanuna göre, daha erken yaﬂta reﬂit olma
durumu hariç, on sekiz yaﬂ›na kadar her insan çocuk say›l›r.
I. Maddenin Kapsam›:
Sözleﬂme, öncelikle bu Sözleﬂme kapsam›nda kabul edilecek kiﬂileri belirlemekte ve bu yaﬂ s›n›r›n›
on sekiz olarak tespit etmektedir. Çocu¤un yaﬂ›n›n belirlenmesi, “oluﬂum halindeki kapasitesine1”
sayg› gösterilmesi gereken çocuk ile Devletin çocu¤a özel koruma sa¤lama yükümlülü¤ü aras›nda
bir denge sa¤lamaktad›r. Devletler, kendi yasalar›ndaki asgari yaﬂ s›n›rlar›n› belirlerken, bunu
Sözleﬂmede yer alan belirli ilkeler çerçevesinde yapmak durumundad›rlar. Çocuk Haklar› Komitesi,
özellikle koruyucu nitelikteki asgari yaﬂ s›n›rlar›, örne¤in cinsel iliﬂkiye r›za, iﬂe kabul, cezai ehliyet,
özgürlükten yoksun b›rak›lma, evlilik, silahl› kuvvetlere al›nma gibi konularda sözleﬂmeye Taraf
Devletlerden bilgi talep etmektedir.
Sözleﬂmenin 1. maddesinde yer alan ifadede çocukluk için bir baﬂlang›ç an› belirlenmesinden kaç›n›lm›ﬂ,
çocuklu¤un ya da yaﬂam›n baﬂlam›ﬂ say›laca¤› an›n belirlenmesi, ülkelerin kendi yasal düzenlemelerine
b›rak›lm›ﬂt›r. Do¤um öncesini ilgilendiren kürtaj ya da benzeri konularda bir karar al›n›rsa, Sözleﬂmenin
tüm ülkelerce onaylanmas› tehlikeye düﬂebilece¤inden, konuya iliﬂkin bir düzenleme yap›lmas›ndan
bilinçli olarak kaç›n›lm›ﬂt›r. Bu hususta baz› ülkeler, henüz dünyaya gelmemiﬂ çocuk konusunda
kendi yasa ve düzenlemelerinin alt›n› çizen aç›klamalar yapma ve çekinceler koyma gere¤i duymuﬂlard›r.
Çocuk Haklar› Komitesi, kürtajla ilgili ulusal yasalar›n korunmas›na yönelik Sözleﬂmeye konulan
çekincelerin gereksiz oldu¤unu belirtmekle birlikte, kürtaj› azaltacak önlemleri de teﬂvik etmektedir.
Sözleﬂme, çocukluk döneminin sona ermesini daha belirli bir ﬂekilde (onsekiz yaﬂ) tan›mlamakla
birlikte, bu hususta da kat› de¤ildir. Komite, rüﬂt yaﬂ›n› on sekizden küçük olarak belirleyen Devletleri,
bu yaﬂ› gözden geçirme ve yükseltme konusunda teﬂvik etmektedir. On sekiz yaﬂ›n üst s›n›r olarak
belirlenmesi, bu s›n›ra kadar Taraf Devletlerin her çocu¤a özel koruma sa¤lama yükümlülü¤ünden
kaynaklanmaktad›r. Bununla birlikte Sözleﬂme, çocuk için uygulanabilir yasalara göre çocu¤un daha
önce reﬂit say›labilmesine de olanak tan›maktad›r. Zira üzerinde anlaﬂ›lm›ﬂ bir rüﬂt tan›m›
bulunmamaktad›r ve baz› durumlarda yaﬂ d›ﬂ›ndaki baﬂka kriterlerin de dikkate al›nmas› suretiyle
çocu¤un reﬂit kabul edilebilmesi mümkündür. Ancak bu husus Taraf Devletlerin on sekiz yaﬂ›ndan
küçük çocuklara karﬂ› yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerini hiç bir ﬂekilde etkilemeyecektir.

1 Bu ilkeye göre çocuklar yeterli “kavray›ﬂ düzeyine ulaﬂt›klar›nda” belirli konularda kendi adlar›na karar verme hakk›n› edinirler.
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Devletler asgari yaﬂ belirlemesi yaparken Sözleﬂmenin genel ilkelerini dikkate almal›, ayr›mc›l›k
yapmamal›, çocu¤un yüksek yarar›n› gözetmeli, yaﬂam›n› ve geliﬂimini azami düzeyde güvence alt›na
almal›d›rlar.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler:
Sözleﬂme on sekiz yaﬂ›n alt›ndakileri çocuk olarak kabul edilmesini talep ederken bir yandan onlara
baz› koruyucu alanlar yaratmaya çal›ﬂmakta, di¤er yandan da onlar›n birey olarak kabul edilmelerini
ve toplumsal yaﬂama kat›l›mlar›n› güvence alt›na almaya çal›ﬂmaktad›r. Bu nedenle 1. maddeyi bu
iki hedefi birlikte dikkate alarak incelemek gerekmektedir.
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Türk Hukukunda “çocuk” kavram›n›n tan›mland›¤› iki hüküm mevcuttur. Çocuk Koruma Kanununun
uygulanmas›nda çocuk, “daha erken yaﬂta ergin olsa bile, on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ kiﬂi” (Çocuk
Koruma Kanunu, md. 3); Ceza Kanunlar›n›n uygulanmas›nda ise çocuk, “henüz on sekiz yaﬂ›n›
doldurmam›ﬂ kiﬂi” olarak tan›mlanmaktad›r (Türk Ceza Kanunu, md. 6/1-b).
Çocukluk durumu ise Türk Medeni Kanununda düzenlenmektedir. Kiﬂili¤in baﬂlang›ç an›, Türk
Medeni Kanununun 28 maddesi ile belirlenmektedir; “kiﬂilik, çocu¤un sa¤ olarak tamam›yla do¤du¤u
anda baﬂlar ve ölümle tamamlan›r”. Buna karﬂ›l›k, 28. maddenin ikinci f›kras›nda ise çocu¤un hak
ehliyetini sa¤ do¤mak koﬂuluyla, ana rahmine düﬂtü¤ü andan baﬂlayarak elde edece¤i belirtilmektedir2.
Örne¤in mirasç› olma hakk› sa¤ do¤mak kayd› ile çocu¤un ana rahmine düﬂtü¤ü anda baﬂlar.
Haklara sahip olma ehliyeti do¤um ile kazan›l›rken, kendi fiilli sonucu hak edinebilme ve borç alt›na
girebilme ehliyetini ifade eden fiil ehliyeti “ergin” olma ile kazan›l›r (Türk Medeni Kanunu, md. 9).
Ay›rt etme gücü bulunmayanlar›n, küçüklerin ve k›s›tl›lar›n fiil ehliyeti yoktur (Türk Medeni Kanunu,
md.14). Yani bu say›lan kiﬂilerin fiilleri hukuki sonuç do¤urmayacakt›r. Buradaki “küçük” ile ifade
edilmek istenen, ergin olmam›ﬂ kiﬂilerdir. Türk Medeni Kanununda, erginli¤in on sekiz yaﬂ›n
doldurulmas› ile baﬂlad›¤› ifade edilmektedir (Türk Medeni Kanunu, md.11). Ayr›ca, Türk Medeni
Kanununun 12. maddesi uyar›nca, on beﬂ yaﬂ›n› dolduran küçük, kendi iste¤i ve velisinin r›zas› ile
mahkeme taraf›ndan ergin k›l›nabilecektir. Yine ayn› hükümde evlenmenin de kiﬂiyi ergin k›laca¤›
belirtilmektedir. Ay›rt etme gücü ise, yaﬂ›n›n küçüklü¤ü yüzünden veya ak›l hastal›¤›, ak›l zay›fl›¤›,
sarhoﬂluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yetene¤inden
yoksun olmama hali olarak, Türk Medeni Kanunu’nun 13. maddesinde ifade edilmektedir. Ay›rt
etme gücüne sahip küçükler ve k›s›tl›lar, yasal temsilcilerinin r›zas› olmad›kça, kendi iﬂlemleriyle borç
2 Hak ehliyeti Türk Medeni Kanunu’nun 8 maddesinde düzenlenmektedir: “Her insan›n hak ehliyeti vard›r. Buna göre bütün insanlar,
hukuk düzeninin s›n›rlar› içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eﬂittirler.”
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alt›na giremezler. Ancak karﬂ›l›ks›z kazanmada ve kiﬂiye s›k› s›k›ya ba¤l› haklar› kullanmada bu r›za
gerekli de¤ildir. Ay›rt etme gücüne sahip küçükler haks›z fiillerinden sorumludurlar (Türk Medeni
Kanunu, md. 16).
Ay›rt etme yetene¤ine sahip olan on beﬂ yaﬂ›ndaki çocuk mahkemece verilecek ergin olmaya iliﬂkin
karar› temyiz etme hakk›na sahiptir. (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, md. 427).
Çocuklar›n yasal temsilcileri olmaks›z›n kendi baﬂlar›na hukuk davas› açmalar›, yürütmeleri veya
ﬂikâyete tabi suçlarda savc›ya soruﬂturmay› baﬂlatacak ﬂikâyet dilekçesini verebilmeleri konusunda
aç›k yasal düzenlemeler bulunmamaktad›r, ancak uygulamada yasal temsilcileri olmaks›z›n bu iﬂlemleri
yapabilmeleri mümkün de¤ildir. Bu nedenle; isim de¤iﬂtirme dâhil kimlik de¤iﬂtirme, babal›k vb. aile
ba¤lar›n›n kurulmas› ile ilgili davalar kanuni temsilcinin muvafakatı ile aç›labilmektedir.
Ergin olmayan çocuklar ana-babalar›n›n velayeti alt›ndad›r (Türk Medeni Kanunu, md. 339). Ana
ve baba, çocu¤un bak›m ve e¤itimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararlar›
almak ve uygulamakla; olgunlu¤u ölçüsünde çocu¤a hayat›n› düzenleme olana¤› tan›mak ve önemli
konularda olabildi¤ince onun düﬂüncesini göz önünde tutmakla yükümlüdürler. Çocuk, ana ve
babas›n›n sözünü dinlemekle yükümlüdür ve ana ve babas›n›n r›zas› d›ﬂ›nda evi terk edemez. Türk
Medeni Kanunun 182. maddesine göre boﬂanma veya ayr›l›k karar› veren mahkeme, ana ve baban›n
haklar›n› ve çocuk ile olan kiﬂisel iliﬂkilerini de düzenler ve bu düzenlemeyi yaparken olanak
bulundukça ana ve babay› dinledikten ve çocuk vesayet alt›nda ise vasinin ve vesayet makam›n›n
düﬂüncesini ald›ktan sonra karar verir. Bu hükümde çocu¤un görüﬂünün al›nmas› öngörülmemiﬂtir.
Evlât edinme için, evlât edinen ile edinilen aras›nda en az on sekiz yaﬂ fark bulunmas› kural› nedeniyle,
evlenmiﬂ olsalar dahi, on sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin evlât edinmeleri mümkün de¤ildir. On sekiz
yaﬂ›ndan küçüklerin evlât edinilmelerinde ise ay›rt etme yetene¤ine sahip küçü¤ün r›zas› aranmaktad›r.
Ancak çocuk vesayet alt›nda ise ay›rt etme yetene¤ine sahip olsa dahi, r›zas› aranmadan evlât
edindirilebilecektir (Türk Medeni Kanunu, md. 308).
Aç›lm›ﬂ olan bir özel hukuk davas›nda, çocu¤un hukuki dan›ﬂmanl›k talebinde bulunma yetkisine
iliﬂkin aç›k düzenleme bulunmamakla birlikte, ay›rt etme gücüne sahip çocu¤un böyle bir talepte
bulunabilece¤i genel prensiplerden hareketle söylenebilir. Çocu¤un bir ceza soruﬂturmas›nda veya
kovuﬂturmas›nda ﬂüpheli veya san›k oldu¤u hallerde ise Ceza Muhakemesi Kanununun 150.
maddesinin ikinci f›kras›na göre, müdafii olmayan çocu¤a istemi aranmaks›z›n müdafi atanacakt›r.
Ancak burada da gene çocu¤un kendine müdafi atama yetkisinin bulunup bulunmad›¤› hakk›nda bir
hüküm yer almamaktad›r.
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Türkiye’de on sekiz yaﬂ›n› doldurmuﬂ, mahkemece vesayet alt›na al›nmam›ﬂ olan erkek veya kad›n,
baﬂka bir kimsenin r›zas› veya iznine ba¤l› olmaks›z›n evlenebilir. Ayr›ca on yedi yaﬂ›n› bitirmiﬂ erkek
veya kad›n›n velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makam›n›n izniyle evlenebilmektedir (Evlendirme
Yönetmeli¤i, md.14). Bunun yan› s›ra, hâkim ola¤anüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on
alt› yaﬂ›n› doldurmuﬂ olan erkek veya kad›n›n evlenmesine izin verebilir. ‹mkân oldu¤u sürece
karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenecektir (Türk Medeni Kanunu, md.124). Hâkim hakl›
sebep olmaks›z›n evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda baﬂvuran
küçük veya k›s›tl›n›n evlenmesine izin verebilir. Ancak ay›rt etme gücüne sahip olmayanlar ile on
beﬂ yaﬂ›n› bitirmiﬂ küçükler, mahkemece ergin k›l›nm›ﬂ olsalar dahi evlenemezler (Evlendirme
Yönetmeli¤i, md. 14). Ayr›ca evlenmenin geçerli olmas› dini törenin yap›lmas›na ba¤l› de¤ildir (Türk

8

Medeni Kanunu, md. 143). Türk Ceza Kanununun 230. maddesinin 6. f›kras›na göre, evlenme
akdinin kanuna göre yap›lm›ﬂ oldu¤unu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören
yapan kimse hakk›nda iki aydan alt› aya kadar hapis cezas› verilecektir. Bu düzenlemeler ile Kad›nlara
Karﬂ› Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Komitesinin Genel Tavsiye Karar›na (Genel Tavsiye 21, 1994;
‹HB/GEN/1/Rev.5, s. 229-230) uygun ﬂekilde, bütün evliliklerin kayda geçirilmesi mümkün
k›l›nm›ﬂt›r. Sözleﬂmede, evlenme yaﬂ› konusunda aç›k bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Komite
bu yaﬂ›n rüﬂt yaﬂ› ile uyumlu ve k›z ve erkek çocuklar› bak›m›ndan eﬂit biçimde belirlenmesi
gereklili¤ine dikkat çekmekte; Kad›nlara Karﬂ› Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Komitesi (CEDAW) ise 1994
tarihli Tavsiye Karar›nda, asgari evlilik yaﬂ›n›n hem k›z hem de erkek çocuklar için asgari on sekiz
olarak belirlenmesini tavsiye etmektedir. (Genel Tavsiye 21, 1994; ‹HB/GEN/1/Rev.5, s.229230)
Türkiye’de cinsel iliﬂkiye r›za yaﬂ› kural olarak on beﬂ yaﬂ›n bitimi olarak kabul edilebilir. Zira Türk
Ceza Kanununun 104. maddesine göre; cebir, tehdit ve hile olmaks›z›n on beﬂ yaﬂ›n› bitirmiﬂ olan
çocukla cinsel iliﬂkide bulunan kiﬂi, ﬂikâyet üzerine, alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› ile
cezaland›r›lmaktad›r. Söz konusu hüküm ile reﬂit olmayan bir kiﬂi ile r›zas› ile dahi olsa cinsel iliﬂkide
bulunmak, ba¤›ms›z bir suç olarak düzenlenmektedir. Ancak bu kiﬂi on beﬂ yaﬂ›ndan büyük ise
ﬂikâyet etmedi¤i takdirde, r›zas› var kabul edilecek ve kamu ad›na soruﬂturulmayacakt›r. Bu ﬂikayetin
kimin taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤i kanunda aç›kça ifade edilmemiﬂtir.
1219 say›l› Tebabet ve ﬁuabat› San’atlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanununun 70. maddesi uyar›nca,
doktorlar her nevi t›bbi tedavi için, hasta küçük ise veli veya vasisinin onay›n› almak zorundad›r.
Büyük cerrahi müdahaleler için bu r›za yaz›l› olmal›d›r. Veli veya vasinin mevcut olmad›¤› ya da
üzerinde t›bbi müdahalede bulunulacak kiﬂinin r›zas›n›n al›namayaca¤› durumlarda, onay ﬂart de¤ildir.
Ayr›ca 01.08.1998 tarihli Hasta Haklar› Yönetmeli¤inin 24. maddesinde de t›bbi müdahalelerde
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hastan›n r›zas› aranmakta, hasta küçük ise velisinden veya vasisinden izin al›naca¤›, velinin ya da
vasinin olmad›¤› veya haz›r bulunmad›¤› hallerde bu ﬂart›n aranmayaca¤› belirtilmektedir. Yönetmeli¤e
göre, kanuni temsilci taraf›ndan muvafakat verilmeyen hallerde, müdahalede bulunmak t›bben gerekli
ise velayet ve vesayet alt›ndaki hastaya t›bbi müdahalede bulunulabilmesi için; Türk Medeni Kanununun
272. ve 431. maddeleri uyar›nca mahkemeden karar al›nmas› gerekecektir. Kanuni temsilciden veya
mahkemeden izin al›nmas› zaman gerektirecek ve hastaya derhal müdahale edilmedi¤i takdirde
hayat› veya hayati organlar›ndan birisi tehdit alt›na girecek ise izin ﬂart› aranmaz. Hayat› veya hayati
organlardan birisini tehdit eden acil haller haricinde, r›zan›n her zaman geri al›nmas› mümkündür.
R›zan›n geri al›nmas›, hastan›n tedaviyi reddetmesi anlam›na gelir. R›zan›n müdahale baﬂlad›ktan
sonra geri al›nmas›, ancak t›bbi yönden sak›nca bulunmamas› ﬂart›na ba¤l›d›r.
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Yönetmeli¤in 35. maddesinde çocuklara, kendilerine faydas› olmadan, s›rf t›bbi araﬂt›rma amac›
güden t›bbi müdahalelerin hiçbir surette tatbik edilemeyece¤i düzenlenmektedir. Faydalar› bulunmas›
ﬂart› ile çocuklar üzerinde t›bbi araﬂt›rma yap›lmas›, velilerinin veya vasilerinin r›zas›na ba¤l›d›r.
Hasta Haklar› Yönetmeli¤i madde 15, hastan›n sa¤l›k durumunu, kendisine uygulanacak iﬂlemleri,
bu iﬂlemlerin faydalar›n› veya muhtemel sak›ncalar›n›, alternatif t›bbi müdahale usullerini, tedavinin
kabul edilmemesi halinde ortaya ç›kabilecek muhtemel sonuçlar›, hastal›¤›n seyri ve neticelerini
ö¤renme, bu konuda sözlü veya yaz›l› bilgi isteme hakk›na sahip oldu¤unu ifade etmektedir. Bu
konudaki gerekli bilgi hastan›n çocuk olmas› halinde, velisi veya vasisine verilecektir.
1996 tarihli Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar› ve Biot›p Sözleﬂmesinin 2. maddesine göre, her t›bbi
giriﬂim, bireylerin özgür ve bilgilendirilmiﬂ onay› ile yap›lacakt›r. Bu kiﬂilere olas› riskler ve olas›
sonuçlar aç›klanacakt›r. Sözleﬂme, yasalara göre onay veremeyecek yaﬂta olanlar için iznin o kiﬂilerin
yasal temsilcilerinden al›naca¤›n› belirtmektedir. Yaﬂ› küçük olanlardan, ayr›ca yaﬂ ve olgunlu¤a göre
görüﬂ de al›nmaya çal›ﬂ›lacakt›r. Onay al›namayacak kadar acil olan durumlarda ise sadece kiﬂinin
yaﬂam› ve sa¤l›¤› göz önüne al›nacakt›r.
Türkiye’de zorunlu e¤itim sekiz y›ll›k bir ilkö¤retim dönemini kapsamaktad›r. 16.08.1997 tarihli
4306 say›l› Kanununun 1. maddesi, 222 say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanununun 9. maddesinin birinci
f›kras›n› de¤iﬂtirmiﬂ ve ilkö¤retim kurumlar›n›n sekiz y›ll›k okullardan oluﬂaca¤›n›, bu okullarda
kesintisiz e¤itim yap›laca¤›n› ve bu e¤itimi bitirenlere ilkö¤retim diplomas› verilece¤ini hükme
ba¤lam›ﬂt›r.
Sözleﬂmenin 14. maddesinin ikinci f›kras›, Devletlerden, “ana-baban›n veya gerekiyorsa yasal vasilerin;
çocu¤un yeteneklerinin geliﬂmesiyle ba¤daﬂ›r biçimde haklar›n›n kullan›lmas›nda çocu¤a yol gösterme
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konusundaki hak ve ödevlerine” sayg› duymalar›n› istemektedir. Türk mevzuat›nda, dini konularda
yetiﬂme ve e¤itim görme karar›n›n, ana-babadan çocu¤a geçti¤i belirli bir yaﬂ belirtilmemiﬂtir.
Çocuklar›n belirli bir din e¤itimini ve/veya ibadet biçimini tercih edebilecekleri ya da tercihlerini
alternatif bir e¤itimden yana yapabileceklerini düzenleyen bir kanun mevcut de¤ildir (Türk Medeni
Kanunu, md. 341).
Çocuklar›n iﬂe girmesi hususunda belirlenen asgari yaﬂ ise ‹ﬂ Kanununun 71. maddesine göre on
beﬂ yaﬂt›r. Kanun, on beﬂ yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas›n› yasaklamakta, ancak on dört
yaﬂ›n› doldurmuﬂ ve ilkö¤retimi tamamlam›ﬂ olan çocuklar›n bedensel, zihinsel ve ahlâki geliﬂmelerine,
e¤itimine devam edenlerin ise okullar›na devam›na engel olmayacak ﬂekilde, hafif iﬂlerde
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çal›ﬂt›r›labileceklerini belirtmektedir. Çocuk ve genç iﬂçilerin iﬂe yerleﬂtirilmelerinde ve çal›ﬂt›r›labilecekleri
iﬂlerde güvenlik, sa¤l›k, bedensel, zihinsel ve psikolojik geliﬂmeleri, kiﬂisel yatk›nl›k ve yetenekleri
dikkate al›nacakt›r. Çocu¤un gördü¤ü iﬂ onun okula gitmesine, mesleki e¤itiminin devam›na engel
olmamal›, onun derslerini düzenli bir ﬂekilde izlemesine zarar vermemelidir.
‹ﬂ Kanununun 73. maddesinde ise, sanayiye ait iﬂlerde on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuk ve genç
iﬂçilerin çal›ﬂt›r›lmas› yasaklanm›ﬂt›r. Ayr›ca 85. madde uyar›nca, on alt› yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ genç
iﬂçiler ve çocuklar a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamaz.
‹ﬂ Kanununda yer alan düzenlemelere göre, çocu¤un çal›ﬂmas›na dair asgari yaﬂ ile zorunlu e¤itimin
tamamland›¤› yaﬂ birbiri ile uyum göstermekte ise de bu Kanunun uyguland›¤› alanlara iliﬂkin istisnalar
nedeniyle uygulamada baz› sorunlar yaﬂanmaktad›r. ‹ﬂ Kanununun 4. maddesi, baz› iﬂlerde ve iﬂ
iliﬂkilerinde ‹ﬂ Kanununun uygulanmayaca¤›n› belirtmekte ve istisnai olarak nitelendirilen bu halleri
saymaktad›r. Buna göre; elliden az iﬂçi çal›ﬂt›r›lan (elli dâhil) tar›m ve orman iﬂlerinin yap›ld›¤› iﬂyerleri
ve iﬂletmelerde; 507 say›l› Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2. maddesinin tarifine uygun üç kiﬂinin
çal›ﬂt›¤› iﬂyerlerinde; yükleme ve boﬂaltma iﬂleri hariç deniz ve hava taﬂ›ma iﬂlerinde; aile ekonomisi
s›n›rlar› içinde kalan tar›mla ilgili her çeﬂit yap› iﬂleri; bir ailenin üyeleri ve 3. dereceye kadar (3.
derece dâhil) h›s›mlar› aras›nda d›ﬂarıdan baﬂka biri kat›lmayarak evlerde ve el sanatlar›n›n yap›ld›¤›
iﬂlerde; ev hizmetlerinde ‹ﬂ Kanunu hükümleri uygulanmayacakt›r. Bu durumda; örne¤in üç kiﬂinin
çal›ﬂt›¤› bir araba tamircisinde çal›ﬂan bir çocuk ya da elliden az kiﬂinin çal›ﬂt›r›ld›¤› bir tar›m iﬂletmesinde
çal›ﬂan bir çocuk için aranacak asgari yaﬂ s›n›r›n›n on beﬂ oldu¤u ileri sürülemeyecektir.
‹ﬂ Kanununun uygulanmad›¤› bu alanlarda, 1593 say›l› Umumi H›fz›ss›hha Kanunu uygulanmaktad›r.
Bu Kanunun 173. maddesi ile ise ancak on iki yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n, fabrika ve imalathane gibi
her türlü sanat müesseseleri ile maden iﬂlerinde amele veya ç›rak olarak çal›ﬂt›r›lmalar› yasaklanmaktad›r.
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Ancak bu iﬂler zaten ‹ﬂ Kanunu kapsam›nda yer almaktad›r. 1593 say›l› Kanunun ‹ﬂ Kanunu kapsam›
d›ﬂ›ndaki iﬂle bak›m›ndan uygulanabilecek hükümleri “on iki on alt› yaﬂ aras› çocuklar ise günde sekiz
saatten fazla ve saat yirmiden sonra gece çal›ﬂt›r›lamayaca¤›n›” öngörmektedir. Ayn› Kanunun 176.
maddesi ile on sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin bar, kabare, dans salonlar›, kahve, gazino ve çal›ﬂt›r›lmas›n›
yasaklamaktad›r. Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk›nda Kanunun 3.
maddesi ile de on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ kiﬂilerin, tütün ürünü iﬂletmelerinde, pazarlanmas›nda
ve sat›ﬂ›nda istihdam edilmesi yasaklanm›ﬂt›r.
Türk mevzuat›nda cezai sorumluluk yaﬂ›, on iki olarak belirlenmektedir. Türk Ceza Kanununun 31.
maddesine göre, fiili iﬂledi¤i s›rada on iki yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklar›n ceza sorumlulu¤u yoktur.
Bu kiﬂiler hakk›nda ceza soruﬂturmas› yap›lamaz, ancak güvenlik tedbirine hükmolunur. Fiili iﬂledi¤i
s›rada on iki yaﬂ›n› doldurmuﬂ olup da on beﬂ yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olanlar›n, iﬂledi¤i fiilin hukuki anlam
ve sonuçlar›n› alg›layamamas› veya davran›ﬂlar›n› yönlendirme yetene¤inin yeterince geliﬂmemiﬂ
olmas› halinde ceza sorumlulu¤u yoktur. Ancak bu kiﬂiler hakk›nda çocuklara özgü güvenlik
tedbirlerine karar verilebilecektir. ‹ﬂledi¤i fiili alg›lama ve bu fiille ilgili olarak davran›ﬂlar›n› yönlendirme
yetene¤inin varl›¤› halinde, bu kiﬂiler hakk›nda suç, a¤›ﬂlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas›n› gerektirdi¤i
taktirde dokuz y›ldan on iki y›la, müebbet hapis cezas›n› gerektirdi¤i taktirde yedi y›ldan dokuz y›la
kadar hapis cezas›na hükmolunur. Di¤er cezalar›n üçte ikisi indirilir ve bu halde her fiil için verilecek
hapis cezas› alt› y›ldan fazla olamaz.
Fiili iﬂledi¤i s›rada on beﬂ yaﬂ›n› doldurmuﬂ olup da on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ kiﬂiler hakk›nda suç,
a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas›n› taktirde on dört y›ldan yirmi y›la, müebbet hapis cezas›n›
gerektirdi¤i taktirde dokuz y›ldan on iki y›la kadar hapis cezas›na hükmolunur. Di¤er cezalar›n yar›s›
indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezas› sekiz y›ldan fazla olamaz. Bu düzenlemeler
göstermektedir ki, on sekiz yaﬂ›ndan küçükler hakk›nda ölüm cezas› veya ömür boyu hapis cezas›
uygulanmas› mümkün de¤ildir.
Çocuklar›n hukuk veya ceza davalar›nda mahkemelerde dinlenme yaﬂ›na dair özel bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Öte yandan, çocu¤un kendini ilgilendiren davalara kat›larak görüﬂ bildirmesini
yaﬂa ba¤l› olarak k›s›tlayan herhangi bir düzenleme de bulunmamaktad›r. Mahkemede tan›k olarak
dinlenmekten veya vücudun muayenesine r›za göstermekten çekinme konusunda yetki çocu¤un
kanuni temsilcisinde olmakla birlikte Ceza Muhakemesi Kanununun 76. maddesi çocu¤un tan›kl›¤›n
hukukî anlam ve sonuçlar›n› alg›layabilecek durumda olmas› hâlinde, görüﬂünün al›nmas›n› öngörür.
Anayasan›n 141. maddesi küçükler için özel kanun, Çocuk Koruma Kanununun 25. maddesi de
çocuklar için özel mahkemelerin kurulmas›n› öngörmüﬂtür. Ancak Terörle Mücadele Kanununun
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9. maddesi on beﬂ yaﬂ›n› doldurmuﬂ, on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklar bak›m›ndan bir istisna
getirmekte ve bu yaﬂ grubundaki çocuklar›n özel yetkili a¤›r ceza mahkemelerinde yarg›lanmas›n›
öngörmektedir.
Türkiye’de belirli bir yaﬂ›n alt›ndaki çocuklara alkol ürünlerinin sat›ﬂ› Umumi H›fz›ss›hha Kanununun
166. maddesi ile yasaklanm›ﬂt›r. 166. madde uyar›nca, on iki yaﬂ›ndan aﬂa¤› çocuklar›n yanlar›nda
aileleri olsa dahi meyhanelere girmesi ve on sekiz yaﬂ›ndan aﬂa¤› çocuklara her nevi ispirtolu içki
verilmesi veya sat›lmas› yasakt›r. Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk›nda
Kanunun 3. maddesi tütün ürünlerinin on sekiz yaﬂ›ndan küçüklere sat›lmas› ve kulland›r›lmas›n›
yasaklamaktad›r.
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Çocuklar›n pornografik yay›nlardan korunmas› konusunda hem Küçükleri Muz›r Neﬂriyattan Koruma
Kanunu isimli bir özel kanun bulunmakta, hem de Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar›
Hakk›nda Kanunun 4. maddesi çocuklar›n zararl› yay›nlardan korunmas›n› düzenlemektedir.
Silahl› kuvvetlere gönüllü yaz›lma, askere al›nma, çat›ﬂmalara kat›lma gibi hususlar ise Askerlik
Kanununda düzenlenmektedir. Askerlik Kanununun 2. maddesi, “Askerlik ça¤› her erke¤in esas
nüfus kütü¤ünde yaz›l› olan yaﬂ›na göredir ve yirmi yaﬂ›na girdi¤i sene Ocak ay›n›n birinci gününden
baﬂlayarak 41 yaﬂ›na girdi¤i sene Ocak ay›n›n birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir sene
sürer. Bu süre, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n›n gösterece¤i lüzum, Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n teklifi
ve Bakanlar Kurulu Karar›yla 5 y›la kadar uzat›labilir veya k›salt›labilir. Yerli nüfus kütüklerinin birinde
yaz›l› olmayan kimselerin yabanc› kütükleri yerli kütükleri gibi say›l›r” hükmünü ihtiva etmektedir.
Söz konusu Kanunun 11. maddesi, gönüllü silahl› kuvvetlere yaz›lman›n, ancak deniz ve jandarma
s›n›flar› ile astsubayl›k için mümkün oldu¤unu belirtmektedir. Gönüllü olarak silahl› kuvvetlere
yaz›lmada asgari yaﬂ, on sekiz yaﬂ›n tamamlanmas›d›r.
Çocuklar›n dernek kurma hakk›na iliﬂkin yasal düzenlemeler ise 5253 say›l› Dernekler Kanununun
3. maddesinde yer almaktad›r. Buna göre, fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kiﬂiler, önceden
izin almaks›z›n dernek kurma hakk›na sahiptirler. On beﬂ yaﬂ›n› bitiren ay›rt etme gücüne sahip
çocuklar, toplumsal, ruhsal, ahlâki, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, e¤itim ve ö¤retim
haklar›n›, sosyal ve kültürel varl›klar›n›, aile yap›s›n› ve özel yaﬂant›lar›n› korumak ve geliﬂtirmek
amac›yla, yasal temsilcilerinin yaz›l› izni ile çocuk dernekleri kurabilir ve kurulmuﬂ çocuk derneklerine
üye olabilirler. On iki yaﬂ›n› bitiren çocuklar ise yine yasal temsilcilerinin yaz›l› izni ile çocuk
derneklerine üye olabilirler, ancak yönetim ve denetim kurullar›nda görev alamazlar. Çocuk
derneklerine, on sekiz yaﬂ›ndan büyüklerin kurucu ve üye olmas› mümkün de¤ildir.
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Siyasi partilere üye olunmas› onsekiz yaﬂ›n› doldurmakla mümkündür (Siyasi Partiler Kanunu, md.11).
Milletvekili seçilebilmek için yirmi beﬂ yaﬂ›n› durmuﬂ olmak gerekir (Milletvekili Seçme Kanunu,
md.10). Seçme ve halk oylamas›na kat›lma yaﬂ› ise on sekizdir (TC Anayasas›, md. 67).

Tablo 1. Yaﬂa Ba¤l› Olarak Sahip Olunan Yetkiler
Yaﬂ

Yetki
Reﬂit olur ve fiil ehliyetini kazan›r.
Seçme ve halk oylamas›na kat›labilir.
Siyasi partilere üye olabilir.
Evlenebilir.
Gönüllü olarak silahl› kuvvetlere yaz›labilir.

On sekiz
yaﬂ›n›
dolduran

On yedi yaﬂ›n›
dolduran
On altı yaﬂ›n›
dolduran

Alkol ve tütün mamulleri sat›n alabilir veya
kullanabilir.
Ömür boyu hapis cezas› verilebilir.
Cinsel iliﬂkiye r›za gösterebilir.
T›bbi tedaviye veya kendisi üzerinde deney
yap›lmas›na r›za gösterebilir.

On sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin çal›ﬂmalar› yasak olan
sanayi sektöründeki iﬂyerlerinde, bar, kabare, dans
salonlar›, kahve veya gazinolarda, tütün ürünü
iﬂletmelerinde, pazarlanmas›nda ve sat›ﬂ›nda
çal›ﬂabilir.
Dinini seçmekte özgürdür.
Evlenebilir.
Evlenebilir.
Dernek kurabilir ve kurulmuﬂ derneklere üye olabilir,
yönetim ve denetim kurullar›nda görev alabilir.

On beﬂ
yaﬂ›n›
dolduran

Ceza sorumlulu¤u vard›r.
Mahkeme taraf›ndan ergin k›l›nabilir
Cinsel iliﬂkiye r›za gösterebilir.

Çal›ﬂabilir.

Sınırlama
Seçilme yaﬂ› yirmi beﬂtir.
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Sadece deniz ve jandarma s›n›flar›nda astsubayl›k
için geçerlidir. Askere al›nma yaﬂ› yirmidir.

On sekiz yaﬂ›ndan küçüklerde tedaviye r›za veli
ya da vasi taraf›ndan gösterilebilir. Deney ise
çocu¤un yarar›na olmas› durumunda veli ya da
vasinin onay› ile mümkündür.

Velisinin r›zas› gerekir.
Ola¤anüstü hallerde mümkündür ve velisinin
r›zas› ve mahkeme karar› gerekir.
Kanuni temsilcisinin r›zas› gerekir.

Velisinin r›zas› gerekir.
Ancak kendisi veya veli ya da vasisi ﬂikâyet etti¤i
takdirde r›zas› olsa dahi on beﬂ yaﬂ›ndan küçükle
cinsel iliﬂkiye giren kiﬂi cezaland›r›l›r.
‹ﬂ Kanunu Yönetmeliklerinde say›lan iﬂlerde
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Tablo 1 (devam) Yaﬂa Ba¤l› Olarak Sahip Olunan Yetkiler
Yaﬂ

Yetki

On iki-on altı
yaﬂ arasında
olan

S›n›rl› say›l› iﬂlerde (ev içi iﬂler, tar›mda ailesinin
tarlas›nda vb.) çal›ﬂabilirler.

On iki-on beﬂ
yaﬂ arasında
olan

Eyleminin hukuki anlam ve sonuçlar›n› kavrama
yetene¤ine sahip ise ceza sorumlulu¤u vard›r.

On dört
yaﬂını
dolduran
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On iki
yaﬂını
dolduran
Sıfır-on iki yaﬂ
arasında olan

Yenido¤an

Yaﬂa ba¤lı
olmadan

Zorunlu e¤itim ça¤› d›ﬂ›na ç›kar.
‹lkö¤retimi tamamlam›ﬂ olanlar bedensel, zihinsel
ve ahlâki geliﬂmelerine, e¤itimine devam edenlerin
ise okullar›na devam›na engel olmayacak ﬂekilde,
hafif iﬂlerde çal›ﬂabilirler.
Kurulmuﬂ derneklere üye olabilir, yönetim ve
denetim kurullar›nda görev alamazlar.
Ailesi ile birlikte alkol sat›lan yerlere girilebilir.

Sınırlama
Günde 8 saatten fazla olamaz, akﬂam 20.00’den
sonra çal›ﬂamaz.

Kanuni temsilcisinin r›zas› gerekir.
On sekiz yaﬂ›na gelmeden ispirtolu içki verilmesi
yasakt›r.

Ceza sorumlulu¤u yoktur.

Hak ehliyetine sahiptir. Bütün çocuk haklar›na sahip
olur, mirasç› olmak gibi kiﬂiye s›k› surette ba¤l›
haklara sahip olur.
Tan›kl›k yapabilir ve mahkemede dinlenebilir.
Tan›kl›¤›n hukuki anlam ve sonuçlar›n› kavrayabilecek
durumda ise tan›kl›ktan çekinme ve vücut muayenesi
konusunda görüﬂü al›n›r.
Evlât edinilmeye onay verebilir.
ﬁikâyette bulunabilir veya ﬂikâyetinden vazgeçebilir.
Kendisine avukat tayin edilmesini isteyebilir.
Dava açabilir.

Kanuni temsilcisinin r›zas› gerekir.

Ay›rt etme yetene¤ine sahip olmas› gerekir.
Ay›rt etme yetene¤ine sahip olmas› gerekir.
Kanuni temsilcisi vas›tas› ile.

III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler:
Türk mevzuat›nda her ne kadar çocuk tan›m› yap›lmakta ve onsekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ “kiﬂi” olarak
ifade edilmekte ise de çocu¤un “birey” olarak kabulü hususu özel olarak düzenlenmelidir. Bu
ba¤lamda; çocuk haklar›n›n genel hükümlerini kapsayan nitelikte bir hükmün Anayasa’ya eklenmesi
tavsiye edilmektedir. Anayasada yer alacak bir düzenleme ile çocu¤un “oluﬂum halindeki kapasitesi”
dikkate al›narak kendisini ilgilendiren her konuda görüﬂ bildirme ve kararlara kat›lma hakk› güvence
alt›na al›nmal›d›r.
Çocu¤un görüﬂünün al›nmas›na iliﬂkin düzenlemelerde, belirli bir yaﬂ›n esas al›nmas› yerine, çocu¤un
oluﬂum halindeki kapasitesinin dikkate al›nmas›n› sa¤layacak bir yöntem benimsenmelidir.
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Bu çerçevede yap›lacak bir yasal düzenleme ile çocu¤un kavray›ﬂ düzeyine, bir di¤er ifade ile verece¤i
onam›n anlam ve sonuçlar›n› anlama düzeyine bak›larak, çocu¤a kendisi ile ilgili bütün konularda
görüﬂ bildirme ve kararlara kat›lma olana¤› tan›nmal›d›r. Bunun için, Türk Medeni Kanununun 343.
maddesinde de düzenleme yap›lmas› gerekecektir.
Türk hukukundaki düzenlemeleri de¤erlendirdi¤imizde, çocu¤un t›bbi tedaviye verece¤i r›zan›n ya
da tersine böyle bir tedaviyi reddinin geçerli say›laca¤› bir yaﬂ s›n›r›n›n kanunda belirlenmedi¤ini
görmekteyiz. Çocuklar, “yeterli kavray›ﬂ düzeyine eriﬂtiklerinde” dahi bu hususta ba¤›ms›z biçimde
karar verme hakk›na sahip de¤ildirler. Ayr›ca kimi ülkelerin mevzuat›nda yer alan, ana-baban›n
kültürel veya dini gerekçelerle tedaviye onay vermemesi halinde, mahkemenin devreye girip çocu¤un
tedavi görmesine karar verebilece¤ine iliﬂkin bir düzenleme de mevzuatta bulunmamaktad›r. Anababa r›zas› olmaks›z›n çocu¤un t›bbi tedaviye veya ameliyata r›za göstermesi veya tam tersine
müdahaleye onay vermemesi hususundaki yasal boﬂlu¤un giderilmesi ve konuya iliﬂkin düzenleme
yap›lmas› gerekmektedir. Çocu¤un kavray›ﬂ düzeyi dikkate al›narak ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n›n bulunup
bulunmad›¤›na bak›lmal› ve çocu¤a kendi hayat›na iliﬂkin konularda mutlaka söz hakk› tan›nmal›d›r.
1219 say›l› Tebabet ve ﬁuabat› San’atlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanununun 70. maddesi ve Hasta
Haklar› Yönetmeli¤i de bu ilkeler do¤rultusunda de¤iﬂtirilmelidir.
Ayn› husus, cinsel iliﬂkiye r›za gösterilmesine iliﬂkin asgari yaﬂ›n belirlenmesi aç›s›ndan da gözetilmelidir.
Ancak Devlet taraf›ndan cinsel e¤itimin sa¤lanmas›, bu konu aç›s›ndan büyük önem teﬂkil etmektedir.
Çocuk, yeterli olgunluk düzeyine eriﬂmemiﬂse ve gerekli e¤itime sahip de¤ilse, bu taktirde cinsel
iliﬂkiye r›za gösterme konusunda korunmal›d›r.
Tüm bu düzenlemelerin yan› s›ra, çocuklar›n belirli bir yaﬂta belirli bir din e¤itimini ve/veya ibadet
biçimini tercih edebilmeleri ve bir dinin e¤itimini almaya zorlanmamalar› yasal düzenlemelerle
mümkün k›l›narak, çocuklar›n din ve vicdan özgürlükleri teminat alt›na al›nabilir.
Evlilik yaﬂ›, Çocuk Haklar› Komitesinin de belirtti¤i gibi, k›z ve erkekler için eﬂitlenmiﬂ olmakla ve
evlilik için belirtilen yaﬂ da çok düﬂük olmamakla ve 16 yaﬂ›nda bir çocu¤un evlenmesi ancak istisnai
hallerde mahkeme karar› ile mümkün olmak ile birlikte onsekiz yaﬂ›n›n alt›ndad›r. Evlenme asgari
yaﬂ› on sekiz olarak de¤iﬂtirilmelidir.
Ceza Muhakemesi Kanununun 76. maddesi, mahkemede tan›k olarak dinlenmekten veya vücudun
muayenesine r›za göstermekten çekinme konusunda tan›kl›¤›n hukukî anlam ve sonuçlar›n›
alg›layabilecek durumda olan çocu¤un görüﬂüne sayg› gösterilmesini sa¤layacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
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‹ﬂ Kanununa girmeyen istisnai haller bak›m›ndan, zorunlu e¤itimin tamamlanaca¤› yaﬂ ile çocu¤un
çal›ﬂmaya baﬂlayabilece¤i asgari yaﬂ aras›nda bir uyumsuzluk söz konusudur. 1930 tarihli Umumi
H›fz›ss›hha Kanunu’nda on iki olarak belirlenen asgari yaﬂ›n de¤iﬂtirilmesi, ‹ﬂ Kanunu ve ‹lkö¤retim
ve E¤itim Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de cinsel iliﬂkiye r›za için belirlenen asgari yaﬂ on beﬂ, cezai sorumluluk yaﬂ› ise on ikidir.
Cezai sorumluluk yaﬂ›n›n kanunlarda belirli olmas›, Sözleﬂmenin 40. maddesinin üçüncü f›kras›n›n
(a) bendinde ifade edilen “çocuklar›n ceza yasas›n› ihlal etmiﬂ say›lmayacaklar› asgari bir yaﬂ s›n›r›n›n
belirlenmesi” gere¤ine uygundur. Çocuk Haklar› Komitesi, ceza sorumluluk yaﬂ›n›n çocu¤un duygusal,
zihinsel ve entelektüel aç›lardan olgunlu¤a eriﬂti¤i yaﬂ›n alt›nda tutulmamas›n› ve hukukun di¤er
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alanlar› ile uyumlu biçimde düzenlenmesini önermektedir. Türkiye’de 2005 y›l›nda yürürlü¤e giren
yeni Türk Ceza Kanunu ile eski Kanun uyar›nca onbir olarak belirlenen ceza sorumluluk yaﬂ›, onikiye
yükseltilmiﬂtir. Ancak; halen rüﬂt yaﬂ›, evlenme yaﬂ› ve mahkeme karar› ile ergin k›l›nma yaﬂlar›
dikkate al›nd›¤›nda, ceza sorumlulu¤u yaﬂ›n›n düﬂük ve hukukun di¤er alanlar›nda çocu¤un kapasitesine
yönelik bak›ﬂ aç›s› ile uyumlu olmad›¤› görülmektedir. Bu konudaki uyumsuzlu¤u gidermek üzere
Türk Ceza Kanununun ceza sorumlulu¤u yaﬂ› ile ilgili düzenlemeleri tekrar gözden geçirilmelidir.
Türk Ceza Kanununun 104. maddesine göre, cebir, tehdit ve hile olmaks›z›n on beﬂ yaﬂ›n› bitirmiﬂ
olan çocukla cinsel iliﬂkide bulunan kiﬂi, ﬂikâyet üzerine, alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› ile
cezaland›r›lmaktad›r. Bu ﬂikâyetin kimin taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤i kanunda aç›kça ifade edilmemiﬂtir.
Yarg›tay kararlar›nda, veli veya vasi d›ﬂ›nda çocu¤un da ﬂikâyetçi olabilece¤i ve ﬂikâyetten vazgeçme
konusunda çocu¤un iradesine bak›lmas› gerekti¤i belirtilmiﬂse de bu konunun yasada aç›kl›¤a
kavuﬂturulmas› gerekmektedir.
Çocuk Haklar› Komitesi, on sekiz yaﬂ›ndan küçük kiﬂilerin askere al›nmamas›n› ve çat›ﬂmalarda taraf
olmamas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir. Bu aç›dan Türk mevzuat›, Sözleﬂmenin benimsedi¤i prensiplere
uygundur.
Çocuklar›n dernek kurma hakk›, Sözleﬂmenin 15. maddesinde düzenlenmiﬂtir. Çocu¤un kat›l›m
haklar›n›n yaﬂama geçirilmesi aç›s›ndan son derece önem teﬂkil eden bu hakk›n keyfi ﬂekilde
s›n›rland›r›lmas› Sözleﬂmeye ayk›r›l›k oluﬂturacak hususlardan biridir. Çocuklar›n dernek kurma
hakk›n›n kullan›m› için asgari bir yaﬂ s›n›r›n›n ve yasal temsilcinin r›zas›n›n arand›¤› Dernekler
Kanundaki düzenlemenin, r›zan›n keyfi olarak verilmemesi ihtimali de dikkate al›narak, bu ihtimali
ortadan kald›racak biçimde revize edilmesi gereklidir.
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2. Madde: Ayrım Gözetmeme
1. Taraf Devletler, bu Sözleﬂmede yaz›l› olan haklar› kendi yetkileri alt›nda bulunan her çocu¤a,
kendilerinin, ana-babalar›n›n veya yasal vasilerinin sahip olduklar›, ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal
ya da baﬂka düﬂünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatl›k, do¤uﬂ ve di¤er statüler
nedeniyle hiçbir ayr›m gözetmeksizin tan›r ve taahhüt ederler.
2. Taraf Devletler, çocu¤un ana-babas›n›n, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumlar›,
faaliyetleri, aç›klanan düﬂünceleri veya inançlar› nedeniyle her türlü ay›r›ma veya cezaya tâbi
tutulmas›na karﬂ› etkili biçimde korunmas› için gerekli tüm uygun önlemleri al›rlar.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂme’nin 2. maddesinde düzenlenen ayr›m gözetme yasa¤›, Sözleﬂme ile tan›nan tüm haklar›
yatay kesen, baﬂka bir ifade ile Sözleﬂme’nin di¤er maddelerinde düzenlenen haklar›n tümü
bak›m›ndan gözetilmesi gereken temel bir ilkedir. Madde, aç›k uçlu bir ayr›mc›l›k yasa¤› öngörmektedir.
Bu nedenle, burada aç›kça belirtilmemiﬂ nedenlere dayal› olarak ayr›m gözetilmesi de bu madde
kapsam›na de¤erlendirilmelidir.
Madde; Sözleﬂmede düzenlenen haklar›n ayr›m gözetilmeksizin tan›nmas› yükümlülü¤ünü ifade
etmekle kalmam›ﬂ, Devletlerin çocuklar› kendi nitelikleri veya ana-babalar›n›n, yasal vasilerinin veya
ailelerinin öteki üyelerinin durumlar›, faaliyetleri, aç›klanan düﬂünceleri veya inançlar› nedeniyle her
türlü ayr›ma veya cezaya tâbi tutulmaya karﬂ› etkili biçimde koruma yükümlülü¤ünü de öngörmüﬂtür.
Devletlerin tüm hak ve özgürlükler bak›m›ndan oldu¤u gibi ayr›m gözetmeme ilkesi bak›m›ndan
da sayg› gösterme, sa¤lama ve önleme yükümlülü¤ü söz konusudur. Baﬂka bir ifade ile Devlet ayr›m
gözetmeyecek, eﬂit muamele ve f›rsat eﬂitli¤i sa¤lamak için gerekli tedbirleri alacak ve sadece Devleti
temsil eden kiﬂilerin de¤il, ayn› zamanda özel gerçek veya tüzel kiﬂilerin ayr›m gözetmelerini de
önleyecektir. Devletler bu yükümlülüklerini etkili yasal, idari, yarg›sal ve di¤er tedbirler arac›l›¤›yla
yerine getireceklerdir.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Ulusal mevzuata bak›ld›¤›nda, ayr›m gözetmeme ilkesinin Anayasan›n “Kanun Önünde Eﬂitlik” baﬂl›¤›n›
taﬂ›yan 10. maddesinde düzenlendi¤i görülmektedir. Söz konusu hükme göre, Devlet organlar› ve
idare makamlar› bütün iﬂlemlerinde eﬂitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad›rlar.
Görüldü¤ü üzere söz konusu hüküm Devlet-birey aras›ndaki iliﬂkilerde eﬂit muamele yükümlülü¤ü
öngörmektedir. Madde, konu bak›m›ndan bir s›n›rlama getirmedi¤i gibi, ayr›mc›l›k yasa¤›n›n kapsam›
bak›m›ndan da aç›k uçlu bir liste öngörmektedir.
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Devlet Memurlar› Kanununun 125(D)(›) hükmü, Devlet memurlar›n›n görevlerini yerine getirirken
dil, ›rk, cinsiyet, siyasi düﬂünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayr›m› yapmalar›n› ve kiﬂilerin yarar›n›
veya zarar›n› hedef tutan davran›ﬂlar›n› disiplin suçu saym›ﬂ ve 1 ilâ 3 y›l süre ile kademe ilerlemesinin
durdurulmas› cezas› (disiplin cezas›) uygulanmas›n› hükme ba¤lam›ﬂt›r.
“Ayr›m gözetme”, 2005 y›l›nda yürürlü¤e giren Türk Ceza Kanunu 122. maddesi ile ilk defa suç
haline getirilmiﬂtir. Bu hüküm, sadece Devleti temsil eden kiﬂiler bak›m›ndan de¤il, özel gerçek ve
tüzel kiﬂiler bak›m›ndan da ayr›m gözetmeyi yasaklam›ﬂt›r. Ancak maddenin konu bak›m›ndan
kapsam› s›n›rl›d›r. Baﬂka bir ifade ile sadece ayr›m gözeterek maddede belirtilen icraî veya ihmalî
fiilleri yapmak suç say›lm›ﬂt›r. Bunlar aras›nda; ayr›m gözeterek hizmetin icras›n› veya hizmetten
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yararlan›lmas›n› engellemek, besin maddelerini vermemek ve kamuya sunulmuﬂ bir hizmeti yapmay›
reddetmek yer almaktad›r ve aç›kça yasaklanan bu eylemler çocuklar için yaﬂamsal de¤erde olan
e¤itim, sa¤l›k, beslenme, bak›m gibi hizmetleri ilgilendirdi¤i için son derece önemlidir. Her ne kadar
hüküm, ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤› nedenler bak›m›ndan aç›k uçluysa da (... ve benzeri sebeplerle
ayr›m yaparak), Ceza Hukuku’na hâkim kanunilik ilkesi ve k›yas yasa¤› nedeniyle, burada aç›kça
say›lmayan nedenlere dayal› ayr›m gözetmenin suç olarak kabul edilmesi mümkün görünmemektedir.
Her durumda, ispat yükünün yer de¤iﬂtirmesine veya paylaﬂ›lmas›na iliﬂkin özel bir düzenleme
olmad›¤›ndan ve ayr›mc›l›¤›n varl›¤›n›n ispat› son derece güç, hatta ço¤u zaman imkâns›z oldu¤undan,
maddenin etkisinin son derece s›n›rl› olaca¤› belirtilebilir.
Milli E¤itim Temel Kanununun 4. maddesi e¤itim kurumlar›n›n dil, ›rk, cinsiyet ve din ayr›m›
gözetilmeksizin herkese aç›k oldu¤unu hükme ba¤lam›ﬂt›r. Ayn› zamanda 8. maddesi de, e¤itimde
kad›n ve erkek herkese f›rsat eﬂitli¤i sa¤lanaca¤›n› düzenlemektedir. Ayn› maddede, maddi imkânlar›
k›s›tl› “baﬂar›l›” ö¤rencilerin desteklenmesi, özürlü ve korunmaya muhtaçlar ile ilgili özel tedbirlerin
al›nmas› da öngörülmüﬂtür. Bu hükümler, Sözleﬂme’nin 2. maddesine k›yasla ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤›
nedenler bak›m›ndan daha dar kapsaml›d›r. Benzer ﬂekilde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanununun 4. maddesi de ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤› nedenleri tahdidi olarak saym›ﬂt›r. Bunlar
aras›nda Sözleﬂme’nin ayr›mc›l›k yap›lmas›n› yasaklad›¤› cinsiyet, renk, özürlülük, siyasal ya da baﬂka
düﬂünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet yer almamaktad›r. Çocuk Koruma Kanunu ise
4. maddesinde çocuk ve ailesinin herhangi bir ayr›mc›l›¤a tabi tutulmamas› ilkesinin gözetilece¤ini
hükme ba¤lam›ﬂt›r.
Mevzuatta ayr›mc›l›¤› yasaklayan hükümlerin yer ald›¤› bir di¤er kanun, Özürlüler ve Baz› Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanundur. Kanunun 4. maddesi
özürlüler aleyhine ayr›mc›l›k yap›lamayaca¤›n›, 15. maddesi ise özürlülerin e¤itim almas›n›n

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
2. Madde
Ayrım
Gözetmeme

engellenemeyece¤ini ve özürlü çocuklara özel durumlar› dikkate al›narak, bütünleﬂtirilmiﬂ ortamlarda
ve özürlü olmayanlarla eﬂit e¤itim imkân› sa¤lanaca¤›n› hükme ba¤lam›ﬂt›r.
Ceza ve ‹nfaz Kurumlar›n›n Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Tüzük,
Kurum personeli içi bütün hükümlü ve yak›nlar›na dil, din, mezhep, ›rk, renk, cinsiyet ve düﬂünce
ayr›m› gözetmeksizin eﬂit iﬂlem yapmak yükümlülü¤ü getirmektedir. (md .30)
Mevzuatta burada aktar›lan hükümler d›ﬂ›nda baﬂka hükümler de bulunmakla birlikte (örne¤in
Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 4. maddesi çocuklara karﬂ› ﬂiddetin
ve ayr›mc›l›¤›n teﬂvik edilmemesini yay›n ilkeleri aras›nda saymaktad›r), bunlar hem nitelik, hem de
nicelik bak›m›ndan son derece dar kapsaml›d›r.
Türkiye, ayr›m gözetmeme ilkesini öngören önemli say›da uluslararas› sözleﬂmeye taraft›r. Bu
sözleﬂmelerin tümünün çocuklar aleyhine ayr›m gözetmeme yükümlülü¤ü do¤urdu¤u konusunda
ﬂüphe bulunmamaktad›r. Bilindi¤i üzere, Anayasan›n 90. maddesinin son paragraf›, usulüne göre
yürürlü¤e konulmuﬂ uluslararas› antlaﬂmalar›n kanun hükmünde oldu¤unu ve temel hak ve özgürlüklere
iliﬂkin uluslararas› antlaﬂmalarla kanunlar›n ayn› konuda farkl› hükümler içermesi halinde, uluslararas›
antlaﬂmalar›n öncelikli olarak uygulanaca¤›n› öngörmektedir. Ayr›m gözetmeme ilkesi bak›m›ndan
ulusal mevzuat›n de¤erlendirilmesi, bu düzenleme çerçevesinde yap›lmal›d›r. Herﬂeyden önce, ayr›m
gözetmeme ilkesine iliﬂkin uluslararas› sözleﬂme hükümleri, do¤rudan uygulanabilir niteliktedir. Bu
hususun Anayasan›n 90. maddesiyle birlikte de¤erlendirilmesiyle ortaya ç›kan sonuç, ulusal mevzuatta
düzenlenmiﬂ olsun ya da olmas›n, Türkiye’nin taraf oldu¤u uluslararas› sözleﬂmelerde tan›nan tüm
hak ve özgürlüklerden yararlanma bak›m›ndan, yine bu sözleﬂmelerde belirtilen nedenlere dayal›
olarak ayr›m gözetilmesi halinde, bir ihlalden bahsedilmesi ve böyle bir ihlal iddias›na dayan›larak
ulusal mevzuatta ayr›ca bir düzenleme olmasa dahi, idarî ve yarg›sal yollara baﬂvurulabilmesi
mümkündür. Konuya iliﬂkin karar verme görev ve yetkisi bulunanlar›n, ayr›m gözetmeme ilkesine
iliﬂkin bir ihlal olup olmad›¤›n› de¤erlendirebilmeleri için, sözleﬂmelerin ilgili hükümlerine bakmalar›n›n
yeterli olmayaca¤›, sözleﬂmelerin uygulanmas›n› denetleyen komite ve mahkemelerin karar, yorum
ve görüﬂlerine de baﬂvurmak durumunda oldu¤u da belirtilmelidir. Bu karar, yorum ve görüﬂler
Türkiye’ye iliﬂkin olanlarla s›n›rl› da de¤ildir.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler:
Türkiye’nin taraf oldu¤u uluslararas› sözleﬂmelerin ve bu arada Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmesinin
ayr›m gözetmemeye iliﬂkin hükümlerinin iç hukuk hükmünde olmas› ve do¤rudan uygulanabilir
nitelik taﬂ›mas› önemli olmakla birlikte, bu husus ulusal mevzuatta kapsaml› bir düzenleme yap›lmas›na
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ihtiyaç olmad›¤› anlam›n› taﬂ›mamaktad›r. Zira her ﬂeyden önce “ayr›m gözetmeme” kendili¤inden
anlaﬂ›labilir bir kavram de¤ildir ve tan›mlanmaya muhtaçt›r. Oysa ulusal mevzuatta bir tan›ma
rastlamak ve çocuklar›n ne tür muamelelerin varl›¤› halinde ayr›mc›l›¤a u¤ram›ﬂ kabul edilece¤ini
yasaya dayal› olarak tarif etmek mümkün de¤ildir. Bugün uluslararas› hukukta ayr›mc›l›k sadece
farkl› muamele ile s›n›rl› olarak kabul edilmemekte, muamelenin görünüﬂte ayn› oldu¤u, ancak eﬂitsiz
sonuçlar do¤urdu¤u haller de ayr›mc›l›k olarak kabul edilmektedir. Ulusal mevzuatta bu konuda
bir aç›kl›k yoktur.
Türk Ceza Kanunu, tüm kamu hizmetlerinin ve kamu hizmeti niteli¤indeki hizmetlerin sunulmas›nda
ayr›mc›l›¤› yasaklamaktad›r. Ancak ceza hukukuna hâkim bir ilke olan masumiyet karinesi nedeniyle,
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aksi aç›kça düzenlenmedikçe ayr›mc›l›k suçunun yarg›lanmas›nda ispat yükünün yer de¤iﬂtirmesi
imkân› bulunmamaktad›r. Bu nedenle Türk Ceza Kanununun ayr›mc›l›¤› yasaklayan hükmü yeterli
korumay› sa¤lamaya elveriﬂli de¤ildir. Devlet Memurlar› Kanunundaki düzenleme de, ayr›mc›l›¤›n
yasakland›¤› nedenler bak›m›ndan tahdidi bir liste öngördü¤ü ve ispat yükünün yer de¤iﬂtirmesi söz
konusu olmad›¤› için yeterli de¤ildir. Bu düzenleme sadece memurlara iliﬂkin oldu¤undan, kamu
hizmeti niteli¤indeki hizmetlerin özel gerçek veya tüzel kiﬂiler taraf›ndan yürütülmesi s›ras›ndaki
ayr›mc› fiillerin yasaklanmas› bak›m›ndan da bir boﬂluk söz konusudur.
Farkl› hizmetlerin sunulmas›nda ayr›mc›l›¤› yasaklayan (ör. Yukar›da belirtilen SHÇEK Kanunu, Çocuk
Koruma Kanunu, Milli E¤itim Temel Kanunu, Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda
Kanun vb.) düzenlemeler, Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmesinin 2. maddesinde yasaklanan ayr›mc›l›k
nedenlerinin tümünü kapsamamaktad›r. Ayr›mc›l›k yasa¤›, sözleﬂmelerde yaz›l› bütün kriterleri
kapsayacak bir ilke olarak düzenlenmelidir.
Ulusal mevzuattaki ayr›m gözetme yasa¤›na iliﬂkin düzenlemeler, büyük ölçüde Devlet-birey
aras›ndaki iliﬂkilerle s›n›rl›d›r. Oysa çocuklar›n haklardan eﬂit yararlanmalar› önündeki engeller,
Devleti temsil eden kiﬂi ve kurumlar›n eylem ve iﬂlemleriyle s›n›rl› de¤ildir. Çocuklar, haklardan tam
ve eﬂit olarak yararlanma bak›m›ndan engel yaratacak ﬂekilde, örne¤in okuldaki di¤er ö¤rencilerden
gelen ayr›mc› söz ve davran›ﬂlarla da karﬂ›laﬂabilmektedir. Ancak mevzuatta, Türk Ceza Kanununun
122. maddesi haricinde Devlet d›ﬂ› kiﬂilerin ayr›mc› söz ve davran›ﬂlar›na iliﬂkin bir düzenleme ve
Devletin bu gibi durumlar› önleme yükümlülü¤üne iliﬂkin bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bu
çerçevede mevzuat›n; Devletin, çocuklar› ayr›mc›l›¤a karﬂ› koruma yükümlülü¤üne iliﬂkin kapsay›c›
ve yeterli nitelikte düzenleme içerdi¤inden bahsetmek mümkün de¤ildir.
Yukar›da belirtilen nedenlerle, mevzuat›n Sözleﬂmeye uyumunun sa¤lanmas› ve Sözleﬂmenin
öngördü¤ü yükümlülüklerin etkili ﬂekilde iç hukuka aktar›labilmesi için, ﬂunlar tavsiye edilmektedir:
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1. ‹lk olarak ayr›mc›l›k yasa¤›n›n tan›m›n›n yap›lmas› ve ne tür fiillerin hangi koﬂullar alt›nda ayr›mc›l›k
say›laca¤›n›n aç›kça ortaya konulmas› gereklidir.
a. Çocuklar›n hangi özelliklerinin bir muameleye temel teﬂkil etmesi halinde ayr›mc›l›¤›n söz konusu
olaca¤›n› tan›mlayan ulusal mevzuat›n, uluslararas› sözleﬂmelere uyumlu hale getirilmesi uygun
olacakt›r (Sözleﬂme’nin ayr›mc›l›¤› yasaklayan 2. maddesi ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya
baﬂka düﬂünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatl›k, do¤uﬂ ve di¤er statüler nedeniyle
ayr›mc›l›k yap›lamayaca¤›n› düzenledi¤ine göre, ayr›mc›l›¤› yasaklayan her düzenlemenin en az
burada say›lan niteliklere dayal› ayr›mc›l›¤› yasaklamas› gerekmektedir). Uluslararas› sözleﬂmelerde
yer alan ayr›mc›l›k yasa¤›na iliﬂkin hükümler do¤rudan uygulanabilir nitelikte oldu¤undan, ulusal
mevzuattaki eksikli¤in uygulamada uluslararas› sözleﬂmelere baﬂvurularak giderilebilmesi mümkünse
de, aç›k ve ayr›nt›l› bir düzenleme faydal› olacakt›r. Bu çerçevede, muameleye temel teﬂkil eden
niteli¤in çocu¤a de¤il, ancak çocukla iliﬂkisi bulunan kiﬂilere ait olmas› durumu da ayr›mc›l›k yasa¤›
kapsam›na al›nmal›d›r. Bu kiﬂiler çocu¤un ebeveynleri olabilece¤i gibi, Sözleﬂme’nin 2. maddesinde
aç›kça belirtildi¤i üzere fiili veya hukuki bak›m iliﬂkisi olan di¤er kiﬂiler ve hatta çocu¤un arkadaﬂlar›
dahi olabilir. Hatta muameleye temel teﬂkil eden niteliklerin gerçekten var olmas› dahi aranmamal›d›r
(örne¤in bir çocu¤un HIV pozitif, engelli veya belli bir etnik gruba mensup zannedilmesi nedeniyle
ayr›mc› muameleye maruz kalmas› halinde, kan› do¤ru olmasa dahi, çocuk sonuçta ayr›mc›l›¤a
u¤ram›ﬂ olaca¤›ndan, bu fiiller de yasaklanmal›d›r).
b. Sadece çocuklar›n tüm hak ve özgürlüklere eﬂit biçimde sahip olmalar›n›, bu hak ve özgürlüklerden
eﬂit biçimde yararlanmalar›n› önleme amac›n› taﬂ›yan fiillerin (do¤rudan ayr›mc›l›k) de¤il, fiilen bu
sonucu do¤uran herhangi bir ayr›m, d›ﬂlama, k›s›tlama veya tercihin de (dolayl› ayr›mc›l›k) yasaklanmas›
gereklidir. Zira ayr›mc›l›k yasa¤›n›n amac› kötü niyeti ve aç›kça ayr›mc› olan fiilleri cezaland›rmak
de¤il, çocuklar›n tüm hak ve özgürlüklerden tam ve eﬂit olarak yararlanmalar›n› sa¤lamakt›r. O
halde, böyle bir amaç söz konusu olmasa bile, çocu¤un hak ve özgürlüklerden tam ve eﬂit olarak
yararlanmas›n› engelleyici veya zorlaﬂt›r›c› etkisi olan her tür fiilin yasaklanmas› gerekir.
c. Çocuklar›n ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤› nedenlerden birine dayan›larak tacize u¤ramalar› durumunun
da ayr›mc›l›k yasa¤› kapsam›na al›nmas› gereklidir.
d. Çocuklar›n hak ve özgürlüklerden tam ve eﬂit olarak yararlanmalar›n› sa¤lamak için al›nmas›
gereken bireysel tedbirlerin al›nmamas› hali de (makul uyumlaﬂt›rman›n yap›lmamas›) ayr›mc›l›k
olarak tan›mlanmal›d›r. (Örne¤in ortopedik engelli bir çocu¤un okula ulaﬂmas›n›n ve okul içerisinde
hareket edebilmesinin sa¤lanmas› için gerekli tedbirler veya sa¤›r-dilsiz bir çocu¤un sa¤l›k veya kolluk
personeli ile iletiﬂiminin sa¤lanmas› için gerekli tedbirler).
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2. Ayr›m gözetmeme yükümlülü¤ünün birey-Devlet aras›ndaki iliﬂkilerle s›n›rl› olmamas› gereklidir.
Zira klasik olarak Devlet taraf›ndan yürütülen birçok faaliyet (e¤itim, sa¤l›k, rehabilitasyon vs.) art›k
özel gerçek veya tüzel kiﬂilerce de yürütülmektedir. Ancak bu nitelikteki faaliyetler d›ﬂ›nda da
çocuklar›n Devlet-d›ﬂ› kiﬂilerin ayr›m gözeten fiillerine karﬂ› korunmas› gerekmektedir. Örne¤in HIV
pozitif oldu¤u gerekçesiyle bir çocu¤un bir lokantaya al›nmamas› veya zihinsel engelli bir çocu¤u
olan aileye konut kiralanmamas› gibi. Kiﬂiler aras› iliﬂkiler, Devlet-birey aras›ndaki iliﬂkilere k›yasla
önemli ölçüde çeﬂitlilik arz eder. Bu iliﬂkilerin her iki taraf› bak›m›ndan da hak ve özgürlükler söz
konusu oldu¤undan, kiﬂiler aras› iliﬂkilerde hangi alanlar bak›m›ndan ayr›m gözetmenin yasakland›¤›n›n
ayr›nt›l› ﬂekilde düzenlenmesi gereklidir.
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3. Ayr›mc›l›k yasa¤›n›n etkili olabilmesi için gerekli usul tedbirlerinin ayr›nt›l› ﬂekilde düzenlenmesi
gerekir.
a. Bu çerçevede çok temel nitelikteki bir husus ispat yükünün ters çevrilmesidir. ‹hlal iddias›na konu
teﬂkil eden fiilin, ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤› nedenlerden birine dayal› oldu¤unun ispat› son derece zor
oldu¤undan, ispat yükü ters çevrilmedi¤i, baﬂka bir ifade ile ispat yükü ayr›mc›l›k yapt›¤› iddia edilen
kiﬂiye yüklenmedi¤i sürece, ayr›mc›l›¤› ispatlamak mümkün olmayacak, bu da yasa¤›n etkisini azaltacak
veya tümden ortadan kald›racakt›r.
b. Ola¤an idarî ve yarg›sal süreçlerden farkl›, basit ve h›zland›r›lm›ﬂ usullerin geliﬂtirilmesi gereklidir.
Örne¤in bir çocu¤un e¤itim hakk›n›n ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤› nedenlerden birine dayal› olarak
s›n›rlanmas›, zorlaﬂt›r›lmas› veya engellenmesi halinde, ola¤an hak arama yollar›n›n uzun sürmesi
karﬂ›s›nda, çocuk uzunca bir süre e¤itim hakk›ndan hiç veya gerekti¤i gibi yararlanamayacakt›r.
4. Hak arama yollar›na baﬂvurma bak›m›ndan kiﬂileri cayd›ran unsurlara karﬂ› da tedbir al›nmal›d›r.
Ayr›mc›l›k iddias› ile idarî veya yarg›sal yollara baﬂvuruldu¤unda, baﬂvuranın olumsuz davran›ﬂlarla
karﬂ›laﬂmas› söz konusu olabilir. Örne¤in, ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤› nedenlerden birine dayal› olarak
bir okula kayd› yap›lmayan çocu¤un, idarî ve/veya yarg›sal yollara baﬂvurulmas› sonucunda ayn›
okula kayd›n›n yap›lması halinde, çocu¤un okul yönetiminin olumsuz davran›ﬂlar›na maruz kalmas›
söz konusu olabilir. Viktimizasyon olarak tan›mlanan bu tür davran›ﬂlar›n da yasaklanmas› gereklidir.
Ancak böyle bir yasak, kiﬂilerdeki olumsuz duygular› tümden ortadan kald›rmayaca¤›ndan, gerçek
bir anlay›ﬂ ve hoﬂgörünün oluﬂturulabilmesi için, taraflar› ortak bir zeminde buluﬂturan ve husumeti
samimi olarak ortadan kald›ran bir uzlaﬂt›rma mekanizmas›n›n oluﬂturulmas› ve Devlete bu tür
tutumlar› de¤iﬂtirici çal›ﬂmalar yapma konusunda yükümlülük getirilmesi faydal› olacakt›r.
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5. Ayr›mc›l›¤› yasaklayan düzenlemeler yapt›r›mlarla etkili hale getirilmeli ve öngörülen yapt›r›mlar
cayd›r›c› nitelikte olmal›d›r.
6. Yukar›da aç›klanan ilkeler do¤rultusunda Anayasal güvence ile birlikte Milli E¤itim Temel Kanunu
2. ve 4. maddeleri ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 4. maddesi baﬂta olmak
üzere bu konuda düzenleme yapan tüm kanun ve yönetmelikler de de¤iﬂtirilmelidir.
7. Türkiye e¤itimde ayr›mc›l›¤› yasaklayan UNESCO Sözleﬂmesine taraf olmad›¤› gibi, Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleﬂmesinin 14. maddesindeki ayr›mc›l›k yasa¤›n›n konu bak›m›ndan kapsam›n› geniﬂleten
12 No.lu Protokole de taraf de¤ildir. Türkiye, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesine Ek ‹htiyari
Protokol’ü onaylarken, belirtilen Sözleﬂmenin kapsaml› bir ayr›mc›l›k yasa¤› öngören 26. maddesinin,
ancak Sözleﬂmede belirtilen haklarla s›n›rl› olarak bireysel baﬂvuruya konu olabilece¤i yönünde bir
çekince koymuﬂ, böylece 26. maddenin etkisini azaltm›ﬂt›r. Ayr›mc›l›kla mücadelenin etkisini azaltan
bu durumlar›n ortadan kald›r›lmas› için, söz konusu uluslararas› metinlerin çekincesiz onaylanmas›
ve mevcut çekincelerin geri al›nmas› gerekmektedir. Nitekim Çocuk Haklar› Komitesi, Türkiye’nin
sundu¤u ilk rapora iliﬂkin sonuç gözlemlerinde ,çekincelerin ayr›mc›l›k yasa¤›n›n kapsam›n› daraltmas›
nedeniyle kayg›lar›n› ifade etmiﬂtir.
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3. Madde: Çocu¤un Yüksek Yararı
1. Kamusal ya da özel sosyal yard›m kuruluﬂlar›, mahkemeler, idarî makamlar veya yasama organlar›
taraf›ndan yap›lan ve çocuklar› ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocu¤un yarar› temel düﬂüncedir.
2. Taraf Devletler, çocu¤un ana-babas›n›n, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan
di¤er kiﬂilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenli¤i için gerekli bak›m ve korumay›
sa¤lamay› üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idarî önlemleri al›rlar.
3. Taraf Devletler, çocuklar›n bak›m› veya korunmas›ndan sorumlu kurumlar›n, hizmet faaliyetlerin
özellikle güvenlik, sa¤l›k, personel say›s› ve uygunlu¤u ve yönetim yeterlili¤i aç›s›ndan, yetkili
makamlarca konulan ölçülere uymalar›n› taahhüt ederler.
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I. Maddenin Kapsam›
Çocu¤un yüksek yarar› ilkesi, çocuklar› ilgilendiren tüm uygulamalar bak›m›ndan yol gösterici bir
ilkedir. Çocukla ilgili her türlü giriﬂimde çocu¤un yarar›n›n korunmas›n› amaçlanmaktad›r. ‹lkenin
uygulanma alan› içinde, çocukla ilgili çal›ﬂma yapan bütün idarî ve adlî makamlar, yasama organ›,
kamusal ya da özel sosyal yard›m kuruluﬂlar› ve bunlar›n çocuklar› ilgilendiren bütün faaliyetleri
girmektedir. Bu ilke hükümetlere, öncelikle ilkeyi yasal düzenlemelere yans›tma, ayn› zamanda da
her tür faaliyetin çocuk üzerindeki etkisini ölçme, izleme ve gereken tedbirleri alma yükümlülü¤ünü
vermektedir. Ayn› zamanda bu ilke; çocu¤u yetiﬂtiren ana-baban›n çocu¤a karﬂ› sorumluluklar›n›
yerine getirmesinde, çocuklar›n ana-babadan ayr›lmas› konusunda yetkili makamlar›n ayr›l›k karar›
vermesinde, çocu¤un aile ortam›ndan yoksun kalmas› ya da kendi yarar›na aile ortam›ndan ç›kar›lmas›
halinde Devletin koruma ve bak›m› üstlenmesinde, evlat edinmede, çocu¤un özgürlü¤ünün
k›s›tlanmas›nda, çocuklar›n kar›ﬂt›¤› ceza davalar›nda yarg›lama süresince özellikle önem taﬂ›r.
Maddenin ikinci ve üçüncü f›kralar›nda ise çocu¤un yarar›n›n korunabilmesi için Devletin aktif ve
pasif düzeyde olabilecek tüm görevlerini düzenlenmektedir. Devlet, Devletin çocu¤un esenli¤i için
gerekli bak›m ve korumay› sa¤lama yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Devlet bu yükümlülü¤ünü yerine
getirirken ana – baba, vasi ya da çocuktan hukuken sorumlu kimselerin yükümlülüklerini de göz
önünde tutacakt›r.
Devlet çocu¤un koruma ve bak›m›n› sa¤lama yükümlülü¤ünü yerine getirirken, çocu¤un korunmas›
ve bak›m›ndan sorumlu kurumlar, hizmet ve faaliyetler için standartlar› belirlemekten sorumlu
makamlar tespit etmek, bu makamlar arac›l›¤› ile standartlar› belirlemek ve bu standartlara uyulmas›n›
sa¤lamakla yükümlüdür. Standartlar›n özellikle, güvenlik, sa¤l›k, personel say›s› ve uygunlu¤u ve
yönetimin yeterlili¤i konular›n› içermesi gerekmektedir.
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Görüldü¤ü gibi maddenin kapsam› asl›nda çocuk koruma mekanizmas›n›n tüm asli unsurlar›n›
içermektedir: çocukla ilgili çal›ﬂmalar›n genel prensibi, çocu¤un korunmas› konusunda ana-baba ve
Devletin sorumluluklar›, çocuklar› koruyacak kurumlar›n belirlenmiﬂ standartlara uygunlu¤unun
sa¤lanmas›.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Çocu¤u ‹lgilendiren Bütün Faaliyetlerde Yarar›n›n Temel Düﬂünce Olaca¤›n› Öngören Düzenlemeler
Çocu¤u ilgilendiren konularda tüm makamlar ve iﬂlemler aç›s›ndan çocu¤un yarar›na önceli¤in
verilmesi ilkesi Anayasa düzeyinde öngörülmüﬂ bir ilke de¤ildir. Ancak Çocuk Koruma Kanununun
4. maddesinde, bu Kanunun uygulanmas› s›ras›nda çocu¤un yarar ve esenli¤inin korunmas› temel
ilke olarak kabul edilmiﬂtir. Çocuk Koruma Kanunu hem korunma ihtiyac› olan hem de suça
sürüklenen çocuklarla ilgili usuller düzenledi¤inden, çocukla ilgili bir koruyucun ve destekleyici tedbir
uygulanmas› veya çocu¤un eylemi ile ilgili bir müeyyide uygulanmas› s›ras›nda çocu¤un yarar›n›n
korunmas› ilkesine uygun hareket edilmesi gerekecektir.
Türk Medeni Kanunu 346. maddesine göre çocu¤un yarar› ve geliﬂimi tehlikeye düﬂtü¤ü takdirde
hâkim çocu¤un korunmas› için uygun önlemleri alabilecektir.
Çocu¤un ana-babadan ayr›lmas›n› gerektiren durumlarda, çocu¤un yüksek yarar› gözetilmesi gerekir.
Medeni Kanunun çocu¤un korunmas›na iliﬂkin önlemleri düzenleyen 346. ve 349. madde hükümlerinde
yer alan “çocu¤un menfaatinin gerektirmesi” ﬂart›, çocu¤un yüksek yarar›n›n gözetilmesi ilkesini
ortaya koyar.
Devletin Çocu¤un Esenli¤i ‹çin Gerekli Bak›m ve Korumay› Sa¤lama Yükümlülü¤üne ‹liﬂkin
Düzenlemeler
Annenin ve çocuklar›n korunmas› görevleri, Anayasan›n 41. maddesi ile Devlet organlar›na
yüklenmektedir.
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi’nin 10. maddesi, Anayasan›n 90. maddesinde
yer alan uluslararas› Sözleﬂmelerin kanun hükmünde kabul edilmesi ilkesi do¤rultusunda do¤rudan
uygulama alan› bulur. An›lan hüküm uyar›nca, Türkiye özellikle çocuklar›n bak›m yükümlülü¤ü devam
etti¤i sürece aileye en geniﬂ ölçüde koruma ve yard›m sa¤lama görevini üstlenmiﬂtir. Ayr›ca annelere
do¤um öncesi ve sonras› makul bir süre özel koruma sa¤lamay› da yükümlenmiﬂtir. Yine nesep
veya di¤er ﬂartlar bak›m›ndan hiç bir ayr›mc›l›k yapmadan, bütün çocuklar ve gençler için özel
koruma ve yard›m tedbirleri alma görevini üstlenmiﬂtir.
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Yine BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesinin 10. maddesi çerçevesinde Türkiye,
toplumsal sömürüye karﬂ› çocuklar› ve gençleri korumakla yükümlüdür. Çocuklar›n ve gençlerin
sa¤l›kl› geliﬂmelerine engel olan iﬂlerde çal›ﬂt›rmay› cezaland›rma ve asgari çal›ﬂma yaﬂ›n› kanunla
belirleme görevini üstlenmiﬂtir.
Medeni Kanun’a göre, çocu¤un korunmas›na yönelik önlemler s›ras›yla; hâkimin uygun gördü¤ü
önlemleri almas› (md. 346), çocu¤un bedensel veya zihinsel geliﬂiminin tehlikede olmas› ihtimalinde
veya manen terk edilmiﬂ olmas› halinde, çocu¤un ana-babadan al›narak bir aile yan›na veya kuruma
yerleﬂtirilmesi (md. 347), an›lan korunma önlemleri yetersiz kalacaksa ana ve/veya babadan velayetin
al›nmas› (md. 348), velayet kendisine b›rak›lan taraf›n yeniden evlenmesi ve çocu¤un menfaatinin
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gerektirmesi halinde velayetin kendisinden al›narak çocu¤a vasi atanmas›ndan (MK m. 349)
oluﬂmaktad›r.
Kamu yönetimindeki sosyal refah kurumlar› bak›m›ndan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanunu, SHÇEK’in görev alan›n› belirlerken hem korunma ihtiyac› içerisinde olan çocuklar›
ve aileleri koruma hem de ola¤anüstü durumlarda gerekli sosyal hizmet faaliyetlerini organize etme
görevini Devlete vermektedir. (md. 9)
Devletin, Çocuklar›n Bak›m› veya Korunmas›ndan Sorumlu Kurumlar›n Belirlenen Standartlara
Uymalar›n› Sa¤lama Yükümlülü¤üne ‹liﬂkin Düzenlemeler
Çocuklar›n bulunduklar› kurumlar ve onlara yönelik hizmetler ile ilgili standartlar ve bu standartlara
uygunlu¤un denetlenmesine iliﬂkin esaslar, her kurumun kendi mevzuat›nda yer almaktad›r.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre; Kurum’un görevleri aras›nda, Kurum’a
ba¤l› olanlar d›ﬂ›nda kurulacak sosyal hizmet kuruluﬂlar›n›n, özel e¤itim ve rehabilitasyon hizmeti
verenler hariç olmak üzere aç›l›ﬂ iznine, her türlü standartlar›na ve iﬂleyiﬂlerine iliﬂkin esaslar›, varsa
ücret tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve bu esaslara uymayanlar›n faaliyetlerini
durdurmak yer almaktad›r. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 35. maddesi,
çocuklar›n bulunduklar› sosyal hizmet kuruluﬂlar›n›n denetimini düzenlemektedir. Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu, aç›lacak kuruluﬂlara iliﬂkin güvenlik, sa¤l›k, personel niteli¤i ve say›s›na
iliﬂkin kurallar› yönetmelikler ile belirlemektedir: Çocuk Yuvalar› Yönetmeli¤i ( RG 07.01.1999 –
23576); Koruyucu Aile Yönetmeli¤i (RG 14.10.1993 - 21728); Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu’na Ba¤l› Toplum Merkezleri Yönetmeli¤i (RG 11.07.2000 - 24106); Yetiﬂtirme Yurtlar›n›n
Kuruluﬂ ve ‹ﬂleyiﬂine ‹liﬂkin Yönetmelik (RG 13.11.1995 - 22462); Aile Dan›ﬂma Merkezleri
Yönetmeli¤i (RG 07.10.2007 - 26666); Kreﬂ ve Gündüz Bak›mevleri Yönetmeli¤i (RG 03.12.1983
- 18240); Özel Kreﬂ ve Gündüz Bak›mevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Yönetmeli¤i (RG 08.10.1996
- 22781)
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III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Çocu¤u ‹lgilendiren Bütün Faaliyetlerde Yarar›n›n Temel Düﬂünce Olmasını Öngören Düzenlemeler
Bak›m›ndan
‹ç hukukun, Sözleﬂmenin 3. maddesi ile uyumu araﬂt›r›l›rken; Anayasada ve kamu yönetimindeki
sosyal refah kurumlar›nda ve özel sosyal refah kurumlar›nda, mahkemelerde, idarî makamlarda ve
yasama organ›nda karar al›rken çocu¤un yarar›na önceli¤in verilmesi ilkesinin aç›k bir düzenleme
ile korunup korunmad›¤›na bak›lmas› gerekmektedir.
Türkiye’nin taraf oldu¤u uluslararas› sözleﬂmelerin ve bu arada Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin
çocu¤un yüksek yarar›n›n korunmas›na iliﬂkin hükümleri iç hukuk hükmündedir. Bu aç›dan do¤rudan
uygulanabilir nitelik taﬂ›r. Ancak buna ra¤men, bu yönüyle Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin tek
baﬂ›na yeterli olaca¤› izlenimi do¤mamal›d›r. Sözleﬂmenin içerdi¤i soyut kurallar mutlaka yasalar
arac›l›¤› ile ulusal mevzuatta somutlaﬂt›r›lmal›d›r. Ancak bu da tek baﬂ›na yeterli olmayacakt›r, ayn›
zamanda çocuk haklar›na iﬂlerlik kazand›rmak için toplumsal bilincin geliﬂmesi gerekmektedir.
Anayasa’ya bak›ld›¤›nda yasa koyucunun temel kayg›s›n›n ailenin huzur ve refah›n›n korunmas›
oldu¤u görülmektedir. Bu amaçla, ananın ve çocuklar›n korunmas›, aile planlamas›n›n ö¤retimi ve
uygulanmas›n›n sa¤lanmas› görevleri, Anayasan›n 41. maddesi ile Devlet organlar›na yüklenmektedir.
Ancak çocu¤un üstün yarar›n›n gözetilmesi bak›m›ndan bu yaklaﬂ›m yerinde de¤ildir. Ailenin
korunmas› önemli bir amaç olmakla beraber, çocu¤un üstün yarar›n›n gerektirmesi halinde ailenin
korunmas› kavram› ikincil plana düﬂebilmektedir.
Medeni Kanunun; çocu¤un üstün yarar›n›n korunmas› gerekti¤ine do¤rudan do¤ruya iﬂaret etmesi,
çocu¤un üstün yarar› ilkesinin hayata geçirilmesi bak›m›ndan çok önemlidir. Örne¤in, boﬂanma
davas›nda çocu¤un ana-baba ile olan iliﬂkileri düzenlenirken, hâkimin çocu¤un üstün yarar›na uygun
karar vermesi gerekecektir. Medeni Kanunun 346. maddesi hâkime çocu¤un yarar›n› gözetme
ödevini yüklemektedir.
Çocuk Koruma Kanununun 4. maddesinde yer alan ve bu Kanunun uygulanmas› s›ras›nda çocu¤un
yarar ve esenli¤inin korunmas›n› temel ilke olarak kabul eden düzenleme ise çocukla ilgili bütün
iﬂlemleri kapsay›c› nitelikte de¤ildir. Çocukla ilgili bir koruyucu ve destekleyici tedbir uygulanmas›
veya çocu¤un eylemi ile ilgili bir müeyyide uygulanmas› s›ras›nda çocu¤un yarar›n›n korunmas› ilkesine
uygun hareket edilmesi gerekecektir. Ancak bu ilke, örne¤in Ceza Muhakemesi Kanununa göre
verilen tutuklama ve Türk Ceza Kanununa göre verilen hapis cezalar›n› kapsay›c› nitelikte de¤ildir.
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Çocu¤un üstün yarar› ilkesinin, uygulama alan› itibariyle çocuklar› ilgilendiren bütün faaliyetlerde
gözetilmesi gerekir. ‹lkenin ifade ediliﬂ biçiminden anlaﬂ›laca¤› üzere, kapsam› çok geniﬂtir. Bu
ba¤lamda, örne¤in çocu¤un mahkemeye ça¤r›lmas›, mahkeme huzurunda dinlenmesi gibi adlî iﬂlemler;
çocu¤un bulundu¤u kurumda tabi olaca¤› iﬂlemler gibi, hayat›n pek çok alan›n› kapsay›c› bir
düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktad›r.
Bu nedenle, öncelikle çocu¤un yarar›n›n korunmas› ilkesi Anayasada yer almal› ve sadece çocu¤un
aile ile iliﬂkilerini de¤il, çocukla ilgili bütün karar al›c›lar› ba¤lay›c› bir ilke olarak düzenlenmelidir. Bu
ilke ifade ediliﬂ biçimi ile kamu yönetimindeki sosyal refah kurumlar›n›, özel sosyal refah kurumlar›n›,
hukuk mahkemelerini, idarî makamlar› ve yasama organ›n› kapsamal›d›r. Bir genel prensip oldu¤u
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ve çocukla ilgili tüm konularda (e¤itim, sa¤l›k, güvenlik, korunma, kat›l›m vb.) ana prensip olarak
görüldü¤ü için bir üst norm olarak bu ilkenin Anayasada yer almas› halinde, di¤er yasalarda da bu
ilkeye gönderme yapmak suretiyle düzenleme yap›lmas› mümkün olacakt›r.
Çocu¤un yüksek yarar› kavram› Medeni Kanunda ve Çocuk Koruma Kanununda yer almakla birlikte,
çocu¤u ilgilendiren di¤er yasalarda da çocukla ilgili her türlü giriﬂim bak›m›ndan mutlaka aç›kça
vurgulanmal›d›r.
Bütçe Kanununa yap›lacak bir ek ile çocu¤un yüksek yarar› ilkesi gözetilerek, hem merkezi hem
de yerel yönetim taraf›ndan bütçede yeterli ödene¤in zorunlu olarak ayr›lmas› sa¤lanmal›d›r. Bu
ba¤lamda ayr›ca, çocuklara yönelik sosyal harcamalara ayr›lan bütçe pay›, bütçe e¤ilimleri ve bütçe
analizlerinde çocuklara ayr›lan miktar›n ve bu miktar›n toplam bütçe içindeki pay›n›n aç›kça
belirlenmesine olanak sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Çocuklarla ilgili her yasal düzenlemede, idarî ve yasal kararlarda, proje, program ve hizmetlerde
yüksek yarar ilkesi yer almal›d›r. Bu kapsamda; e¤itim, sa¤l›k, istihdam, planlama, ulaﬂt›rma, vb. gibi
alanlarda bu ilke uygulanmal›d›r. Ayr›ca aile, okul ve kendileriyle ilgili her türlü karar alma sürecinde
çocuklar›n bu süreçlere yüksek yararlar› gere¤i kat›lma haklar› da güvence alt›na al›nmal›d›r.
Devletin Çocu¤un Esenli¤i ‹çin Gerekli Bak›m ve Korumay› Sa¤lama Yükümlülü¤üne ‹liﬂkin
Düzenlemeler Bak›m›ndan
Anayasan›n çocu¤un korunmas› konusunda Devlete yükümlülük veren 41. maddesi düzenlemesi
Sözleﬂme ile uyumludur. Yarar›n›n gerektirdi¤i hallerde çocu¤un koruma alt›na al›nmas›n› öngören
Medeni Kanunun 349. maddesi ile Çocuk Koruma Kanununun 6. maddesi; koruyucu kurumlar›
kurma ile sorumlu kurumu ve bu kurumun çal›ﬂma esaslar›n› düzenleyen Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanunu, bu düzenlemeler aç›s›ndan Sözleﬂme ile uyumludur.
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Devletin, Çocuklar›n Bak›m› veya Korunmas›ndan Sorumlu Kurumlar›n Belirlenen Standartlara
Uymalar›n› Sa¤lama Yükümlülü¤üne ‹liﬂkin Düzenlemeler Bak›m›ndan
Devletin, çocuklar›n bak›m ve korunmas›ndan sorumlu kurum ve hizmetlerin standartlara uygunlu¤u
sa¤lama yükümlülü¤ü aç›s›ndan mevzuat›n Sözleﬂme ile tam olarak uyumlu oldu¤unu söylemek
mümkün de¤ildir. Öncelikle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu taraf›ndan kurulacak
kurumlarda uyulmas› gereken esaslar Yönetmelik ile düzenlenmiﬂtir. Standartlar›n belirlenmiﬂ olmas›
bak›m›ndan bir uyumdan söz edilebilirse de, bu bütün kurumlar› kapsay›c› nitelikte olmad›¤› için
yeterli de¤ildir. Örne¤in, yat›l› koruma ve bak›m hizmeti veren kurumlara özgü standartlar› ve
denetim esaslar›n› düzenleyen bir yönetmelik bulunmamaktad›r.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu taraf›ndan verilen aç›l›ﬂ izin belgesi ile faaliyet gösteren
kamu kuruluﬂlar› ile gerçek kiﬂiler ve özel hukuk tüzel kiﬂilerine ait kuruluﬂlar› denetleme görevi
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü Teftiﬂ Kurulu’na aittir. Bu kurul
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü Teftiﬂ Kurulu Yönetmeli¤i’nde
belirlenen esaslara göre çal›ﬂmaktad›r. Bu düzenlemenin Sözleﬂme ile uyumu bak›m›ndan iki önemli
eksi¤i bulunmaktad›r. Öncelikle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan izin almadan
kurulmuﬂ olan - örne¤in belediyelere veya sivil toplum kuruluﬂlar›na ait kurumlar veya hizmetlerKurum’un denetimi d›ﬂ›nda kalmaktad›r (md. 6). Öte yandan, hizmeti veren Kurum’un, kendi iç
denetimini sa¤layan bu mekanizma, çocu¤un yarar›n› korumaya odakl› bir mekanizma de¤ildir. Bir
di¤er eksiklik ise ba¤›ms›z denetimin hiç düzenlenmemiﬂ olmas›d›r.
Öncelikle teftiﬂ kurulunun görevlerine iliﬂkin düzenleme, Kurum’dan izin al›narak kurulmas› gerekirken,
bu gereklili¤i yerine getirmemiﬂ olan veya belediye ve benzeri kurumlarda kurulmuﬂ olan kuruluﬂlar›
ve hizmetleri de denetleme olana¤› verecek biçimde de¤iﬂtirilmelidir. Ayn› zamanda denetim
esaslar›na, kurumlar›n çocu¤un yarar›n›n korunmas›nda uygun biçimde hizmet verme olanaklar›n›n
araﬂt›r›lmas› da eklenmelidir. Bu kapsamda olmak üzere; kurumlar ve hizmetlerin güvenlik, sa¤l›k,
çocuklar›n ﬂiddet ve istismar›n her türünden korunmas›, yeterli say› ve nitelikte personelin bulunmas›,
çocu¤un kat›l›m hakk› dâhil olmak üzere Sözleﬂmede yaz›l› bütün haklar›n hayata geçirilmesini
sa¤lamaya elveriﬂlilik aç›s›ndan denetlenmesi sa¤lanmal›d›r.
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4. Madde: Sözleﬂmedeki Haklar›n
Hayata Geçirilmesi
Taraf Devletler, bu Sözleﬂmede tan›nan haklar›n uygulanmas› amac›yla gereken her türlü yasal,
idarî ve di¤er önlemleri al›rlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara iliﬂkin olarak, Taraf Devletler
eldeki kaynaklar›n› olabildi¤ince geniﬂ tutarak, gerekirse uluslararas› iﬂbirli¤i çerçevesinde bu tür
önlemleri al›rlar.
I. Maddenin Kapsam›
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Bu madde Devletlerin, Sözleﬂmede yer alan haklar› hayata geçirme yükümlülü¤üne iliﬂkin genel bir
düzenlemedir.
Sözleﬂmede yaz›l› haklar›n hayata geçirilmesi bak›m›ndan Devletlerden beklentilerin baﬂ›nda, ilgili
sözleﬂmelere taraf olunmas›, çekincelerin kald›r›lmas› ve bu sözleﬂmelerdeki haklar›n iç hukuka
yans›t›lmas› amac›yla gerekli uyum yasalar›n›n ç›kart›lmas› gelmektedir. Komite özellikle Anayasada
çocuk haklar› ile ilgili düzenlemelerin olmas›n›, yasalar›n Sözleﬂme ile uyumunun gözden geçirilmiﬂ
olmas›n› ve çocuk haklar›n› korumaya yönelik yasalar›n bulunmas›n›, 4. maddeye uyum bak›m›ndan
göz önünde bulundurmaktad›r. Özellikle Sözleﬂmenin temel ilkelerinin yasalarda yer almas› ve
mahkemelerde bunlara at›f yap›labilir olmas› beklenmektedir.
4. madde haklar›n yasalara yans›t›lmas›n›n yan›nda uygulamaya geçmesini sa¤layacak idarî ve di¤er
önlemlere de a¤›rl›k vermektedir. Bu kapsamda, Sözleﬂmenin hayata geçirilmesine dair bir ulusal
stratejinin bulunmas›n›, merkezi ve yerel düzeyde kal›c› eﬂgüdüm mekanizmalar›n›n oluﬂturulmas›n›,
bütçenin haz›rlanmas›nda çocuk haklar›n›n hayata geçirilmesi için gerekli giderlere ayr›lan pay
bulunmas› ve bunun analizinin yap›l›yor olmas›n› ve uygulamalar›n çocuklara etkisinin analiz ediliyor
olmas›n› vazgeçilmez unsurlar olarak görmektedir.
Komite, BM’nin insan haklar› kurumlar›na yönelik yay›nlad›¤› Paris ‹lkeleri kapsam›nda yapt›¤›
de¤erlendirmede Sözleﬂmenin uygulanmas›n›n denetlenmesi için, çocuklarca kolayca eriﬂilebilir ve
gerçekleﬂtirilen ihlallere yönelik giderim sa¤layacak, ba¤›ms›z ve etkili bir mekanizman›n oluﬂturulmas›
gerekti¤ini ifade etmiﬂtir (paragraf 100).
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Türkiye, BM’nin Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmesindeki haklar› ilgilendiren perk çok uluslararas›
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sözleﬂmeye taraf olmuﬂtur. Anayasan›n 90. maddesi gere¤i de bu sözleﬂmeler iç hukuk hükmündedir

4. Madde
Sözleﬂmedeki
Haklar›n
Hayata
Geçirilmesi

ve bunlar hakk›nda Anayasa’ya ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa Mahkemesi’ne baﬂvurulamayaca¤› gibi
usulüne göre yürürlü¤e konulmuﬂ temel hak ve özgürlüklere iliﬂkin uluslararas› antlaﬂmalarla
kanunlar›n ayn› konuda farkl› hükümler içermesi nedeniyle ç›kabilecek uyuﬂmazl›klarda, uluslararas›
antlaﬂma hükümleri esas al›nacakt›r.
Türkiye’nin taraf oldu¤u çocuk haklar›n› da ilgilendiren uluslararas› sözleﬂmeler ﬂunlard›r:
• BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi
• BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi
• Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi
• Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 13. Ek Protokolü
• Çocuklar›n Velayetine ‹liﬂkin Kararlar›n Tan›nmas› ve Tenfizi ile Çocuklar›n Velayetinin Yeniden
Tesisine ‹liﬂkin Avrupa Sözleﬂmesi
• Ülkeleraras› Evlât Edinmede Çocuklar›n Korunmas› ve ‹ﬂbirli¤i Hakk›ndaki Lahey Sözleﬂmesi
• Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuklar›n Silahl› Çat›ﬂmalara Dâhil Olmalar› Konusundaki
‹htiyari Protokol
• Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk Pornografisi ile
‹lgili ‹htiyari Protokol
• Çocuk Haklar›n›n Kullanmas›na ‹liﬂkin Avrupa Sözleﬂmesi
• Tüm Göçmen ‹ﬂçilerin ve Aile Fertlerinin Haklar›n›n Korunmas›na ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme
• Göçmen ‹ﬂçinin Hukuki Statüsü Hakk›nda Avrupa Sözleﬂmesi
• Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleﬂmesi
• Vatans›z Kiﬂilerin Statüsüne Dair Sözleﬂme
• Vatans›zl›¤›n Azalt›lmas›na Dair Sözleﬂme
• ILO 182 No.lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan Kald›r›lmas›na
‹liﬂkin Acil Eylem Sözleﬂmesi ve 15, 58, 77, 115, 123, 127, 138, 457 No.lu Sözleﬂmeleri
• Avrupa Sosyal ﬁart› ve Gözden Geçirilmiﬂ Avrupa Sosyal ﬁart›
• 1972 y›l›ndaki de¤iﬂiklik protokolü ile birlikte 1962 tarihli Uyuﬂturucu Maddeler Sözleﬂmesi
• Psikotropik Maddeler ile ilgili 1971 tarihli Sözleﬂme
• 1988 tarihli Uyuﬂturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakç›l›¤›na Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesi
• S›n›raﬂan Örgütlü Suçlarla Mücadele Uluslararas› Sözleﬂmesi
• S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesine Ek ‹nsan Ticaretinin, Özellikle
Kad›n ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lmas›na ‹liﬂkin Protokol
• S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla
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Göçmen Kaçakç›l›¤›na Dair Protokol;
• 1956 tarihli Köleli¤in, Köle Ticaretinin ve Kölelik Benzeri Uygulamalar›n Yasaklanmas›na ‹liﬂkin
Ek Sözleﬂme.
• ‹ﬂkenceye ve Di¤er Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karﬂ› Birleﬂmiﬂ
Milletler Sözleﬂmesi
• Avrupa Konseyi’nin ‹ﬂkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine
Dair Avrupa Sözleﬂmesi
• Cenevre Sözleﬂmesi ve I. ve II. Ek Protokolleri
• Anti-Personel May›nlar›n›n Kullan›lmas›n›n, Stoklanmas›n›n, Üretilmesinin ve Aktar›lmas›n›n
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Yasaklanmas›n› ve Bu May›nlar›n Tahribine ‹liﬂkin Sözleﬂme
• Birleﬂmiﬂ Milletler Engelli Haklar› Sözleﬂmesi
BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesinin ek protokollerine ve Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n
Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleﬂmesine çekince konularak taraf olunmuﬂ, BM Çocuk Haklar›na
Dair Sözleﬂmesinin 17, 29 ve 30. maddelerindeki çekinceler ise henüz kald›r›lmam›ﬂt›r.
Aﬂa¤›daki sözleﬂmelere ise taraf olunmam›ﬂt›r:
• Ana-Baban›n Sorumlulu¤u ve Çocuklar›n Korunmas›na Yönelik Önlemlerde Yarg› Yetkisi,
Uygulanabilir Hukuk, Tan›ma, Tenfiz ve ‹ﬂbirli¤ine Dair Lahey Sözleﬂmesi
• E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› UNESCO Sözleﬂmesine
• Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’nin 12 No.lu Ek Protokolü
• Gençlerin (Sanayi d›ﬂ›ndaki alanlarda) Gece ‹ﬂinde Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin 79 no.lu ILO Sözleﬂmesi
• Gençlerin (Sanayiye ait alanlarda) Gece ‹ﬂinde Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin 90 no.lu ILO Sözleﬂmesi
• ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n ve Baﬂkalar›n›n Fuhuﬂundan Kazanç Sa¤lanmas›n›n Önlenmesine ‹liﬂkin Ek
Sözleﬂme
• Avrupa Konseyi Ma¤durlar›n Zararlar›n›n Giderilmesi Sözleﬂmesi
Sözleﬂmelere taraf olunmas›ndan sonra taraf Devletlerden beklenen, Anayasada çocuk haklar›n›n
yer almas›n›n sa¤lanmas› ve çocuk haklar› için desteklenmiﬂ yasalar›n yap›lmas› ve temel ilkelerden
baﬂlayarak Sözleﬂmenin iç hukuka uyarlanmas›d›r.
Anayasada çocuk haklar›na özgü bir madde bulunmamaktad›r. Anayasada bulunan ve do¤rudan
çocuklarla ilgili hükümler aﬂa¤›dakilerdir:
• 41. madde: “Devlet, ailenin huzur ve refah› ile özellikle anan›n ve çocuklar›n korunmas› ve aile
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planlamas›n›n ö¤retimi ile uygulanmas›n› sa¤lamak için gerekli tedbirleri al›r, teﬂkilat› kurar.”

4. Madde
Sözleﬂmedeki
Haklar›n
Hayata
Geçirilmesi

•50 madde: “Küçükler ve kad›nlar ile bedeni ve ruhi yetersizli¤i olanlar çal›ﬂma ﬂartlar› bak›m›ndan
özel olarak korunurlar.”
•61. madde: “Devlet, korunmaya muhtaç çocuklar›n topluma kazand›r›lmas› için her türlü tedbiri
al›r.”
•141. madde: “Küçüklerin yarg›lanmas› hakk›nda kanunla özel hükümler konulur.”
Sözleﬂmenin temel ilkelerinden ayr›mc›l›k yasa¤›, Anayasan›n 10. maddesinde herkesin, dil, ›rk, renk,
cinsiyet, siyasi düﬂünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay›r›m gözetilmeksizin kanun
önünde eﬂit olmas›n› öngören bir hüküm ile düzenlenmektedir. Ayn› zamanda, bu ilkeyi hayata
geçirmeye yönelik yasa hükümleri de bulunmaktad›r. Bunlar, 2. madde kapsam›nda ayr›nt›lar› ile
incelenmektedir.
Sözleﬂmenin temel ilkelerinin yasalara yans›m›ﬂ ve mahkemelerce at›f yap›labilir bir nitelik kazanm›ﬂ
olmas›na yönelik beklentiyi karﬂ›layacak nitelikteki düzenleme Çocuk Koruma Kanununun 4.
maddesinde yer almaktad›r. Bu maddede; Çocuk Koruma Kanununun uygulanmas›nda, çocu¤un
haklar›n›n korunmas› amac›yla baﬂka baz› ilkelerin yan›nda özellikle; çocu¤un yaﬂama, geliﬂme,
korunma ve kat›l›m haklar›n›n güvence alt›na al›nmas›, çocu¤un yarar ve esenli¤inin gözetilmesi,
çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayr›mc›l›¤a tâbi tutulmamas›, çocuk ve ailesi bilgilendirilmek
suretiyle karar sürecine kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›, insan haklar›na dayal›, adil, etkili ve süratli bir usûl
izlenmesi, ilkelerinin gözetilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Anayasan›n 90. maddesi gere¤ince Sözleﬂme kendi baﬂ›na geçerlilik kazanm›ﬂ olmakla birlikte, baz›
hükümler do¤rudan uygulanma kabiliyetine sahip olsa da pek ço¤u için yasalar›n uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir. Çocuk Koruma Kanunu, Sözleﬂmenin iç hukuka uyarlanmas› amac›yla
yap›lan çal›ﬂmalara örneklerden biridir. Sözleﬂme ile yasalar›n uyumlu hale getirilmesine iliﬂkin en
önemli çal›ﬂmalardan biri de Türk Medeni Kanununun haz›rl›¤› s›ras›nda yap›lm›ﬂt›r. Ana-baban›n
sorumluluklar›na, ödevlerine ve haklar›na iliﬂkin Türk Medeni Kanununun 322. maddeleri ile 363.
maddeleri aras›nda ayr›nt›l› hükümler yer almaktad›r. Yeni Türk Medeni Kanunu, Sözleﬂme dikkate
al›narak haz›rlanm›ﬂ ve tedip hakk›n› da kapsayan velayet hakk› yerine anne-baba ile çocuk aras›nda
velayet iliﬂkisi düzenlenmiﬂtir.
Çocuk haklar›na iliﬂkin ba¤›ms›z insan haklar› kurumu – çocuk ombudsmanl›¤› kurulmas›n› sa¤layacak
yasal düzenleme bulunmamaktad›r.
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III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
4. madde gere¤ince öncelikle, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesinin ek protokollerindeki;
Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleﬂmesi’ndeki ve BM Çocuk
Haklar›na Dair Sözleﬂmesinin 17, 29 ve 30. maddelerindeki çekincelerin kald›r›lmas› ve aﬂa¤›daki
Sözleﬂmelere taraf olunmas› gerekmektedir:
•Ana-Baban›n Sorumlulu¤u ve Çocuklar›n Korunmas›na Yönelik Önlemlerde Yarg› Yetkisi,
Uygulanabilir Hukuk, Tan›ma, Tenfiz ve ‹ﬂbirli¤ine Dair Lahey Sözleﬂmesi
• E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› UNESCO Sözleﬂmesine
• Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 12 No.lu Ek Protokolü
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• Gençlerin (Sanayi d›ﬂ›ndaki alanlarda) Gece ‹ﬂinde Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin 79 no.lu ILO Sözleﬂmesi
• Gençlerin (Sanayiye ait alanlarda) Gece ‹ﬂinde Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin 90 no.lu ILO Sözleﬂmesi
• ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n ve Baﬂkalar›n›n Fuhuﬂundan Kazanç Sa¤lanmas›n›n Önlenmesine ‹liﬂkin Ek
Sözleﬂme
• Avrupa Konseyi Ma¤durlar›n Zararlar›n›n Giderilmesi Sözleﬂmesi
Öte yandan Sözleﬂmeye iç hukuk normu niteli¤i veren ve Sözleﬂme ile kanun aras›nda bir çeliﬂki
olmas› durumunda Sözleﬂmenin esas al›naca¤›n› öngören Anayasan›n 90. madde hükmü Sözleﬂmenin
4. maddesi ile uyumludur.
Sözleﬂmenin temel prensiplerini kapsayacak nitelikte bir çocuk haklar›na iliﬂkin düzenleme Anayasada
bulunmamaktad›r. Mevcut düzenlemeler; korunma hakk›, özel olarak da kötü koﬂullarda çal›ﬂt›r›lmaktan
korunma hakk› ile çocuklara özgü kanun prensibini karﬂ›layacak niteliktedir. Çocuk haklar›na iliﬂkin
temel ilkeleri kapsayacak nitelikte bir düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
Çocu¤un yüksek yarar› ilkesi de gözetilerek, hem merkezi hem de yerel yönetim taraf›ndan bütçede
yeterli ödene¤in zorunlu olarak ayr›lmas› sa¤lanmal›d›r. Bu ba¤lamda ayr›ca, çocuklara yönelik sosyal
harcamalara ayr›lan bütçe pay›, bütçe e¤ilimleri ve bütçe analizlerinde çocuklara ayr›lan miktar›n
ve bu miktar›n toplam bütçe içindeki pay›n›n aç›kça belirlenmesine olanak sa¤layacak düzenlemeler
yap›lmal›d›r.
Ayr›ca, bu raporun ekinde yer alan çizelge Sözleﬂmenin iç hukuka uyarlanmas› için yasalarda yap›lmas›
gereken de¤iﬂikliklerin listesini içermektedir.
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5. Madde: Ana-Baban›n Yönlendiricili¤i ve
Çocu¤un Yeteneklerinin Geliﬂimi

5. Madde
Ana - Baban›n
Yönlendiricili¤i ve
Çocu¤un
Yeteneklerinin
Geliﬂimi

Taraf Devletler, bu Sözleﬂmenin çocu¤a tan›d›¤› haklar do¤rultusunda çocu¤un yeteneklerinin
geliﬂtirilmesi ile uyumlu olarak, çocu¤a yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana-baban›n,
yerel gelenekler öngörüyorsa uzak aile veya topluluk üyelerinin, yasal vasilerinin veya çocuktan
hukuken sorumlu öteki kiﬂilerin sorumluluklar›na, haklar›na ve ödevlerine sayg› gösterirler.
I. Maddenin Kapsam›
5. madde, çocu¤un ailesiyle olan iliﬂkilerinde Devletin rolünü belirlemektedir. Burada Devletin,
ailenin sorumluluk, hak ve ödevlerine sayg› göstermesi beklenmemektedir. Devletin etkin bir ﬂekilde
bu iliﬂkileri kanunlarla düzenlemesi gerekir. Buradaki düzenleme faaliyeti, iliﬂkileri kat› kurallarla
belirlemek de¤il, daha çok maddede bahsedilen sorumluluk, hak ve ödevlerin güvencesi olacak
sistemin geliﬂtirilmesidir.
5. maddenin metni, aile kavram›n›n dar anlaﬂ›lmamas› gerekti¤i aç›kça ortaya koymaktad›r. Biyolojik
ve çekirdek aile ﬂüphesiz maddenin kapsam›na dâhildir. Ancak geniﬂ anlamda aile, özellikle akrabalar
da maddenin konusudur. Bunun yan›nda, vasi ve çocuktan hukuken sorumlu di¤er kimseler de
kapsama dâhildir.
Maddenin odak noktas›, Sözleﬂmenin çocu¤a tan›d›¤› haklar do¤rultusunda çocu¤un yeteneklerinin
geliﬂtirilmesi ile uyumlu olarak, çocu¤a yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda ailenin
sorumluluklar›, haklar› ve ödevleridir. Bu ba¤lamda Taraf Devletlerden, yerel adetlerin aileye tan›d›¤›,
ancak bu Sözleﬂmede öngörülen ilkelere ayk›r› geleneklerin korunmas› do¤al olarak beklenmemektedir.
BM Çocuk Haklar› Komitesi, Sözleﬂmede yer alan “çocu¤un yeteneklerinin geliﬂtirilmesi ile uyumlu
olma” kriterine dayanarak, “çocu¤un geliﬂen kapasitesinin dikkate al›nmas›” ve bu kapasite ile uyumlu
olarak “kararlara kat›lma” ilkelerinin de Anayasa ve yasalarda yer almas› gerekti¤ine dikkat
çekmektedir.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Anayasan›n 41. maddesinde aile Türk toplumunun temeli kabul edilmiﬂ ve Devlet, ailenin huzur ve
refah› ile özellikle anan›n ve çocuklar›n korunmas› için gerekli tedbirleri alma görevini yüklenmiﬂtir.
Bunun yan›nda, aﬂa¤›daki uluslararas› sözleﬂmeler Türkiye taraf›ndan imzalanarak yürürlü¤e
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sokulmuﬂtur:
1. BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi (‹mza tarihi:15.8.2000 RG Yay›m Tarihi: 4.6.2006)
2. Çocuklar›n Velayetine ‹liﬂkin Kararlar›n Tan›nmas› ve Tenfizi ile Çocuklar›n Velayetinin Yeniden
Tesisine ‹liﬂkin Avrupa Sözleﬂmesi (‹mza tarihi: 20.10. 1997 RG Yay›m Tarihi: 4.8.1999)
3. Ülkeleraras› Evlât Edinmede Çocuklar›n Korunmas› ve ‹ﬂbirli¤i Hakk›ndaki Lahey Sözleﬂmesi
(‹mza Tarihi: 5.12.2001 RG Yay›m Tarihi 14.11.2004)
4. Ana-baban›n sorumluluklar›na, ödevlerine ve haklar›na iliﬂkin Türk Medeni Kanununun 322.
maddeleri ile 363. maddeleri aras›nda ayr›nt›l› hükümler yer almaktad›r. Yeni Türk Medeni Kanunu,
Sözleﬂme dikkate al›narak haz›rlanm›ﬂt›r. Sözleﬂmenin 5. maddesinin önemli bir yans›mas› bu aç›dan
MK, m. 339-340 aras›nda göze çarpmaktad›r.
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339. maddeye göre, ana ve baba, çocu¤un bak›m ve e¤itimi konusunda onun menfaatini göz önünde
tutarak gerekli kararlar› alma ve uygulama yetkisine sahiptir. Çocuk da, ana ve babas›n›n sözünü
dinlemekle yükümlüdür. Ancak ana ve baba da, olgunlu¤u ölçüsünde çocu¤a hayat›n› düzenleme
olana¤› tan›mal› ve önemli konularda olabildi¤ince onun düﬂüncesini göz önünde tutmal›d›r.
340. maddede ise ana ve baban›n velayet haklar›n› kullanmalar›n›n çerçevesi, çocu¤un bedensel,
zihinsel, ahlâki, ruhsal ve toplumsal geliﬂimini sa¤lamak ﬂeklinde belirlenmiﬂtir.
Tüm bunlar›n yan›nda aile içi uyuﬂmazl›klar› çözmek amac›yla 2003 y›l›nda aile mahkemeleri
kurulmuﬂtur. Niﬂanlanma, evlenme, boﬂanma, mal rejimi, babal›k davas›, tan›ma, evlat edinme, nafaka
ve aile mallar› gibi aileyi ilgilendiren uyuﬂmazl›klar bu mahkemenin görev alan›na girmektedir. (Aile
Mahkemelerinin Kuruluﬂ, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun)
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Aile kavram› hukuki bir kavramdan çok sosyolojik bir kavram olarak görüldü¤ü için, tan›m› yap›lmam›ﬂ
ve çerçevesi belirlenmemiﬂtir. Anayasaya göre aile Türk toplumunun temeli olarak kabul edilmiﬂ,
ancak bundan çekirdek ailenin mi, geniﬂ anlamda ailenin mi anlaﬂ›lmas› gerekti¤i ifade edilmemiﬂtir.
Bunun yan›nda Medeni Kanun ve Aile Mahkemelerinin Kuruluﬂ, Görev ve Yarg›lama Usullerine Dair
Kanunda da ailenin bir tan›m› yap›lmam›ﬂt›r. Bu bak›mdan aile kavram›n›n, toplumdaki genel de¤erler
dikkate al›narak tan›mlanacakt›r. Bu tan›mlaman›n daralt›lmamas› için, çocu¤un korunmas› ve yüksek
menfaati dikkate al›narak geniﬂ ﬂekilde kanunla tan›mlanmas›nda fayda vard›r.
Anayasadaki düzenleme, Sözleﬂmeyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yetersiz görünmektedir. Devlet ailenin
refah› ve huzurunu korumak için gerekli önlemleri alma yükümlülü¤ünü üstlenmekle birlikte; ailenin
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iç iliﬂkisi, özellikle ana ve baban›n çocuk üzerindeki hak ve sorumluluklar›n›n güvence alt›na al›nmas›
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aç›s›ndan Devletin yükümlülü¤ünü gösteren aç›k bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Medeni Kanunun 322 ve devam›ndaki maddelerin, ana ve baban›n çocuk üzerindeki haklar›n›,
sorumluluk ve ödevlerini detayl› olarak düzenledi¤i görülmektedir. Ana ve baba, velayet iliﬂkisi
dolay›s›yla çocuk üzerinde bir tak›m haklara sahip olmakla birlikte, bu haklar›n› çocu¤un her bak›mdan
geliﬂimini sa¤layacak ﬂekilde kullanmakla yükümlüdürler. Ayr›ca ana ve baban›n çocu¤u yönlendirme
haklar›, Sözleﬂmenin 12. maddesindeki çocu¤un görüﬂlerine sayg› ilkesi çerçevesinde s›n›rland›r›lacakt›r.
Bunun yan›nda, vasinin de haklar› Medeni Kanunda aç›kça belirtilmiﬂ, özellikle 445. maddede vasi,
çocu¤un bak›m ve e¤itimi için ana ve baban›n yapmakla sorumlu oldu¤u her ﬂeyle sorumlu tutulmuﬂtur.
Ana ve baba; çocu¤un bedensel, zihinsel, ahlâki, ruhsal ve toplumsal geliﬂimini sa¤lamakla yükümlü
olduklar›na göre, vasi de bunlara dikkat etmekle yükümlü olacakt›r. Bu bak›mdan, Medeni Kanun
Sözleﬂme ile uyum içindedir.
‹cra ve ‹flas Kanununun 25/a ve 25/b maddeleri, ana ve baban›n çocukla kiﬂisel iliﬂki kurmas›na
dair mahkeme kararlar›n›n yerine getirilmesine iliﬂkindir. Bu maddelerde; cebri icra organlar›, baﬂka
ifadeyle Devlet gücü, aile kavram›na dâhil bireylerin çocukla kiﬂisel iliﬂki kurmalar›n›n teminat› haline
getirilmiﬂtir. Söz konusu maddelere göre, kiﬂisel iliﬂki kurmaya dair mahkeme kararlar› yerine
getirilirken, çocu¤un yan›nda psikolog, pedagog, sosyal çal›ﬂmac›, çocuk geliﬂimi uzman› veya bunlar
yoksa bir e¤itimcinin bulunmas› ﬂart koﬂulmaktad›r. Bu kimselerin Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu taraf›ndan görevlendirilmesi gerekmektedir. Ayr›ca bu baﬂvurularda masraf›n
baﬂvuran taraf›ndan de¤il, baﬂvurucunun çocukla kiﬂisel iliﬂki kurulmas›n› engelleyen kiﬂi taraf›ndan
ödenmesi gerekmektedir.
Medeni Kanunda yer alan Sözleﬂme ile uyumlu oldu¤u düﬂünülen bu hükümlerin iﬂlerlik kazanmas›
için Devlet ayr›ca aﬂa¤›daki önlemleri almal›d›r.
1. Öncelikle çeﬂitli Devlet kurumlar› aras›nda iﬂbirli¤i ve eﬂgüdüm eksikli¤inin giderilmesini sa¤layacak
hükümler öngörülmelidir. Bu kurumlar›n birbirleriyle daha çok iletiﬂim ve ortak mesai içinde
bulunmalar›, Sözleﬂmenin amac›na ulaﬂ›lmas›n› daha kolaylaﬂt›racakt›r. Örne¤in; aile hukuku alanındaki
uyuﬂmazl›klara bakacak mahkemeler nezdinde psikolog, pedagog veya sosyal çal›ﬂmac› görevlendirilmesi
veya çocuk tesliminde, bu meslek elemanlar›ndan birinin bulunabilmesi için kurumlararas› iﬂbirli¤i
gerekmektedir.
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2. Çocuklar›n geliﬂen yeteneklerinin dikkate al›nmas›na iliﬂkin hususlar›n mevzuatta detayl› ﬂekilde
düzenlenmesi gerekir. Buna göre öncelikle, çocuklar›n zihinsel, bedensel, ahlâki ve toplumsal
geliﬂiminden ne anlaﬂ›lmas› gerekti¤i ve bunun nas›l tespit edilece¤inin belirlenmesi gerekir. Böylece,
hâlihaz›rda kanunlarda öngörülen ailenin bu yöndeki yükümlülü¤ü, somutlaﬂm›ﬂ olacakt›r. Bu konuda
özellikle Türk Medeni Kanunu 339. maddesinde yeniden bir düzenleme yap›lmas› gerekecektir.
3. Mevzuatta ana-baban›n çocu¤a yol gösterme ve onu yönlendirme hak ve sorumlulu¤u güvence
alt›na al›n›yor olmakla birlikte, bu düzenlemenin etkin ﬂekilde iﬂleyebilmesi için ana-babay› bu
sorumlulu¤unu yerine getirirken destekleyecek bir sistem kurulmas› gereklidir. Bu da, yasa ile
güvence alt›na al›nmal›, yerel ve merkezi yönetimlerin ana-babay› destekleme sorumluluklar› ile
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bunu yerine getirmek üzere sunmalar› gereken hizmetler somutlaﬂt›r›lmal› ve bir standarda
ba¤lanmal›d›r.
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6. Madde: Çocu¤un Yaﬂama, Hayatta Kalma
ve Geliﬂme Hakk›
1. Taraf Devletler, her çocu¤un temel yaﬂama hakk›na sahip oldu¤unu kabul ederler.
2. Taraf Devletler, çocu¤un hayatta kalmas› ve geliﬂmesi için mümkün olan azami çabay› gösterirler.
I. Maddenin Kapsam›
6. maddede yer alan yaﬂama, hayatta kalma ve geliﬂme hakk›, Sözleﬂmede yer alan temel haklardand›r
ve Devletler için azami çabay› gösterme yükümlülü¤ü getirmektedir.
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesinin denetim organ› olan ‹nsan Haklar› Komitesi, Devletler için
genellikle negatif yükümlülük do¤urdu¤u düﬂünülen yaﬂam hakk›n›n, bebek ölümlerinin azalt›lmas›,
yaﬂam beklentisinin uzat›lmas›, yetersiz beslenmenin önlenmesi ve salg›nlar›n ortadan kald›r›lmas›
gibi pozitif yükümlülükler de içerdi¤i ﬂeklinde yorumlamaktad›r. Benzer ﬂekilde Birleﬂmiﬂ Milletler
Çocuk Haklar› Komitesi de, çocuk ölümleri, çocuk intiharlar›, çocuklar› tehdit eden bulaﬂ›c› hastal›klar,
trafik kazalar›, çocuklara yönelik ﬂiddet, namus cinayetleri, ölüm cezas›, yarg›s›z infazlar ve zorla
kaybedilmeler, silahl› çat›ﬂma ortam›nda çocuklar›n bulunmas› gibi yaﬂama yönelik tehditleri de 6.
madde kapsam›nda de¤erlendirmektedir.
Madde kapsam›nda çocuklar›n yaﬂamas›, bedensel, zihinsel, ahlâki, psikolojik ve toplumsal geliﬂimi
ba¤lam›nda pek çok konu gündeme gelmektedir. Bu sebeple 6. madde ile Sözleﬂmenin 24. maddesinde
yer alan çocu¤un sa¤l›k ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma hakk› aras›nda yak›n bir iliﬂki söz
konusudur.
Sözleﬂmenin 6. maddesinde, çocu¤un yaﬂam hakk›n›n baﬂlang›c› konusunda do¤um öncesi ve sonras›
bak›m›ndan bilinçli bir aç›kl›k söz konusudur. Bu ba¤lamda, kürtajla ilgili yasal düzenlemeler Devletlerin
takdir yetkisine b›rak›lm›ﬂt›r. Sözleﬂme ile kurulan denetim organ› olan Çocuk Haklar› Komitesi,
yüksek kürtaj oranlar›, kürtaj›n bir aile planlamas› arac› olarak kullan›lmas›, kürtajda cinsiyet tercihi
gibi konularda olumsuz görüﬂ bildirirken, tecavüz ve ensest olaylar›nda kürtaj konusunda çocu¤un
yarar›n›n korunmas› ilkesinin geçerli olmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir. Kürtaj konusu d›ﬂ›nda 6. madde
ba¤lam›nda yap›lan incelemelerde, ayr›ca erken evlilikler ve erken evlilik sonucu yaﬂanan do¤umlar
da gündeme gelmektedir.
Madde iki f›kradan oluﬂmaktad›r ve her f›krada farkl› haklar düzenlenmiﬂtir. ‹lk f›krada öncelikle
yaﬂam hakk› tan›nm›ﬂt›r. Söz konusu hak, insan haklar› aç›s›ndan mutlak hak olarak ifade edilen ve
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derogasyona tabi tutulamayacak haklar aras›nda say›lmaktad›r. Mutlak haklar, hiçbir koﬂul alt›nda
ihlal edilemeyecek ve kullan›m›na s›n›rlama getirilemeyecek haklard›r. Yaﬂam hakk› ba¤lam›nda taraf
Devletlerin; yetki alanlar›nda bulunan tüm bireylerin yaﬂam haklar›n›n resmî görevliler veya bunlar
d›ﬂ›ndaki kiﬂiler taraf›ndan ihlal edilmesini önlemek için gerekli her türlü tedbiri alma yükümlülü¤ü
bulunmaktad›r. Bu önlemler yasal, idarî, yarg›sal veya baﬂka biçimlerde olabilecektir. Maddenin ilk
paragraf›nda ayr›ca idam cezas› da gündeme gelmektedir. ‹lk paragraf genel olarak negatif yükümlülükler
içermektedir. Bu madde, Taraf Devletler için derhal uygulanabilir nitelikte bir maddedir.
Sözleﬂmenin 6. maddesinde ikinci olarak geliﬂme hakk› düzenlenmiﬂtir ve çocuk için en elveriﬂli
koﬂullar›n oluﬂturulmas›, çocu¤un hayatta kalmas› için mümkün olan azami çaban›n gösterilmesi
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yükümlülü¤ü yer almaktad›r. Bu hak Sözleﬂmenin di¤er birçok hakk› ile yak›ndan iliﬂkilidir ve bir
genel ilke gibi de¤erlendirilmelidir. Bu madde genel olarak Devletlere pozitif edim yükümlülü¤ü
getirmektedir. Bu sebeple genel olarak ekonomik ve sosyal haklara hâkim olan aﬂamal› gerçekleﬂtirme
yükümlülü¤ü, madde metninde yer alan “mümkün olan azami çaba” ifadesi ile uyum taﬂ›maktad›r.
Bu sebeple, derhal uygulanabilirlik niteli¤i tart›ﬂmal›d›r ve Taraf Devletlerin uzun erimli olarak yasal
ve idarî düzenlemeler ile bütçe düzenlemeleri yapmas›n› gerektirmektedir.
Türkiye, uluslararas› alanda 6. maddede yer alan haklar› içeren Birleﬂmiﬂ Milletler ve Avrupa Konseyi
belgelerine de taraf olmuﬂtur. Bu hak, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 3. maddesinde, Medeni
ve Siyasal Haklar Uluslararas› Sözleﬂmesinin 6. maddesinde ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin
2. maddesinde de yer almaktad›r. Ayr›ca, Türkiye idam cezas›n› yasaklayan Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleﬂmesine Ek ‹kinci ‹htiyari Protokolü’ne ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 13. Ek
Protokolü’ne de taraf olmuﬂ durumdad›r. Konu ile do¤rudan ilgili olabilecek bir di¤er uluslararas›
belge de Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuklar›n Silahl› Çat›ﬂmalara Dâhil Olmalar›
Konusundaki ‹htiyari Protokol’dür ve Türkiye bu Protokol’e taraf olmuﬂtur.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
1. F›kra
Çocuklar›n yaﬂam hakk›n›n korunmas›na yönelik yasal düzenlemeler Türk hukukunda da mevcuttur.
Bu hak ilk olarak, Anayasan›n 17. maddesinde “Herkes, yaﬂama, maddî ve manevî varl›¤›n› koruma
ve geliﬂtirme hakk›na sahiptir.” ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir. Ayr›ca Anayasan›n 38. maddesinde yer
alan, “Ölüm cezas›… verilemez” hükmü ile idam cezas› yasaklanm›ﬂt›r.
Türk Ceza Kanununda, Sözleﬂmenin 6. maddesinde yer alan haklarla ilgili kapsaml› düzenlemeler
bulunmaktad›r. Bu düzenlemeler 6. maddenin Devletler bak›m›ndan do¤urdu¤u negatif yükümlülükler

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
6. Madde
Çocu¤un Yaﬂama,
Hayatta Kalma ve
Geliﬂme Hakk›

aç›s›ndan de¤erlendirilebilir. Kanunun 81. maddesi ile “kasten öldürme“ fiilleri, 82. maddesi ile bu
suçun nitelikli halleri düzenlenmiﬂtir. 82. maddede; suçun, üstsoy veya altsoydan birine ya da eﬂ
veya kardeﬂe karﬂ›, çocu¤a ya da beden veya ruh bak›m›ndan kendisini savunamayacak durumda
bulunan kiﬂiye karﬂ›, gebe oldu¤u bilinen kad›na karﬂ› ve töre saikıyla, iﬂlenmesi halinde, kiﬂinin
a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas› ile cezaland›r›laca¤› ifade edilmiﬂtir.
TCK’nin 84. maddesinde intihar konusu düzenlenmiﬂ ve baﬂkas›n› intihara azmettiren, teﬂvik eden,
baﬂkas›n›n intihar karar›n› kuvvetlendiren ya da baﬂkas›n›n intihar›na herhangi bir ﬂekilde yard›m
eden kiﬂinin, iki y›ldan beﬂ y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›laca¤› öngörülmüﬂtür. Bu fiillerin,
alg›lama yetene¤i geliﬂmemiﬂ olan kiﬂilere karﬂ› iﬂlenmesi veya cebir ya da tehdit kullanmak suretiyle
kiﬂileri intihara mecbur etmek biçiminde iﬂlenmesi hallerinde, fail kasten öldürme suçundan sorumlu
tutulacakt›r.
TCK’nin 86. maddesinde ise kasten baﬂkas›n›n vücuduna ac› veren veya sa¤l›¤›n›n ya da alg›lama
yetene¤inin bozulmas›na neden olan kiﬂinin, bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›laca¤›,
kasten yaralama suçunun; üstsoya, altsoya, eﬂe veya kardeﬂe karﬂ› veya beden veya ruh bak›m›ndan
kendisini savunamayacak durumda bulunan kiﬂiye karﬂ› iﬂlenmesi durumunda ﬂikâyet aranmaks›z›n,
verilecek cezan›n yar› oran›nda art›r›laca¤› belirtilmiﬂtir. Ayr›ca 87. maddede kasten yaralama fiilinin,
gebe bir kad›na karﬂ› iﬂlenip de çocu¤unun vaktinden önce do¤mas›na yol açt›¤› durumda, belirlenen
cezan›n bir kat art›r›laca¤›, kasten yaralama fiilinin, gebe bir kad›na karﬂ› iﬂlenip de çocu¤unun
düﬂmesine yol açt›¤› durumlarda, belirlenen cezan›n iki kat art›r›laca¤› düzenlenmiﬂtir. 90 ve 91.
maddeler insan üzerinde deney ve organ veya doku ticaretini düzenlemektedir.
TCK’da Sözleﬂmenin 6. maddesi ba¤lam›nda yer alan bir di¤er düzenleme çocuk düﬂürtme, çocuk
düﬂürme ve k›s›rlaﬂt›rma ile ilgilidir. 99. maddede r›zas› olmaks›z›n bir kad›n›n çocu¤unu düﬂürten
kiﬂinin; t›bbi zorunluluk bulunmad›¤› halde, r›zaya dayal› olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla
olan bir kad›n›n çocu¤unu düﬂürten kiﬂinin ve çocu¤unun düﬂürtülmesine r›za gösteren kad›n›n
cezaland›r›laca¤› ve bu suçlar›n iﬂlenmesi s›ras›nda kad›n›n beden veya ruh sa¤l›¤› bak›m›ndan bir
zarara u¤ramas› durumunda, cezalar›n art›r›laca¤› belirtilmiﬂtir. Ayn› maddede r›zaya dayal› olsa
bile, gebelik süresi on haftay› doldurmam›ﬂ olan bir kad›n›n çocu¤unun yetkili olmayan bir kiﬂi
taraf›ndan düﬂürtülmesi halinde ve her halde çocuk düﬂürtme fiili yetkili olmayan bir kiﬂi taraf›ndan
iﬂlendi¤i takdirde, kiﬂinin yine cezaland›r›laca¤› ifade edilmiﬂtir. 99. maddede son olarak kad›n›n
ma¤duru oldu¤u bir suç sonucu gebe kalmas› durumunda, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve
kad›n›n r›zas› olmak koﬂuluyla, gebeli¤i sona erdirene ceza verilmeyece¤i, ancak, bunun için gebeli¤in
uzman hekimler taraf›ndan hastane ortam›nda sona erdirilmesi gerekti¤i belirtilmiﬂtir. TCK’nin 100.
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maddesinde gebelik süresi on haftadan fazla olan kad›n›n çocu¤unu isteyerek düﬂürmesi halinde,
bir y›la kadar hapis veya adlî para cezas›na hükmolunaca¤› düzenlenmiﬂtir.
Kürtaj konusu ayr›ca Nüfus Planlamas› Hakk›nda Kanun ile de düzenlenmiﬂtir. Kanunun 5. maddesi,
gebeli¤in onuncu haftas› doluncaya kadar ananın sa¤l›¤› aç›s›ndan t›bbi sak›nca olmad›¤› takdirde
istek üzerine kürtaj yap›labilece¤i, gebelik süresinin, on haftadan fazla olmas› durumunda kürtaj›n
ancak gebelik, ananın hayat›n› tehdit etti¤i veya edece¤i veya do¤acak çocuk ile onu takip edecek
nesiller için a¤›r maluliyete neden olaca¤› hallerde gerçekleﬂtirilebilece¤i ve bu iﬂlemin do¤um ve
kad›n hastal›klar› uzman› ve ilgili daldan bir uzman›n objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporlar›
ile gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤i, hükümlerine yer vermektedir.
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Ayn› maddede derhal müdahale edilmedi¤i takdirde, hayat› veya hayati organlardan birisini tehdit
eden acil hallerde durumu tespit eden yetkili doktor taraf›ndan gerekli müdahale yap›larak kürtaj›n
gerçekleﬂtirilebilece¤i, ancak, doktorun bu müdahaleyi yapmadan önce veya mümkün olmad›¤›
hallerde müdahaleden itibaren en geç 24 saat içinde müdahale yap›lan kad›n›n kimli¤i, yap›lan
müdahale ile müdahalenin gerekçelerini illerde sa¤l›k müdürlüklerine, ilçelerde hükümet tabipliklerine
bildirmeye zorunlu oldu¤u ifade edilmiﬂtir. Acil müdahale halleri ve yap›lacak ihbar›n ﬂekil ve mahiyeti
ile kürtaj› kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin ﬂekli ve doldurulma esaslar›, bunlar›n yap›laca¤›
yerler, bu yerlerde bulunmas› gereken sa¤l›k ve di¤er koﬂullar ve bu yerlerin denetimi ve gözetimi
ile ilgili hususlar, ç›kar›lacak bir tüzükle düzenlenecektir.
Nüfus Planlamas› Hakk›nda Kanununun 6. maddesinde ise 5. maddede belirtilen acil müdahalenin,
gebe kad›n›n iznine, küçüklerde küçü¤ün r›zas› ile velinin iznine, vesayet alt›nda bulunup da reﬂit
veya mümeyyiz olmayan kiﬂilerde reﬂit olmayan kiﬂinin ve vasinin r›zas› ile birlikte sulh hâkiminin
izin vermesine ba¤l› oldu¤u ifade edilmiﬂtir. Ancak ak›l maluliyeti nedeni ile ﬂuur serbestîsine sahip
olmayan gebe kad›n hakk›nda rahim tahliyesi için kendi r›zas›n›n aranmayaca¤› belirtilmiﬂtir. Kürtaj
yap›lacak ve bunun için r›zalar› aran›lacak kiﬂilerin evli olmas› durumunda, eﬂin de r›zas›n›n al›nmas›
gerekmektedir. Nüfus Planlamas› Hakk›nda Kanun gere¤ince ç›kar›lan Rahim Tahliyesi ve Strelizasyon
Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine ‹liﬂkin Tüzük’te (RG 18.12.1983 – 18225), Kanunda
yer alan düzenlemelere yer verilmiﬂ ve Kanunda yer almayan 10 haftay› geçen gebeliklerde
gerçekleﬂtirilecek kürtajlara iliﬂkin usul de düzenlenmiﬂtir (madde 3 – 9).
Sözleﬂmenin 6. maddesinin birinci f›kras› kapsam›nda gündeme gelen olgulardan bir di¤eri, erken
evliliktir. Medeni Kanunun 124. maddesinde evlenme yaﬂ› on yedi olarak belirlenmiﬂ ve ola¤anüstü
durumlarda ve ancak hâkim karar› ile on altı yaﬂ›n› doldurmuﬂ kiﬂilerin evlenmesine izin verilebilece¤i
ifade edilmiﬂtir.
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6. maddede ba¤lam›nda ele al›nmas› gereken bir di¤er olgu, silahl› çat›ﬂma ortamlar›ndan korunma
hakk› aç›s›ndan askerlik hizmetleridir. Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan özellikle çocuklar›n askere
al›nma yaﬂ›n›n düﬂük tutulmamas› gerekti¤i belirtilmektedir. Anayasada çocuklar›n askerli¤e al›nmas›na
dair gönderme yap›labilecek düzenleme 72. maddede yer almaktad›r. 72. maddede vatan hizmetinin,
her Türk’ün hakk› ve ödevi oldu¤u ve bu hizmetin Silahl› Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne
ﬂekilde yerine getirilece¤i veya getirilmiﬂ say›laca¤›n›n kanunla düzenlenece¤i ifade edilmiﬂtir. Askerlik
hizmeti ile ilgili temel düzenleme Askerlik Kanunu’dur. Kanuna göre askerlik yaﬂ› 20’dir ve 11.
maddede yer alan gönüllü askerlik aç›s›ndan da bu s›n›r on sekiz yaﬂ olarak ifade edilmiﬂtir. Seferberlik
ve Savaﬂ Hali Tüzü¤ü’nün (16.07.1990 tarihli ve 20576 say›l› Resmî Gazete) 79. maddesinde ise
on dokuz yaﬂ›ndan küçüklerin seferberlik ve savaﬂ halinde askere al›nabilece¤i belirtilmiﬂtir.
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2. F›kra
Sözleﬂmenin 6. maddesinin ikinci f›kras›nda genel bir ilke olan çocu¤un geliﬂimi için azami çaba
gösterilmesi yükümlülü¤ü düzenlenmiﬂtir. Çocuk Haklar› Komitesi, Sözleﬂmede yer alan di¤er tüm
maddelerin 6. maddenin ikinci f›kras›nda yer alan ilkenin gözetilerek uygulanmas› gerekti¤ini
belirtmektedir.
Bu genel ilkeyle benzerlik taﬂ›yan hükümler Türk hukukunda, öncelikle Anayasan›n 41. maddesinde,
ailenin korunmas› ba¤lam›nda “Devlet... çocuklar›n korunmas›… için gerekli tedbirleri al›r, teﬂkilat›
kurar.” ve 61. maddesinde sosyal güvenlik ba¤lam›nda “Devlet, korunmaya muhtaç çocuklar›n
topluma kazand›r›lmas› için her türlü tedbiri al›r... Bu amaçlarla gerekli teﬂkilat ve tesisleri kurar
veya kurdurur.” ifadeleri ile yer alm›ﬂt›r. Yasalar düzeyinde ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kanununun 4. maddesinde genel esaslar aras›nda sosyal hizmet programlar›n›n uygulanmas›nda
korunmaya muhtaç çocuklara öncelik tan›naca¤› düzenlenmiﬂtir. Yine Çocuk Koruma Kanununun
4. maddesinde kanunun uygulanmas›nda, çocu¤un haklar›n›n korunmas› amac›yla gözetilecek ilkeler
aras›nda “çocu¤un yaﬂama, geliﬂme, korunma ve kat›l›m haklar›n›n güvence alt›na al›nmas›” da
say›lm›ﬂt›r.
6. maddede yer alan “mümkün olan azami çabay› gerçekleﬂtirme” yükümlülü¤ü aç›s›ndan Anayasan›n
65. maddesinde yer alan “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini,
bu görevlerin amaçlar›na uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklar›n›n yeterlili¤i ölçüsünde yerine
getirir.” hükmü özellikle önemlidir.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Türkiye’nin Sözleﬂme gere¤i sundu¤u periyodik raporun Çocuk Haklar› Komitesi’nce yap›lan
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de¤erlendirilmesi sonucunda yay›nlanan Sonuç Gözlemleri’nde (CRC/C/15/Add.152. paragraf
31-32), özellikle do¤u ve güney do¤u bölgelerinde, ﬂehirlere yeni göç etmiﬂ kiﬂiler aras›nda yayg›n
olan ve namuslu olmad›¤›ndan ﬂüphelenilen kad›nlar›n yak›n aile bireyleri taraf›ndan öldürülmesini
içeren “namus (töre) cinayeti” uygulamas› ile yaﬂama hakk›n›n ihlal edilmesinden büyük endiﬂe
duyuldu¤u ve bu cinayetlerde ma¤durlar›n ve suçlular›n genellikle küçükler olmas›n›n da özellikle
belirtilmesi gereken bir husus oldu¤u ifade edilmiﬂtir. Ayr›ca Sözleﬂmenin 2. maddesinde yer alan
ayr›mc›l›k yasa¤›, 3. maddesinde yer alan çocu¤un yüksek yarar› ilkesi, 6. maddesinde yer alan yaﬂam
hakk› ve 19. maddesinde yer alan çocu¤un her türlü ﬂiddete karﬂ› korunmas› hakk› ›ﬂ›¤›nda, Türkiye’ye
bu suçlarla etkili bir ﬂekilde mücadele etmesi için mevzuat›n› gözden geçirmesi ve namus gerekçesi
ile iﬂlenen suçlar bak›m›ndan uygulanan tüm cezai indirimlerini kald›racak ﬂekilde yasalar›ndaki
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mevcut hükümleri de¤iﬂtirmesi ve uygulamada bu konu ile ilgili kapsaml› önlemler al›nmas› ﬂiddetle
tavsiye edilmiﬂtir.
1. F›kra
Anayasan›n 17. maddesinde yer alan yaﬂam hakk› ve 38. madde yer alan idam cezas› yasa¤›na dair
düzenlemeler Sözleﬂme ile uyum içerisindedir.
Doktrinde, TCK’nin 82. maddesinde yer alan “töre saiki“ ifadesinin yeterince aç›kl›k taﬂ›mad›¤›,
a¤›rlaﬂt›r›c› sebebin “namus amac›yla“ bu fiillerin iﬂlenmesi ﬂeklinde düzenlenmesinin daha uygun
oldu¤u ifade edilmektedir. Bu maddenin, Sözleﬂme ile ne derece uyumlu oldu¤u ancak uygulamas›
izlenerek anlaﬂ›labilecektir.
TCK’nin 84. maddesinde yer alan “intihar“; TCK’nin 86. ve 87. maddelerinde yer alan “kasten
yaralama“ filleri ile ilgili düzenlemelerin Sözleﬂme ile uyum sa¤lad›¤› ifade edilebilir.
TCK’nin 99. ve 100. maddelerinin, Nüfus Planlamas› Hakk›nda Kanunun 5. ve 6. maddelerin ve
Rahim Tahliyesi ve Strelizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine ‹liﬂkin Tüzük’te yer
alan kürtajla ilgili düzenlemeler Sözleﬂmeye ayk›r›l›k teﬂkil etmemekte ve Sözleﬂme ile Taraf
Devletlere tan›nan takdir yetkisi kapsam›nda kalmaktad›r.
Medeni Kanunun 124. maddesine yer alan evlilik yaﬂ›n›n on sekiz olmas›n› öngören düzenleme
Sözleﬂme ile uyum içerisindedir. Ancak on yedi ve on altı yaﬂlar›nda evlenmeye olanak tan›yan
istisnalar›n Sözleﬂme ile uyumunun de¤erlendirilmesi gerekecektir.
Anayasa düzenlemesi, askerlik hizmeti konusunda bir hüküm getirmemiﬂtir ve soyut olarak bir
vatan hizmetinden söz etmiﬂtir. Bu hizmetin ne ﬂekilde düzenlenece¤ini kanuna b›rakm›ﬂt›r.
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Türkiye’nin Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuklar›n Silahl› Çat›ﬂmalara Dâhil Olmalar›
Konusundaki ‹htiyari Protokol’e taraf olurken yapt›¤› 2. beyanda Türk Askerlik Kanununa göre,
askerlik hizmetinin yirmi yaﬂ›na girilen y›l›n 01 Ocak tarihinde baﬂlad›¤›, seferberlik ve ola¤anüstü
hallerde ise yükümlülerin on dokuz yaﬂ›nda askere al›nabildi¤i ifade edilmiﬂtir. 2. beyanda ayr›ca
Türkiye'de gönüllü askerlik uygulamas›n›n olmad›¤›, bununla beraber, Askerlik Kanununun 11.
maddesi, sadece deniz ve jandarma s›n›flar› ile "gedikli küçük zabitlik" için asgari on sekiz yaﬂtan
itibaren gönüllü askere almay› öngördü¤ü, ancak, ‹htiyari Protokolün getirdi¤i yaﬂ düzenlemesine
uygun olan bu maddenin de uygulanmas›n›n bulunmad›¤› ifade edilmiﬂtir. Ancak 1939 tarihli Milli
Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu halen yürürlüktedir ve bu Kanunun 2. maddesine göre on beﬂ-on
sekiz yaﬂ aras›nda yer alan çocuklar millî müdafa mükellefiyetine tabi tutulabilecektir. Yine Seferberlik
ve Savaﬂ Hali Tüzü¤ü’nün (RG 16.07.1990 – 20576) 56. maddesi araç seferberli¤i ba¤lam›nda
arac› kullananlar on beﬂ yaﬂ›ndan büyükse ve getirdi¤i arac› kullanabilecek uygun nitelikli personel
yoksa yetkili birlik komutanl›¤› araçlar› getirenlere yükümlülük uygulayabilece¤i ve durumu ilgilinin
askerlik ﬂubesine bildirebilece¤i düzenlenmiﬂtir. Bu Kanun ve Tüzük Sözleﬂme ile uyumlu kabul
edilecek olsa bile Ek Protokol ile uyumsuzdur.
Sözleﬂmenin birinci f›kras›nda yer alan yaﬂam hakk› ba¤lam›nda ortaya ç›kan negatif yükümlülükler
aç›s›ndan Türk hukukunda büyük oranda Sözleﬂme ile uyum sa¤lanm›ﬂt›r.
2. F›kra
Anayasan›n 41., 61. ve 65. madde hükümleri, 6. maddede yer alan yükümlülü¤ü karﬂ›lamaktan
uzakt›r ve Devletin takdir yetkisini oldukça geniﬂ tutarak yükümlülü¤ün denetimini neredeyse
imkâns›z hale getirmiﬂtir. Bu nedenle, düzenlemelerin Sözleﬂme ile uyum taﬂ›mad›¤› söylenebilir.
ikinci f›kra aç›s›ndan Sözleﬂme ile yasalar›n uyumundan ancak, di¤er maddelerde yer alan haklar›n
tamam› hayata geçirilebildi¤i takdirde söz edilebilecektir. Salt mevzuat aç›s›ndan yap›lan bir
karﬂ›laﬂt›rma gerçekçi olmayacakt›r.
61. madde de çocuklar, Devletin sosyal güvenlik kapsam›nda özel olarak korunmas› gereken
gruplardan biri olarak gösterilmekte ancak Devletin yükümlülü¤ü “korunmaya muhtaç çocuklar›n
topluma kazand›r›lmas› için her tür tedbiri alma yükümlülü¤ü” olarak ifade edilmektedir. Oysaki
sosyal güvenlik 6. maddedeki haklar›n hayata geçirilmesi bak›m›ndan bütün çocuklar›n temel hakk›
aras›nda yer almal› ve as›l olarak çocu¤un korunmaya muhtaç hale gelmesini önleme hedefine yönelik
olarak organize edilmelidir. Anayasan›n 61. maddesinin bu anlay›ﬂa uygun biçimde de¤iﬂtirilmesi
gerekmektedir.
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Sözleﬂmenin 6. maddesinin ikinci f›kras› ba¤lam›nda Anayasan›n 65. maddesinde yer alan ekonomik
ve sosyal haklar›n s›n›rlanmas› rejiminin gözden geçirilmesi ve ekonomik kaynaklar›n da¤›l›m›nda
Devletin takdir yetkisinin s›n›r›n›n tan›mlanmas› gerekmektedir.
Öte yandan, bu maddede öngörülen haklar›n korunabilmesi için, çocuklar aç›s›ndan do¤rudan ve
kolayl›kla ulaﬂ›labilen bir ihbar ve ﬂikâyet mekanizmas› (çocuk ombudsmanl›¤› - kamu denetçili¤i vs.)
oluﬂturulmas› için yasal düzenleme yap›lmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r.
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1. Çocuk do¤umdan hemen sonra derhal nüfus kütü¤üne kaydedilecek ve do¤umdan itibaren bir
isim hakk›na, bir vatandaﬂl›k kazanma hakk›na ve mümkün oldu¤u ölçüde ana-babas›n› bilme ve
onlar taraf›ndan bak›lma hakk›na sahip olacakt›r.
2. Taraf Devletler, özellikle çocu¤un tabiiyetsiz kalmas› söz konusu oldu¤unda kendi ulusal
hukuklar›na ve ilgili uluslararas› belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olarak
bu haklar›n iﬂlerlik kazanmas›n› taahhüt ederler.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 7. maddesinde düzenlenen hak üç alt baﬂl›kta toplanabilir; çocu¤un do¤um an›nda
nüfusa kaydolma hakk›; bir isme, vatandaﬂl›¤a sahip olma hakk›; ana-babas›n› bilme ve onlar taraf›ndan
bak›lma hakk›.
Do¤um an›nda nüfusa kaydolma hakk› ile çocu¤un hukuki kimlik kazanmas› amaçlanmaktad›r. Nüfus
kayd› ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar›n, BM Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan özellikle
önemsenmesinin iki ana nedeni bulunmaktad›r. ‹lki, nüfus kayd›n›n çocu¤un Devlet taraf›ndan resmen
tan›nmas› anlam›na gelmesidir. Nüfus kayd› bulunmayan çocuklar›n, di¤erlerine göre hak ihlalleri
ve ayr›mc›l›¤a maruz kalma gibi risklere karﬂ› daha korumas›z olduklar›na dikkat çekilmektedir.
‹kinci neden ise çocuklara yönelik ulusal planlaman›n temelini oluﬂturmas›d›r. Komite, 7. madde ile
ilgili yapt›¤› incelemelerde; nüfus kayd› ile ilgili olarak kay›t zaman›, kayd›n içeri¤i, kay›t yap›lmad›¤›
durumlarda Devletin bu aç›¤› kapatma yükümlülü¤ü, kay›t yapt›rmayanlara uygulanacak ceza ve
telafi yöntemleri gibi pek çok ayr›nt›y› incelemektedir.
7. madde ayn› zamanda bir çocu¤un do¤umdan itibaren bir isme ve vatandaﬂl›¤a sahip olma hakk›n›
düzenlemektedir. Bir isme sahip olma hakk›, ana – baban›n ismine (soyad›na) sahip olma hakk›n›
içerecek biçimde yorumlanmaktad›r. Sözleﬂme Taraf Devletlerden, tabiyetsiz kalma olas›l›¤›na karﬂ›
çocu¤un korunmas› için, yasalar›n bu gibi hallerde çocu¤a vatandaﬂl›k hakk› kazand›rmaya olanak
verecek biçimde düzenlenmesini istemektedir.
Bu madde ile düzenlenen bir di¤er hak ise; çocu¤un “ana babas›n› bilme ve onun taraf›ndan bak›lma
hakk›”d›r. Bu hak düzenlenirken Devletlere verilen yükümlülük “mümkün oldu¤u ölçüde” yerine
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getirilecektir. Komite; “mümkün oldu¤u ölçüde” kavram›n›n tan›mlanmas› gereklili¤ine dikkat
çekmekte ve ana-baban›n belirlenemedi¤i durumlar için bu kriterin uygulanabilece¤ini ancak annelerin
(tecavüz, ensest iliﬂki gibi nedenlerle) baban›n belirlenmesini reddetti¤i durumlar ya da Devletin
anan›n ya da baban›n kimli¤inin aç›klanmas›n› istemedi¤i (sperm bankas› yolu ile döllenme vb.)
durumlarda bu düzenleme ve uygulamalar›n çocuk yüksek yarar› ile uyumuna bak›lmas› gerekece¤ini
vurgulamaktad›r.
7. madde ile ilgili mevzuat de¤erlendirilirken ﬂu sorulara yan›t aranmas› gerekecektir;
1. Çocuklar›n do¤um an›nda nüfusa kayd›n› zorunlu tutan, nüfusa kay›t iﬂleminin ücretsiz ve kolay
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gerçekleﬂtirilebilir olmas›n› öngören bir düzenleme var m›?
2. Ana-baban›n kayd› gerçekleﬂtirmedi¤i durumlarda Devletin kay›t iﬂlemini gerçekleﬂtirme yükümlülü¤ü
var m›?
3. Çocu¤un toplum taraf›ndan damgalanmas›na neden olacak bilgilerin gizlili¤ini öngören bir düzenleme
var m›?
4. Çocu¤un bir isim sahibi olma hakk›n› düzenleyen bir hüküm var m› ve bu hüküm bu sebeple
ayr›mc›l›¤a maruz kal›nmas›n› engelleyecek nitelikte mi?
5. Yeterli olgunlu¤a eriﬂen çocu¤un, isminin veya vatandaﬂl›k statüsünün de¤iﬂikli¤ini talep etme
hakk› ve mahkemelerin de bu ismi de¤iﬂtirme yetkisi var m›?
6. Devletin yetki alan› içerisinde yaﬂayan çocu¤un tabiyetsiz kalmas› halinde ülke vatandaﬂl›¤›n›
kazanma hakk› tan›nm›ﬂ m›?
7. 1961 tarihli Tabiyetsizli¤i Azaltma Sözleﬂmesine taraf olunmuﬂ mu?
8. Çocuklar ana-babalar› ile ilgili özel bilgilere ulaﬂma hakk›na sahip mi?
9. ‹ç hukukta çocuklar›n ana-babalar› yan›nda bak›lmalar›na iliﬂkin bir karine var m›?
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Nüfus Hizmetleri Kanununun 16. maddesi, ana-babalar› çocuklar›n› do¤ar do¤maz nüfusa kaydettirmekle
yükümlü tutmuﬂtur. Söz konusu yükümlülük halk taraf›ndan geniﬂ ölçüde bilinmektedir. Nüfus kay›t
iﬂlemleri kural olarak ücretsiz olmakla birlikte nüfus kâ¤›d›n›n düzenlenmesi ücrete tabidir.
Ana-babalar›n çocuklar›n› nüfusa kaydettirmedikleri durumlarda Devlet’in kay›t iﬂlemlerini gerçekleﬂtirme
görevi bulunmaktad›r. Nüfus Hizmetleri Kanunu 16, 17 ve 21. maddeleri uyar›nca kamu görevlileri
yetkili k›l›nm›ﬂt›r. Buna göre, nüfus müdürlükleri; süresi içerisinde bildirilmemiﬂ çocuklar›n veya
nüfusa tescil edilmemiﬂ erginlerin varl›¤›n› haber ald›klar› takdirde; erginlerin kendilerini, çocuklar›n
veli, vasi veya kayy›mlar›n›, bunlar›n bulunmamas› halinde; büyük ana, büyük baba veya kardeﬂlerini
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ya da çocuklar› yanlar›nda bulunduranlar› veya muhtarlar› beyana davet etmeye yetkilidirler. ‹lgililer
de bu davet üzerine otuz gün içinde nüfus müdürlüklerine baﬂvurmak ve beyanda bulunmakla
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görevlidir. Ayn› zamanda Türkiye’de do¤an bütün çocuklar, vatandaﬂ olmayanlarca do¤urulanlar
dâhil, nüfusa kaydedilmektedir. Nüfus Hizmetleri Kanununun 15. maddesi uyar›nca, sa¤ olarak
dünyaya gelen her çocu¤un, do¤umdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde nüfus müdürlü¤üne,
yurt d›ﬂ›nda ise altm›ﬂ gün içinde d›ﬂ temsilcili¤e bildirilmesi zorunludur. Yabanc›lar bak›m›ndan Nüfus
Hizmetleri Kanununun 8. maddesi ve 21. maddesi dikkate al›nmal›d›r. Buna göre Türkiye'de herhangi
bir amaçla en az alt› ay süreli yabanc›lara mahsus ikamet tezkeresi alan yabanc›lar, Genel Müdürlükçe
yabanc›lar kütü¤üne kay›t edilir. Bu kütü¤e kay›t edilen yabanc›lar, her türlü nüfus olaylar›n› nüfus
müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler. Diplomatik misyon mensuplar› bu hükmün d›ﬂ›ndad›r.
21. madde uyar›nca ise bu Kanunun 8. maddesi kapsam› d›ﬂ›nda kalan yabanc›lar›n Türkiye'de
meydana gelen nüfus olaylar›na iliﬂkin olarak nüfus müdürlüklerine yap›lan baﬂvurular› üzerine ilgili
olay formlar› düzenlenir ve bir örne¤i kendilerine verilir. Bu formlar özel bir dosyada saklanmaktad›r.
Nüfus Hizmetleri Kanunu 7. maddesi uyar›nca, aile kütüklerinde aﬂa¤›daki kiﬂisel bilgiler yer
almaktad›r:
a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras›.
b) Kay›tl› bulundu¤u il, ilçe, köy veya mahalle ad› ile cilt, aile ve birey s›ra numaras›.
c) Kiﬂinin ad› ve soyad›, cinsiyeti, baba ve ana ad› ile soyadlar›, evli kad›nlar›n önceki soyadlar›.
ç) Do¤um yeri ile gün, ay ve y›l olarak do¤um tarihi ve kütü¤e kay›t tarihi.
d) Evlenme, boﬂanma, soy ba¤›n›n kurulmas› veya reddi, ölüm, vatandaﬂl›¤›n kazan›lmas› veya
kaybedilmesi gibi kiﬂisel durumda meydana gelen de¤iﬂiklik veya yetkili makamlarca yap›lan
düzeltmeler.
e) Dini.
f) Medenî hali.
g) Yerleﬂim yeri adresi.
¤) Foto¤raf›.
(a), (g) ve (¤) bentlerinde belirtilen kay›tlar sadece elektronik ortamda tutulur.
Çocu¤un toplum taraf›ndan damgalanmas›na yol açabilecek bilgilerin kay›tta gizli kalmas› için gerekli
düzenlemeler Nüfus Hizmetleri Kanununun 12. maddesinde yer almaktad›r. Buna göre, nüfus
kay›tlar› ve bu kay›tlar›n tutulmas›na dayanak olan belgeler gizlidir. Bunlar, yetkili ve sorumlu
memurlar ile teftiﬂ ve denetim yetkisi olanlar d›ﬂ›nda kimse taraf›ndan görülüp incelenemez.
Mahkemeler bu hükmün d›ﬂ›ndad›r. Nüfus kay›tlar›na bu bilgileri iﬂleyen memurlar ve kimlik paylaﬂ›m›
sistemi kapsam›nda nüfus kay›tlar›ndan faydalanan di¤er görevliler de bu gizlili¤e uymak zorundad›r.
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Bu yükümlülük, kamu görevlileri görevlerinden ayr›ldıktan sonra da devam eder. Bu hususta dikkat
çekilmesi gereken bir husus Özürlüler Veritaban› Oluﬂturulmas›na ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus
Cüzdan›nda Yer Almas›na Dair Yönetmelik (RG 30.10.2005-25981) uyar›nca özürlülü¤e iliﬂkin
bilgilerin nüfus cüzdanlar›na iﬂlenmesi hususudur. Söz konusu Yönetmeli¤in 7. maddesinin son
f›kras›na göre, özürlülük bilgilerinin nüfus cüzdan›na yaz›lmas› özürlünün iste¤ine ba¤l›d›r. Bu konuda,
mutlaka çocu¤un görüﬂünün al›nmas› sa¤lanmal› ve çocuk ve ana-baban›n iste¤ine mutlak olarak
sayg› gösterilmeli, çocuklar ve ana-babalar, aksi yönde telkinle, zorlama veya emri vaki ile
karﬂ›laﬂmamal›d›r.

50

Medeni Kanunun 339. maddesi gere¤ince çocu¤un ad›n› anas› ve babas› koyacakt›r. Nüfus Hizmetleri
Kanunu 19. maddesi uyar›nca da nüfus memuru, ana-babas› bulunmayan yeni do¤muﬂ çocuklara
isim (ad-soyad) vermekle görevlendirerek her çocu¤un do¤umdan itibaren bir isme sahip olmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r.
Nüfus Hizmetleri Kanununun 71. maddesi uyar›nca yürürlükten kalkan 1972 tarihli Nüfus Kanunu
16. maddesinde "millî kültüre, ahlâk kurallar›na, örf ve adetlere uygun düﬂmeyen ve kamuoyunu
inciten adlar konulmas›" yasaklanm›ﬂt›. Bu Kanun’a dayal› Yönetmeli¤in 77. maddesinde ise bu
esaslara ayk›r› isimler konulmas› halinde de¤iﬂtirilmesinin istenece¤i, buna uyulmamas› halinde dava
aç›lmak üzere durumun Cumhuriyet Savc›l›¤›'na bildirilece¤i öngörülmekteydi. Yeni yürürlü¤e giren
Nüfus Hizmetleri Kanununda verilebilecek isimlere iliﬂkin s›n›rlay›c› bir düzenleme yer almamaktad›r.
Medeni Kanunun 27. maddesi uyar›nca hakl› sebeplere dayanarak ad›n de¤iﬂtirilmesi, mahkeme
karar›yla mümkündür.
Türk Vatandaﬂl›¤› Kanunu 4. maddesi gere¤ince, Türkiye’de do¤an ve vatandaﬂl›¤›n› ana-babadan
kazanamayan çocuklar do¤umlar›ndan baﬂlayarak Türk vatandaﬂ› kabul edilirler. Nitekim Vatans›zl›¤›n
Azalt›lmas›na Dair Sözleﬂme, Türkiye bak›m›ndan 13.12.1975 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir. Devlet,
vatandaﬂl›¤›n nas›l kazan›ld›¤› bak›m›ndan bir ayr›m gözetmemektedir. Kiﬂi do¤umla ya da sonradan
her ne yöntemle olursa olsun, Türk vatandaﬂl›¤›n› kazand›¤› andan itibaren, di¤erleriyle ayn› haklara
sahiptir. Vatandaﬂl›¤›n kazan›lmas›nda herhangi bir ayr›m gözetilmiﬂ de¤ildir. Vatandaﬂl›k Kanunu
ana-baba bak›m›ndan bir ayr›m gözetmemektedir. Çifte vatandaﬂl›¤a da di¤er ülkenin de ayn› olana¤›
tan›mas› ﬂart›yla imkân vermektedir. Çocuklar reﬂit ve mümeyyiz olmalar› ﬂart›yla, vatandaﬂl›ktan
ç›kmak için belirli ﬂartlar›n varl›¤› halinde baﬂvurabilirler. Bu ﬂartlar Türk Vatandaﬂl›¤› Kanununun
27. maddesinde düzenlenmiﬂtir.
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Medeni Kanunun 292. maddesine göre çocu¤u do¤uran kad›n annedir. Annenin kocas› da çocu¤un
evlilik içi dünyaya gelmesi halinde, baba kabul edilir. Genetik baban›n baﬂka biri olmas› halinde,
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kocan›n soy ba¤›n› ret olana¤› bulunmaktad›r. Kanunda say›lan belirli hallerde kocan›n soy ba¤›n›
ret hakk›n› kullanmaktan yoksun bulundu¤u kabul edilir ve baba oldu¤unu iddia eden kiﬂi soy ba¤›n›n
reddini dava edebilir. Bu ihtimalin d›ﬂ›nda çocuk evlilik içinde dünyaya gelmiﬂse, onu do¤uran kad›n
anne, kad›n›n kocas› da baba kabul edilir. Nüfus kay›tlar› da buna göre tutulur.
Türkiye’de yasalar ancak kocadan al›nan sperm örnekleriyle yapay döllenme/invitro fertilizasyon
imkan› tan›maktad›r (21.8.1987 tarihli ve 19551 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan “‹nvitro
Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezleri Yönetmeli¤i). Bu ﬂekilde bu yöntemlerin ortaya
ç›karabilece¤i nesep kar›ﬂ›kl›klar› baﬂtan bertaraf edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Evlât edinilme halinde ise çocu¤un geldi¤i ailenin nüfus kay›tlar› ile evlat edinenin nüfus kayd› aras›nda
gerekli irtibat kurulmaktad›r (Medeni Kanun, md. 314/V; Nüfus Hizmetleri Kanunu, md. 29).
Evlât edinilmiﬂ çocuklar ve yapay döllenme sonucu dünyaya gelenler dâhil bütün çocuklar›n kural
olarak genetik ana-babalar›n›n kim oldu¤unu bilme hakk› bulunmaktad›r. Çocu¤a nesebin reddi
davas› ve babal›k davas› açma olana¤› verilmektedir. (Medeni Kanun, md. 286 ve md. 301) Ancak
nesebin reddi davas› reddedilmiﬂse, çocuk kocaya ba¤l› kalmaya devam edecektir. Bu hakk›n
tan›nmad›¤› durumlarda bu durum, “aile birli¤inin korunmas› gerekçesine” dayand›r›lmaktad›r.
Türk mevzuat›, çocuklar›n ana-babalar› taraf›ndan bak›lmalar› yönünde bir karine içermektedir.
Medeni Kanunun 327. maddesi uyar›nca ana-baba, çocu¤un bak›m›, e¤itimi ve korunmas› için gerekli
giderleri karﬂ›lamakla yükümlüdürler. Çocuk da ana-babas›ndan MK, md. 329/son çerçevesinde
nafaka talep edebilir. Ana ve baban›n bak›m borcu, çocu¤un ergin olmas›na kadar devam eder.
Ayr›ca MK, md. 328 uyar›nca da çocuk ergin oldu¤u halde e¤itimi devam ediyorsa, ana ve baba
durum ve koﬂullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, e¤itimi sona erinceye
kadar çocu¤a bakmakla yükümlüdür.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Sözleﬂmenin gerekleri ile mevzuattaki güncel durum büyük ölçüde örtüﬂmektedir. Ancak uygulamada
bu düzenlemeler yeterli olmamaktad›r. Türkiye’de çok say›da nüfus cüzdan› almayan çocuk
bulunmaktad›r. Nüfus Hizmetleri Kanununun 18. maddesine ekleme yap›larak, hastane, sa¤l›k
ocaklar› ve resmî olarak görevlendirilmiﬂ ebelere yapt›rd›klar› do¤umlar neticesinde dünyaya gelen
çocuklar›, bulunduklar› ilçe nüfus müdürlü¤üne bildirimde bulunma yükümlülü¤ü getirilmelidir. Bu
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sayede, meydana gelen çocuk do¤um ve ölümlerinin tam takibi sa¤lanarak üzerinde etkili sosyal
politikalar üretilebilecek demografik veriler de düzenli olarak elde edilmiﬂ olur.
Do¤um hastanede veya resmî ebe nezaretinde yap›lmam›ﬂsa, do¤um olay›n› haber alan muhtarlara
bildirimde bulunma yükümlülü¤ü getirilmelidir.
Okul ça¤›na gelmiﬂ, ancak, nüfus kayd› bulunmayan çocuklar için de yeni tedbirler düﬂünülmelidir.
Mevzuatta okul müdürlerine nüfus müdürlü¤üne ihbarda bulunma yükümlülü¤ü getirilmiﬂ olsa da,
bu görüldü¤ü üzere yeterli de¤ildir. Nüfus müdürlü¤ü her ilde gezici ekipler oluﬂturarak nüfus kay›t
iﬂlemlerini okullarda yayg›nlaﬂt›rabilir. Özellikle k›rsal ya da ücra kesimlerde yaﬂayan ailelerin
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çocuklar›n› nüfusa kay›t ettirme konusunda bilinçlendirilmesi için kampanyalar yürütülmesine ihtiyaç
bulunmaktad›r.
Türkiye’de nüfusa kay›t iﬂlemleri Nüfus Müdürlükleri’nde yap›lmaktad›r. Hastane ya da okullarda
bu yönde bir uygulama bulunmamaktad›r. Hastanelerde dünyaya gelen çocuklar için hastane
taraf›ndan resmî sa¤l›k kitapç›¤› düzenlenebilir ve bu kitapç›kta di¤er bilgilerin yan› s›ra parmak izi
bilgisi de bulunabilir. Böylece, daha sonra terk edilen çocuklar›n kimliklerinin belirlenmesi kolaylaﬂt›r›lm›ﬂ
olur.
Yetiﬂtirme yurtlar›n›n yönetimlerine, okul müdürlüklerine, kolluk görevlilerine nüfusa kaydedilmemiﬂ
çocuklar› bildirme görevi yüklenmiﬂtir. Ancak nüfusa kay›t iﬂlemleri kapsam bak›m›ndan kolaylaﬂt›r›lm›ﬂ
de¤ildir. Öte yandan Devletin sundu¤u baz› hizmetlerden yararlanabilmek için nüfus kayd›n›
belgeleyen nüfus cüzdan›n›n ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu zorunluluk nüfusa kay›tl› olmayan
çocuklar›n nüfusa kaydolmalar›n› sa¤lamak amac›n› taﬂ›makta ise de çocu¤un her ﬂeye ra¤men nüfusa
kaydedilmemesi ve sonuç olarak söz konusu kamu hizmetinden yararlanamamas›na da neden
olabilmektedir. Burada, “okula kay›t” örnek olarak verilebilir. Bu riski ortadan kald›rmak amac›yla,
özellikle do¤rudan çocuklara yönelik hizmet sunan kurumlar›n (örne¤in okullar, ana çocuk sa¤l›¤›
ve aile planlama merkezleri, sa¤l›k ocaklar› vs.) ve muhtarl›klar›n nüfusa kay›tla ilgili yetkilerle
donat›lmalar› ve nüfusa kay›t iﬂlemlerinin kolaylaﬂt›r›lmas› düﬂünülmelidir.
Nüfus kay›t iﬂlemleri kural olarak ücretsiz olmakla birlikte nüfus kâ¤›d›n›n düzenlenmesinin ücrete
tabi olmas› da cayd›r›c› nitelikte oldu¤undan nüfus kayd› ile ilgili bütün iﬂlemler, hakk›n özü gere¤ince
tamamen ücretsiz olmal›d›r.
Bir di¤er sorun, mükerrer kay›tlardan kaynaklanmaktad›r. Bu sorunlar›n aﬂ›lmas› için kay›t sisteminin
do¤ru bilgilere dayal› ve mükerrer kay›tlar› önleyecek ﬂekilde yap›land›r›lmas› gerekmektedir.
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Türk Medeni Kanunu, evlilik d›ﬂ› do¤an çocuklar›n annelerinin nüfusuna kaydedilmesini ve onun
soyad›n› kullanmas›n› öngörmektedir. Bu da, çocu¤un damgalanmas›na neden olmakta ve babas›n›n
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ad›n› taﬂ›mas›n› engellemektedir. Türk Medeni Kanununun 321. maddesi, evlilik d›ﬂ› çocuk için
baban›n soyad›n› taﬂ›ma olana¤› tan›yacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir. Babal›¤›n hükümle kuruldu¤u
durumlarda da, çocu¤un yarar›n›n gerektirmesi halinde baban›n soyad›n› taﬂ›ma olana¤› tan›nmal›d›r.
Çocu¤un ana-babas› taraf›ndan bak›lma hakk› aç›s›ndan ise Türk medeni Kanununun 327. maddesi
düzenlemesinin Sözleﬂme ile uyumlu oldu¤u görülmektedir.
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8. Madde: Kimli¤in Korunmas›
1. Taraf Devletler, yasan›n tan›d›¤› ﬂekliyle çocu¤un kimli¤ini; tabiiyeti, ismi ve aile ba¤lar› dâhil,
koruma hakk›na sayg› göstermeyi ve bu konuda yasa d›ﬂ› müdahalelerde bulunmamay› taahhüt
ederler.
2. Çocu¤un kimli¤inin unsurlar›n›n baz›lar›ndan veya tümünden yasaya ayk›r› olarak yoksun
b›rak›lmas› halinde, Taraf Devletler çocu¤un kimli¤ine süratle yeniden kavuﬂturulmas› amac›yla
gerekli yard›m ve korumada bulunurlar.
I. Maddenin Kapsam›
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Sözleﬂmenin 8. maddesi, çocuklar›n kimlik haklar›n›n korunmas›n› ve gerekti¤inde kimli¤inden yoksun
b›rak›lm›ﬂ çocuklara, Devlet taraf›ndan yeniden kimlik oluﬂturulmas›n› düzenler. Hüküm, kimli¤in
üç özelli¤ini tan›maktad›r. Bunlar; tabiiyet, isim ve aile ba¤lar›d›r.
Tabiiyet ile kimlik aras›ndaki ba¤lant› çocu¤un ulusal kimli¤inin belirlenmesi aç›s›ndan önem taﬂ›r.
Madde; çocuklar›n, ana-babalar›n tabiiyetini kazanmas›n› teﬂvik eden bir anlay›ﬂla kaleme al›nm›ﬂt›r.
Örne¤in bu kapsamda, çifte vatandaﬂl›¤a olanak sa¤layan bir anlay›ﬂ›n kabul edilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Çocu¤un isim hakk› da bu maddede yer bulur, ancak mutlak anlamda sözleﬂmenin yedinci maddesi
ile birlikte ele al›nmas› tavsiye edilmektedir. Çocu¤un isminin, örne¤in evlât edinen kiﬂiler taraf›ndan,
de¤iﬂtirilmesine olanak verilmesi, çocu¤un kimli¤ine sald›r› olarak de¤erlendirilebilir. Bu durumda
çocu¤un üstün yarar› ve görüﬂlerine sayg› ilkeleri de¤erlendirmede dikkate al›nmal›d›r.
Aile ba¤lar› ifadesi sadece çekirdek aileyi de¤il, ayn› zamanda geniﬂ ailede yer alan aile üyelerini
kapsayacak ﬂekilde de¤erlendirilmelidir. Ailenin tüm üyeleri, çocu¤un kimlik duygular› aç›s›ndan
önem taﬂ›r.
Hükümde ifadesini bulan “isim, tabiiyet ve aile ba¤lar›” kavramlar› kimli¤in sadece baz› özelliklerini
içinde bar›nd›r›r. Bunun ötesinde baﬂka unsurlar da çocu¤un kimlik hakk› çerçevesinde ele al›nmal›d›r.
Mevzuat de¤erlendirilirken bu unsurlar, “di¤er unsurlar bak›m›ndan” baﬂl›¤› alt›nda incelenecektir.
Di¤er unsurlar kapsam›nda, çocu¤un do¤umdan bu yana geçmiﬂi, ›rk›, kültürü, dini ve dili, çocuklar›n
fiziksel görünümü gibi kimli¤inin parças›n› oluﬂturan unsurlar ele al›nmaktad›r.
Ayr›ca bu madde kapsam›nda, Devletin çocu¤un kimli¤ine yasa d›ﬂ› müdahaleleri önleme yükümlülü¤ü
de ele al›nmaktad›r. E¤itim sisteminin, Devletin ve medyan›n az›nl›k dillerini d›ﬂlay›p bast›rmas›, belirli
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bir dinin Devlet taraf›ndan kovuﬂturulmas› ya da yasaklanmas›; evlat edinilmiﬂ, koruyucu aile yan›na
ya da bir kuruma yerleﬂtirilmiﬂ çocuklara etnik, kültürel, dilsel ya da dini miras›ndan yararlanma
hakk› tan›nmamas› çocu¤un kimli¤ine yönelik yasa d›ﬂ› müdahaleler olarak kabul edilmektedir.
Türkiye ayn› zamanda Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleﬂmesi
(4461 say›l› Onay Kanunu 3.11.1999 tarihinde Resmî Gazete’de yay›nlanm›ﬂt›r) ve Ülkeleraras›
Evlât Edinmede Çocuklar›n Korunmas› ve ‹ﬂbirli¤i Hakk›ndaki Lahey Sözleﬂmesini (5049 say›l› Onay
Kanunu 25352 say›l› Resmî Gazete’de yay›nlanm›ﬂt›r) imzalam›ﬂ ve onaylam›ﬂt›r.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
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Tabiiyet bak›m›ndan:
Çocuklar, Türk Vatandaﬂl›¤› Kanununa göre çifte vatandaﬂl›k hakk›na sahiptir. (md. 25) Ana-babadan
sadece biri Türk ise çocuklar›n hem anan›n hem de baban›n uyru¤unu elde etmesinde Türk
Vatandaﬂl›¤› Kanunu çerçevesinde hukuki bir engel bulunmamaktad›r. (md. 14-18) Çocuklar, Türk
vatandaﬂl›¤›n› ya soy ba¤› esas›na göre Türk ana veya Türk baba üzerinden kazan›rlar ya da anababas›n›n vatandaﬂl›¤›n› kazanamayan ve Türkiye’de do¤an çocuklar do¤um yeri esas›na göre, Türk
vatandaﬂl›¤›na hak kazan›rlar. Türk Medeni Kanunu md. 339 gere¤ince, yasal bir sebep olmaks›z›n
çocu¤un ana-baban›n yan›ndan al›nmas› mümkün de¤ildir.
‹sim hakk› bak›m›ndan:
Türk Medeni Kanununun 27. maddesine göre, isim de¤iﬂikli¤i ancak hakl› sebep varsa mahkeme
karar›yla gündeme gelebilir. Ancak bunun d›ﬂ›nda, ergin olmayan küçüklerin evlat edinilmesinde
evlat edinenin soyad›n› kazanan küçü¤e, evlat edinen isterse yeni bir ad verebilmektedir (MK, md.
314). Evlât edinme iﬂlemi olsun isim de¤iﬂikli¤i olsun, yarg› denetimine tabidir. Evlât edinme iﬂlemi
sonucunda çocu¤un geldi¤i aile kütü¤ü ile evlat edinenin aile kütü¤ü aras›nda gerekli her türlü ba¤
kurulmaktad›r. Bu ﬂekilde, hem evlatl›¤›n miras ve baﬂka haklar› hem de aile ba¤lar› korunabilmektedir.
Çocuk, nesebin kuﬂkulu olmas› halinde, nesebin reddi davas›n› açabilmektedir (MK, md. 286) Evlilik
d›ﬂ› do¤an çocuklar babal›k davas› açarak babas› ile soy ba¤›n›n kurulmas›n› talep etme hakk›na
sahiptirler. (MK, md. 301)
Aile ba¤lar› bak›m›ndan:
Çocukla kiﬂisel iliﬂki kurulmas› bak›m›ndan Türk yasa koyucusu sadece ana-babay› de¤il, ayn› zamanda
çocu¤un yarar›na iﬂaret ederek üçüncü kiﬂilere (özellikle h›s›mlara) da çocukla kiﬂisel iliﬂki kurma
hakk›n› tan›m›ﬂt›r. (TMK, md. 325)
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Di¤er unsurlar bak›m›ndan:
Hükümde ifadesini bulan “isim, tabiiyet ve aile ba¤lar›” kavramlar› kimli¤in sadece baz› özelliklerini
içinde bar›nd›r›r. Bunun ötesinde çocu¤un do¤umdan bu yana geçmiﬂi, çocu¤un ›rk›, kültürü, dini
ve dili, çocuklar›n fiziksel görünümü de kimli¤inin bir parças›n› oluﬂturur. Az›nl›k gruplar›na mensup
çocuklar›n kimli¤inin korunmas› bak›m›ndan, bu raporun Sözleﬂmenin 28. maddesinde düzenlenen
e¤itim hakk› ile ilgili de¤erlendirmelerine at›fta bulunmakla yetiniyoruz.
Yasa d›ﬂ› müdahaleleri önleme bak›m›ndan:
Türk Ceza Kanununun 135. maddesi kiﬂisel verilerin kayd› ile ilgili hukuka ayk›r› filleri suç olarak
düzenlemektedir. Verileri hukuka ayk›r› biçimde verme veya ele geçirme (md. 136); verileri yok
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etmeme (md. 138); çocu¤un soy ba¤›n› de¤iﬂtirme (md. 231) filleri de suç teﬂkil etmektedir.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Sözleﬂmenin bu hükmünde iﬂaret edilen “tabiiyet, isim ve aile ba¤lar›” bak›m›ndan sözleﬂmenin
gerekleri ile mevzuattaki güncel durum büyük ölçüde örtüﬂmektedir.
Ancak çocu¤un kimli¤inin korunmas› kapsam›nda büyük önem taﬂ›yan kültür, din ve dil gibi kültürel
unsurlar bak›m›ndan mevzuat›n Sözleﬂme ile uyumunun sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda
yap›lmas› gereken de¤iﬂikliklerle ilgili olarak, bu raporun 28. madde ile ilgili de¤erlendirmelerine
at›fta bulunmakla yetiniyoruz.
Ayr›ca, çocuklar›n kimlikleri ile ilgili olarak tutulan kendileri ile ilgili dosyalar› görebilme hakk›
mevzuatta aç›kça düzenlenmelidir.
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9. Madde
Ana-Baba ile
Birlikte Yaﬂama ve
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1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu aç›k olarak, ayr›l›¤›n çocu¤un
yüksek yarar›na oldu¤u yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler, çocu¤un; ana-babas›ndan,
onlar›n r›zas› d›ﬂ›nda ayr›lmamas›n› güvence alt›na al›rlar. Ancak ana-babas› taraf›ndan çocu¤un
kötü muameleye maruz b›rak›lmas› ya da ihmâl edilmesi durumlar›nda ya da ana-baban›n birbirinden
ayr› yaﬂamas› nedeniyle çocu¤un ikametgâh›n›n belirlenmesi amac›yla karara var›lmas› gerekti¤inde,
bu tür bir ayr›l›k karar› verilebilir.
2. Bu maddenin birinci f›kras› uyar›nca giriﬂilen her iﬂlemde, ilgili bütün taraflara iﬂleme kat›lma
ve görüﬂlerini bildirme olana¤› tan›n›r.
3. Taraf Devletler, ana-babas›ndan veya bunlardan birinden ayr›lmas›na karar verilen çocu¤un,
kendi yüksek yarar›na ayk›r› olmad›kça, ana-baban›n ikisiyle de düzenli bir biçimde kiﬂisel iliﬂki
kurma ve do¤rudan görüﬂme hakk›na sayg› gösterirler.
4. Böyle bir ayr›l›k, bir Taraf Devlet taraf›ndan giriﬂilen ve çocu¤un kendisinin ana veya babas›n›n
veya her ikisinin birden tutuklanmas›n›, hapsini, sürgün, s›n›r d›ﬂ› edilmesini veya ölümünü (ki buna
Devletin gözetimi alt›nda iken nedeni ne olursa olsun meydana gelen ölüm dâhildir) tevlit eden
herhangi benzer bir iﬂlem sonucu olmuﬂsa, bu Taraf Devlet, istek üzerine ve çocu¤un esenli¤ine
zarar vermemek koﬂulu ile ana-babaya, çocu¤a veya uygun olursa, ailenin bir baﬂka üyesine,
sözkonusu aile bireyinin ya da bireylerinin bulundu¤u yer hakk›nda gereken bilgiyi verecektir. Taraf
Devletler, böyle bir istemin baﬂl› baﬂ›na sunulmas›n›n ilgili kiﬂi veya kiﬂiler bak›m›ndan aleyhe hiç
bir sonuç yaratmamas›n› ayr›ca taahhüt ederler.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 9. maddesi, çocu¤un yarar› gerektirmedikçe ana-babas›ndan onlar›n r›zas› al›nmadan
ayr›lmama hakk›n› düzenlemektedir. Devlet bak›m›nda olan, sokakta yaﬂayan, terk edilmiﬂ, evden
kaçm›ﬂ ya da yan›nda kimsesi bulunmayan, hastane bak›m›nda olan, ana-babas› hapishanede bulunan,
kanunla ihtilaf halinde olan; göç ve s›n›r d›ﬂ› edilme tehdidi ile karﬂ› karﬂ›ya kalan, silahl› çat›ﬂma
ortam›n bulunan çocuklar gibi ana-babas›ndan fiilen ayr›lma durumunda kalan bütün çocuklar›n
korunmas› bu madde kapsam›nda ele al›nmaktad›r. Komite, çocu¤un ana-babas›n›n yan›ndan ayr›lmas›n›
gerektiren örf ve adetlerin gözden geçirilmesi ve de¤iﬂtirilmesi için gerekli tedbirleri alma yükümlülü¤ünü
de bu madde kapsam›nda ele almaktad›r.
Bu hak, Devletlere, çocu¤un ana-babas›ndan kendi yarar› gerektirmedikçe ayr›lmas›n› önlemek için
gerekli tedbirleri alma yükümlülü¤ü vermektedir. Ana-babadan ayr›lma çocu¤un yarar› gerektirdi¤i
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zaman ve onlar›n r›zas› al›nmak suretiyle gerçekleﬂtirilmelidir. Bu madde de ana-baba yan›ndan
ayr›lma konusunda aranan “r›za”, hem ana-baban›n hem de çocu¤un r›zas›d›r.
Bir di¤er ölçüt, çocu¤u yüksek yarar› gerekçesiyle ana-babas›ndan ayr›lmas› gerekti¤i durumlarda,
yürütülen bütün iﬂlemlerin hukuka uygun olmas›d›r. Ayr›l›k kararlar›, yetkili makamlar taraf›ndan
yürürlükte olan yasa ve usullere göre al›nmal›d›r. Bu kararlara karﬂ› temyiz yolu aç›k olmal› ve
taraflara sürece kat›l›p, görüﬂlerini belirtme olana¤› tan›nmal›d›r.
Ayr›ca çocuklar›n ayr› olduklar› ana babalar› ile kiﬂisel iliﬂki içerisinde olma haklar› teyit edilmekte
ve talepleri halinde ana ve baban›n çocu¤unun bulundu¤u yer hakk›nda bilgilendirilme hakk›n›n da
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güvence alt›na al›nmas› istenmektedir. Bu hak, sadece çocu¤un esenli¤i bak›m›ndan gerekli görülmesi
halinde s›n›rland›r›labilecektir.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Çocu¤un ana-babas› ile birlikte yaﬂamas›n› destekleyen düzenlemeler:
Anayasaya bak›ld›¤›nda yasa koyucunun temel kayg›s›n›n ailenin huzur ve refah›n›n korunmas› oldu¤u
görülmektedir. Bu amaçla ananın ve çocuklar›n korunmas›, aile planlamas›n›n ö¤retimi ve uygulanmas›n›n
sa¤lanmas› görevleri; Anayasan›n 41. maddesi ile Devlete yüklenmektedir. Türk Hukukunda çocu¤un
nerede kalaca¤› velayete ba¤l› bir mesele olarak düzenlenmiﬂtir. Medeni Kanunun 339. maddesi
gere¤ince çocuk, ana ve babas›n›n r›zas› d›ﬂ›nda evi terk edemez ve yasal sebep olmaks›z›n onlardan
al›namaz. Ancak çocu¤un bedensel ve zihinsel geliﬂmesi tehlikede bulunur veya çocuk manen terk
edilmiﬂ hâlde kal›rsa hâkim, çocu¤u ana ve babadan alarak bir aile yan›na veya bir kuruma yerleﬂtirebilir.
(MK, md. 347) Bu kapsamda korunma alt›na al›nmas› gereken çocuklar bak›m›ndan, Çocuk Koruma
Kanununun 5. maddesi uygulama alan› bulur. Buna göre, koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocu¤un
öncelikle kendi aile ortam›nda korunmas›n› sa¤lamaya yönelik dan›ﬂmanl›k, e¤itim, bak›m, sa¤l›k ve
bar›nma konular›nda al›nacak tedbirlerdir. Dan›ﬂmanl›k tedbiri, çocu¤un bak›m›ndan sorumlu olan
kimselere çocuk yetiﬂtirme konusunda, çocuklara da e¤itim ve geliﬂimleri ile ilgili sorunlar›n›n
çözümünde yol göstermeye; e¤itim tedbiri, çocu¤un bir e¤itim kurumuna gündüzlü veya yat›l› olarak
devam›na, iﬂ ve meslek edinmesi amac›yla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya
meslek sahibi bir ustan›n yan›na yahut kamuya ya da özel sektöre ait iﬂyerlerine yerleﬂtirilmesine,
bak›m tedbiri, çocu¤un bak›m›ndan sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine
getirememesi halinde, çocu¤un resmî veya özel bak›m yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden
yararland›r›lmas› veya bu kurumlara yerleﬂtirilmesine; sa¤l›k tedbiri, çocu¤un fiziksel ve ruhsal
sa¤l›¤›n›n korunmas› ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli t›bbi bak›m ve rehabilitasyonuna,

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi

ba¤›ml›l›k yapan maddeleri kullananlar›n tedavilerinin yap›lmas›na; bar›nma tedbiri, bar›nma yeri

9. Madde
Ana-Baba ile
Birlikte Yaﬂama ve
Ana-Babadan
Ayr›lma

olmayan çocuklu kimselere veya hayat› tehlikede olan hamile kad›nlara uygun bar›nma yeri sa¤lamaya
yönelik tedbirlerdir. An›lan tedbirler, Çocuk Koruma Kanununun 7. maddesi uyar›nca; çocu¤un
anas›, babas›, vasisi, bak›m ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu ve Cumhuriyet savc›s›n›n istemi üzerine veya resen çocuk hâkimi taraf›ndan al›nabilir.
Çocu¤a karﬂ› bak›m yükümlülü¤ünü yerine getirmek isteyen yoksul ailelere sosyal yard›m hizmetleri
“Ayni Nakdi Yard›m Yönetmeli¤i” hükümleri çerçevesinde sa¤lanmaktad›r. Ayni ve nakdi yard›m
hizmetlerinde, kiﬂinin yaﬂad›¤› bölgenin sosyo-ekonomik özellikleri göz önünde bulundurulur. Bu
çerçevede kiﬂinin asgari yaﬂam seviyesine ulaﬂmas› amac›yla geçici nitelikte ve de¤iﬂen miktarda
yard›m sa¤lan›r.
Çocu¤un ana-babadan ayr›lmas›na iliﬂkin düzenlemeler:
Çocuk ile ana-baba aras›ndaki iliﬂkiye ancak yasal sebeplerin varl›¤› halinde müdahale edilebilir.
Medeni Kanunun 346. maddesi gere¤ince, hâkime belirli ﬂartlar›n varl›¤› halinde uygun gördü¤ü
önlemleri alma yetkisi tan›nm›ﬂt›r. An›lan ﬂartlar, çocu¤un menfaatinin ve geliﬂmesinin tehlikeye
düﬂmesidir. Bu durumda, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim,
çocu¤un korunmas› için uygun önlemleri al›r. Bu “uygun önlemler” teknik anlamda hüküm içi bir
boﬂluk olup, hakime Medeni Kanunun 4. maddesinde düzenlenen takdir yetkisi do¤rultusunda karar
verme inisiyatifi tan›r. Bu insiyatif kullan›l›rken Çocuk Koruma Kanununun 5. maddesi de dikkate
al›nmal›d›r.
Medeni Kanunun 348. maddesinde say›lan ﬂartlar›n varl›¤› halinde, ana-babadan velayetin al›nmas›
da gündeme gelebilir. Buna göre, çocu¤un korunmas›na iliﬂkin di¤er önlemlerden sonuç al›namaz
ya da bu önlemlerin yetersiz olaca¤› önceden anlaﬂ›l›rsa, hâkim aﬂa¤›daki hâllerde velâyetin
kald›r›lmas›na karar verir: “1. Ana ve baban›n deneyimsizli¤i, hastal›¤›, özürlü olmas›, baﬂka bir yerde
bulunmas› veya benzeri sebeplerden biriyle velâyet görevini gere¤i gibi yerine getirememesi. 2. Ana
ve baban›n çocu¤a yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karﬂ› yükümlülüklerini a¤›r biçimde
savsaklamas›.”
Mevzuattaki bir di¤er önemli yenilik, 4 Aral›k 2007 tarihli ve 26720 say›l› Resmî Gazete’de
yay›nlanarak yürürlü¤e giren Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Yön ve Kapsam›na Dair
Kanun’dur. Bu Kanunun amac›; velayet hakk› ihlal edilerek Sözleﬂmeye taraf bir ülkeden di¤er bir
taraf ülkeye götürülen veya al›konulan çocu¤un mutat meskeninin bulundu¤u ülkeye iadesine veya
ﬂahsi iliﬂki kurma hakk›n›n kullan›lmas›na dair 25.10.1980 tarihli Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n
Hukuki Veçhelerine Dair Sözleﬂmenin uygulanmas›n› sa¤lamaya yönelik usul ve esaslar› düzenlemektir.
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Çocu¤un ana-baba ile kiﬂisel iliﬂki kurma hakk›:
Çocu¤un ana-baba ile kiﬂisel iliﬂki kurma hakk›, Medeni Kanunun 323. maddesinde düzenlenmiﬂtir.
Ana ve babadan her biri, velâyeti alt›nda bulunmayan veya kendisine b›rak›lmayan çocuk ile uygun
kiﬂisel iliﬂki kurulmas›n› isteme hakk›na sahiptir. Ayr›ca ana ve babadan her biri, di¤erinin çocuk ile
kiﬂisel iliﬂkisini zedelemekten, çocu¤un e¤itilmesi ve yetiﬂtirilmesini engellemekten kaç›nmakla
yükümlüdür. (MK, md. 324) Kiﬂisel iliﬂki sebebiyle çocu¤un huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba
bu haklar›n› birinci f›krada öngörülen yükümlülüklerine ayk›r› olarak kullan›rlar veya çocuk ile ciddî
olarak ilgilenmezler ya da di¤er önemli sebepler varsa, kiﬂisel iliﬂki kurma hakk› reddedilebilir veya
kendilerinden al›nabilir. Çocuk Koruma Kanununun 7. maddesi de, korunma ihtiyac› oldu¤u gerekçesi
ile hakk›nda koruyucu veya destekleyici tedbirlerden biri uygulanan çocu¤un, ana-babas› ile kiﬂisel
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iliﬂki kurmas›na iliﬂki kurma biçiminin çocuk mahkemesince karara ba¤lanmas› gerekti¤ini söylemektedir.
Kiﬂisel iliﬂkinin düzenlenmesinde temel kriter, çocu¤un yüksek yarar›d›r. Medeni Kanun, sadece anababa ile de¤il, üçüncü kiﬂilerle de kiﬂisel iliﬂki kurma hakk›n› düzenlemektedir. (MK, md. 325)
Medeni Kanunun 182. maddesi uyar›nca; mahkeme boﬂanma veya ayr›l›¤a karar verirken, olanak
bulundukça ana ve babay› dinledikten ve çocuk vesayet alt›nda ise vasinin ve vesayet makam›n›n
düﬂüncesini ald›ktan sonra, ana ve baban›n haklar›n› ve çocuk ile olan kiﬂisel iliﬂkilerini düzenler.
Çocu¤un ana-babas›ndan ayr›lmas› karar›, mahkeme nezdinde görevli bulunan sosyal çal›ﬂma
görevlisinin görüﬂü al›narak hâkim taraf›ndan verilmektedir. Aile mahkemesi taraf›ndan verilen
kararlara karﬂ› temyiz yolu aç›kt›r. Ancak kurum bak›m› karar› çocuk mahkemesince de verilebilecektir,
bu durumda verilen karar geçici nitelikte olup, bu kararlara karﬂ› sadece itiraz yolu kullan›labilmektedir.
Yarg›tay içtihatlar›nda, mahkemelerce velayet ile ilgili karar verilmesi öncesinde çocu¤un dinlenmesi
ve görüﬂüne önem verilip, delillerin birlikte de¤erlendirilmesi gereklili¤ine dikkat çekilerek, bu
hususlar dikkate al›nmadan karar verilmesi bozma sebebi say›lm›ﬂt›r. (Yarg›tay 2. HD; l0.06.2002,
E 2002/7067,K 2002/7794)
Ayn› ﬂekilde ana ya da baba ile kiﬂisel iliﬂkisinin düzenlenmesinde çocu¤un dinlenmesi esast›r. Medeni
Kanun’a göre, çocuklar›n mümkün olan her durumda ana-baban›n her ikisiyle düzenli iliﬂki kurmas›
ilkesi gözetilmelidir. (MK, md. 335 ve devam›) Ana-baban›n çat›ﬂmal› oldu¤u durumlarda, kiﬂisel
görüﬂme hakk›n›n sa¤lanmas› için icra memurlar› ile beraber kural olarak aile mahkemesi psikologu
da görev almaktad›r. ‹cra ‹flas Kanununun 25/b maddesi gere¤ince çocuklar›n teslimine ve çocukla
kiﬂisel iliﬂki kurulmas›na dair ilamlar›n icras›, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu taraf›ndan görevlendirilen sosyal çal›ﬂmac›, pedagog, psikolog veya çocuk geliﬂimcisi
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getirilmektedir.
Evlilik d›ﬂ› do¤um yapan anneler çocuklar›n› toplumsal/geleneksel bask›lar sebebiyle terk edebilmektedir.
Bu durumda kalan annelere ve anne adaylar› için s›¤›nma evleri ve koruma merkezleri aç›lmas› hem
yerel hem de merkezi yönetimin görevi içerisindedir. (Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kanunu
md. 3; Belediye Kanunu md. 14; Özel Hukuk Tüzel Kiﬂileri ‹le Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›nca Aç›lan
Kad›n Konuk Evleri Yönetmeli¤i - RG 8.5.2001 - 24369) Ancak s›¤›nma evlerinin say›s›n›n azl›¤› ve
kal›ﬂ süresinin en çok alt› ay olmas›, uygulamada zorluklar yaratmaktad›r. Belli bir nüfus için bir
s›¤›nma evi açma konusunda hem merkezi hem yerel yönetim için bir standart belirlenmeli ve bu
kurala uymaman›n müeyyidesi belirlenmelidir.
Ana-baba yan›nda olma konusunda BM Çocuk Haklar› Komitesinin inceledi¤i bir di¤er konu hükümlü
ana-babalar›n çocuklar› ile kiﬂisel iliﬂkisinin sa¤lanmas› konusundaki düzenlemeler ve uygulamalard›r.
Bu konudaki mevzuata göre; 0-3 yaﬂ aras›nda olan çocuklar hükümlü ana ile beraber infaz kurumunda
kalmakta, 3-6 yaﬂ gündüz kreﬂe gönderilmekte, akﬂamlar› ise infaz kurumunda annesinin yan›nda
kalmakta, 6 yaﬂ›n› doldurdu¤u zaman ise anneden al›narak ya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu’na ya da akraba yan›na verilmektedir. (Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda
Kanun md. 65; Ceza ‹nfaz Kurumlar›n›n Yönetimi ‹le Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda
Tüzük md. 70)
Evlât edinmede ise ancak esasl› say›lan her türlü durum ve koﬂullar›n kapsaml› biçimde araﬂt›r›lmas›ndan,
evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerekti¤inde uzmanlar›n görüﬂünün al›nmas›ndan
sonra karar verilir (MK, md. 316). Ayr›ca Medeni Kanunun 308. maddesi gere¤ince küçü¤ün evlat
edinilmesinde r›zas›n›n al›nmas› gerekir. Çocu¤un bu süreçlere kat›l›p görüﬂlerini belirtebilmesi için
belirli bir yaﬂ s›n›r› bulunmamaktad›r.
Bu tür davalar ile ilgili olarak, çocu¤un özel yaﬂam›na sayg› gösterilmesi ve gizlilik kural›na uyulmas›
için çocukla görüﬂmelerin mahkeme salonu d›ﬂ›nda ve bir uzman›n eﬂli¤inde gerçekleﬂtirilmesi gibi
çocu¤a özgü usuller yasa ile düzenlenmemiﬂtir. Düzenleme bulunmayan alanlarda, Anayasan›n 90.
maddesi gere¤ince Türkiye’nin usulüne uygun taraf oldu¤u BM’nin Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmesi
ve Çocuk Haklar›n›n Kullanmas›na ‹liﬂkin Avrupa Sözleﬂmesinin dikkate al›nmas› gerekmektedir.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Anayasan›n 41. maddesi aileyi çocu¤a karﬂ› yükümlülüklerini yerine getirme konusunda destekleme
yükümlülü¤ü içerecek ve çocu¤un yarar› gerektirmedikçe ailesinden ayr›lmamas› ilkesini aç›kça
yans›tacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
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Çocu¤un ailesinin yan›nda, ailenin desteklenmesi suretiyle korunmas› bir hak olarak Türk Medeni
Kanununda düzenlenmiﬂtir. Bu aç›dan çocu¤un bak›m›n›n ailesinden ayr›lmadan sa¤lanmas› için uygun
önlemler Türk Medeni Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve SHÇEK mevzuat› çerçevesinde
öngörülmüﬂtür. Örne¤in, Çocuk Koruma Kanununun 5. maddesi ile Türk Medeni Kanununun hâkime
verdi¤i kademeli yetki bu aç›dan önemlidir. Ayr›ca çocu¤un yarar› aileden ayr›lmay› gerektirdi¤inde
bunun Avrupa Sözleﬂmesi’nde aranan aciliyet ﬂart›na uygun biçimde gerçekleﬂtirilebilmesi kriteri,
Çocuk Koruma Kanununun 9. maddesindeki düzenlemede yer almaktad›r. Çocu¤un yarar› aile
d›ﬂ›nda korunmay› gerektirdi¤i hallerde ise Çocuk Koruma Kanununun 4. maddesinde belirtilen
prensip gere¤ince çocu¤a aile bak›m›na en yak›n korunma sa¤lanmal›d›r. Bu konuda ayr›ca, Koruyucu
Aile Yönetmeli¤i ve Evlât Edindirme Yönetmelikleri bulunmaktad›r. Bu aç›lardan bak›ld›¤›nda,
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Sözleﬂmenin gerekleri ile mevzuattaki güncel durum büyük ölçüde örtüﬂmektedir

.

Ayn› zamanda ana-baba yan›nda ayr›lma karar›n›n hâkim taraf›ndan verilmesi ve bu karar›n temyiz
ve itiraz gibi kanun yollar›na aç›k bulunmas› bak›m›ndan da mevzuat›n sözleﬂme ile uyumlu oldu¤u
söylenebilir.
Ancak mevzuatta, çocu¤un ailesi yan›nda desteklenmesi veya aileden uzaklaﬂt›r›larak korunmas›
gibi hallerde karar›n gözden geçirilme s›kl›¤›, ailenin ve çocu¤un bu sürece kat›l›m› gibi konulardaki
düzenlemeler bak›m›ndan baz› eksiklikler bulunmaktad›r. Bunlar›n baﬂ›nda, çocu¤un kurum bak›m›na
al›nmas› kararlar›na neden olan koﬂullar gelmektedir. Ailenin yoksullu¤u sebebiyle kurum bak›m›na
al›nma; anne ve/veya baban›n mevsimlik iﬂçi olmas›, çocu¤un yat›l› okulda okumas› ve benzeri ayr›l›k
halleri bu madde kapsam›nda incelenmesi gereken durumlard›r. Yoksullu¤un çocuklar›n ana-babalar›yla
bir arada yaﬂamalar› önünde bir engel olmas› nedeniyle, ana-babas› ile birlikte yaﬂama hakk›n›n
uygulanmas› bak›m›ndan dolayl› bir ayr›mc›l›ktan bahsedilebilir. Bu uygulamalar›n engellenebilmesi
için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu mevzuat› ve Medeni Kanunda yap›lacak ek ile
çocu¤un ana-babas›ndan ayr›lma sebepleri çocu¤un yarar› ilkesi ve ana-babas› ile birlikte yaﬂama
hakk› ile uyumlu biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayr›ca Devletin, çocu¤un ana-babas› yan›nda
korunabilmesi için gerekli sosyo–ekonomik tedbirleri alma yükümlülü¤ü aç›kça düzenlenmelidir.
Medeni Kanunun 182. maddesine göre mahkeme; boﬂanma veya ayr›l›¤a karar verirken, olanak
bulundukça anne ve babay› dinledikten ve çocuk vesayet alt›nda ise vasinin ve vesayet makam›n›n
düﬂüncesini ald›ktan sonra, ana ve baban›n haklar›n› ve çocuk ile olan kiﬂisel iliﬂkilerini düzenlemektedir.
Çocu¤un görüﬂü ve r›zas›n›n al›nmas›n›n bir ﬂart olarak düzenlenmemiﬂtir. Bu nedenle 182. maddeye
yap›lacak bir ek ile ayr›l›k, velayet, kiﬂisel iliﬂkinin düzenlenmesine iliﬂkin davalarda çocu¤un r›zas›n›n
al›nmas› ilkesi aç›kça düzenlenmeli ve çocu¤un ayr› bir salonda uzman eﬂli¤inde dinlenmesi, çocu¤a
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çocu¤un yarar›n› koruyacak özel yarg›lama usulleri benimsenmelidir.
Ana-baba ile kiﬂisel iliﬂki kurma konusunda mevzuattan kaynaklanan önemli bir aç›k ile ceza infaz
kurumlar›nda annelerinin yan›nda kalan küçüklerin alt›nc› yaﬂlar›n› doldurmalar›yla birlikte buradan
ayr›lmalar›n› öngören düzenlemede karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Kural olarak çocuklar alt› yaﬂ›n› dolduruncaya
kadar annelerinin yan›nda kalma olana¤›na sahipler. Kanun, çocu¤un alt› yaﬂ›ndan önce çocu¤un
annesinden al›narak bir kurum bak›m›na verilmesini çocu¤un üç yaﬂ›n› doldurmuﬂ olmas› ve hâkim
karar› bulunmas› ﬂart›na ba¤lam›ﬂt›r. Bu durumda çocuk ile annesi aras›ndaki iliﬂkinin gene hâkim
karar› ile düzenlenmesi gerekirken, Kanunun bu düzenlemeyi yapma yetkisini belirlenen program
ve usuller çerçevesinde olmak koﬂulu ile Kurum idaresine b›rakm›ﬂt›r. Alt› yaﬂ›n› dolduran çocu¤un
annesinin yan›ndan al›narak bir akraba yan›na veya sosyal hizmet kuruluﬂuna yerleﬂtirilmesi s›ras›nda,
anne ile kiﬂisel iliﬂkiyi düzenleyen bir karar verilmedi¤i için, çocu¤u ziyarete götürmek, akraban›n
veya kurum çal›ﬂan›n›n inisiyatifine kalmaktad›r. Öte yandan anneye tan›nan birlikte kalma hakk›,
baba bak›m›ndan düzenlenmemiﬂtir. Bu gibi sak›ncalar› gidermek üzere, hükümlü yetiﬂkinlerin
çocuklar› ile kiﬂisel iliﬂkilerinin mahkeme karar› ile belirlenmesi konusunda ayr›nt›l› bir düzenlemeye
ihtiyaç bulunmaktad›r. Bu kapsamda, özellikle üç veya alt› yaﬂ›n› doldurdu¤u için kurum bak›m›na
gönderilen çocuklar ile hükümlü annelerinin kiﬂisel iliﬂkilerinin mahkemece düzenlenmesi için, kurum
idaresine mahkemeye baﬂvuru hak ve sorumlulu¤u verilmelidir.
Aile mahkemelerinde genel olarak kanunun gösterdi¤i standartlar›n sa¤lanabilmesi; kanunun gösterdi¤i
ﬂartlara uygun sosyal hizmet uzman›, psikolog gibi meslek elemanlar›n›n görevlendirilmesi ve bu
konudaki alt yap› eksikliklerinin giderilebilmesi için gerekli yasal önlemler al›nmal›d›r. Bu önlemlerden
en önemlisi, hem aile mahkemesi, çocuk mahkemesi gibi özel mahkemelerin kanunlar›nda hem de
Bütçe Kanununda personel ve kaynak için özel düzenlemeler yap›lmas›d›r.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve Belediyeler Kanununda de¤iﬂiklik yap›larak
gerek yerel gerekse merkezi yönetim için belli bir nüfus esas al›nmak ﬂart› ile kad›n s›¤›nma evleri
ve çocuk koruma merkezleri aç›lmas› zorunlulu¤u getirilmelidir.
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10. Madde: Ailelerin Birleﬂmesi Amac›yla
Ülkelere Giriﬂ ve Ç›k›ﬂ
1. 9’uncu Maddenin birinci f›kras› uyar›nca Taraf Devletlere düﬂen sorumlulu¤a uygun olarak, çocuk
veya ana-babas› taraf›ndan, ailenin birleﬂmesi amaçlar›yla yap›lan bir Taraf Devlet ülkesine girme
ya da onu terk etme konusundaki her baﬂvuru, Taraf Devletlerce olumlu, insani ve ivedi bir tutumla
ele al›nacakt›r. Taraf Devletler, bu tür bir baﬂvuru yap›lmas›n›n baﬂvuru sahipleri veya aile üyeleri
aleyhine sonuçlar yaratmamas›n› taahhüt ederler.
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2. Ana-babas›, ayr› Devletlerde oturan bir çocuk ola¤anüstü durumlar hariç, hem ana hem de
babas› ile düzenli biçimde kiﬂisel iliﬂkiler kurma ve do¤rudan görüﬂme hakk›na sahiptir. Bu nedenle
ve 9’uncu maddenin birinci f›kras›na göre Taraf Devletlere düﬂen sorumlulu¤a uygun olarak, Taraf
Devletler çocu¤un ve ana-babas›n›n Taraf Devletlerin ülkeleri dâhil herhangi bir ülkeyi terk etmeye
ve kendi ülkelerine dönme hakk›na sayg› gösterirler. Herhangi bir ülkeyi terk etme hakk›, yaln›zca
yasada öngörüldü¤ü gibi ve ulusal güvenli¤i, kamu düzenini, kamu sa¤l›¤› ve ahlâk veya baﬂkalar›n›n
hak ve özgürlüklerini korumak amac› ile ve iﬂbu Sözleﬂme ile tan›nan öteki haklarla ba¤daﬂt›¤›
ölçüde k›s›tlamalara konu olabilir.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 10. maddesi, kendileri ya da ana-babalar› belirli bir ülkeye girme ya da bu ülkeden
ayr›lma durumunda olan çocuklar›n “ailenin yeniden birleﬂmesi haklar›yla ilgilidir. Bu madde uyar›nca,
Taraf Devletler ailelerin yeniden birleﬂmesi olay›na “olumlu, insanc›l ve süratli biçimde” yaklaﬂacaklar,
farkl› Devletler’de yaﬂayan ana-babalar›n ve çocuklar›n birbirlerini ziyaret etmelerine imkân
tan›yacaklard›r. Madde, çocuklar›n ya da ana-babalar›n›n ailenin birleﬂmesi amac›yla “ülkede kalma”
haklar›n› do¤rudan ele almaktad›r. Bu madde özellikle göçmen iﬂçiler ve mülteciler düﬂünülerek
kaleme al›nm›ﬂt›r.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
“Tüm Göçmen ‹ﬂçilerin ve Aile Fertlerinin Haklar›n›n Korunmas›na ‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme”,
Türkiye taraf›ndan 13 Ocak 1999 tarihinde imzalanm›ﬂ ve 26/4/2001 tarihli ve 4662 say›l› Kanunla
onaylanmas› uygun bulunarak 23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 say›l› Resmî gazetede yay›nlanarak
yürürlü¤e girmiﬂtir. Göçmen ‹ﬂçinin Hukuki Statüsü Hakk›nda Avrupa Sözleﬂmesi ise 24.11.1977
tarihinde imzalanm›ﬂt›r. Onay kanunu 25.12.1979 tarihinde TBMM’de kabul edilmiﬂ, 6.1.1981
tarihli ve 16861 say›l› Resmî Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Sözleﬂmenin 12. maddesi
uyar›nca, bir Akit Taraf ülkesinde usulüne uygun olarak iﬂ bulmuﬂ ve çal›ﬂan göçmen iﬂçinin eﬂi ve
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reﬂit olmayan bakmakla yükümlü oldu¤u evlenmemiﬂ çocuklar› göçmen iﬂçinin yan›na gelme hakk›na

10. Madde
Ailelerin Birleﬂmesi
Amac›yla
Ülkelere Giriﬂ ve
Ç›k›ﬂ

sahiptirler. Ancak bu hak, göçmen iﬂçinin ailesi ile birlikte yaﬂamas› için, çal›ﬂt›¤› bölgedeki yerli
iﬂçilerin oturduklar› gibi normal bir konutu sahip bulunmas› ﬂart›na ba¤l›d›r. Her Akit Taraf, ayr›ca
yukar›daki iznin uygulanmas›n› 12 ay› geçmeyen bir bekleme süresi ﬂart›na da ba¤layabilir.
Ana-babas› ayr› Devletlerde oturan bir çocu¤un hem annesi hem de babas› ile düzenli kiﬂisel iliﬂki
kurmas›n› sa¤lamak ad›na Türkiye, Uluslararas› Çocuk Kaç›rma Eylemlerinin Hukuki Yönleriyle ‹lgili
1980 Tarihli Lahey Sözleﬂmesine taraf olmuﬂtur. Bu sözleﬂmeye iliﬂkin 4461 say›l› Onay Kanunu
3.11.1999 tarihinde Resmî Gazete’de yay›nlanm›ﬂt›r. Bu sözleﬂmeye iliﬂkin de¤erlendirmeler 11.
madde alt›nda yap›lm›ﬂt›r.
Mülteci çocuklar›n aileleri ile birleﬂmesi ile ilgili mevzuatta önemli eksiklikler bulunmaktad›r. Bu
konuya iliﬂkin de¤erlendirmeler ise bu raporda Sözleﬂmenin 22. maddesi ilgili inceleme kapsam›nda
ayr›nt›l› olarak ele al›nm›ﬂt›r.
Konuyla ilgili olmas› sebebiyle aﬂa¤›daki iki önemli kanuna iﬂaret etmek gerekecektir:
Yabanc›lar›n Türkiye’de ‹kamet ve Seyahatleri Hakk›nda Kanun uyar›nca Türkiye’de bir aydan fazla
kalacak yabanc›lar bu müddet bitmeden ikamet tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak
üzere emniyet makamlar›na bizzat veya bil vas›ta müracaat etmekle ödevlidirler (md. 3 ve 9). Bu
beyanname hiçbir harç ve resme tabi de¤ildir. ‹kamet tezkereleri ﬂahsi olmakla beraber; kar›, koca
ve bunlar›n on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklar›na ya hepsi için yahut çocuklar›n ana ve babalarının
refakat hanesine kayd› suretiyle müﬂterek ikamet tezkeresi verilebilir, iﬂ sahibi olanlar›n ﬂahsi ikamet
tezkeresi almalar› zorunludur.
Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zni Hakk›nda Kanun uyar›nca, bir Türk vatandaﬂ› ile evli olan ve eﬂiyle
Türkiye'de evlilik birli¤i içinde yaﬂayan veya evlilik birli¤i en az üç y›l sürdükten sonra sona ermiﬂ
olmakla birlikte Türkiye'de yerleﬂmiﬂ olan yabanc›lar ile bunlar›n Türk vatandaﬂ› eﬂinden olan
çocuklar›na kanunda gösterilen sürelere ba¤l› olmaks›z›n çal›ﬂma izni verilebilmektedir (md. 8).
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Mevzuat Sözleﬂmeye k›smen uyumlu görünmektedir. Göçmen iﬂçiler bak›m›ndan uyumlu, mülteciler
bak›m›ndan ise yetersizdir. Mülteci çocuklar›n aileleri ile birleﬂmesi konusunda yasal düzenleme
ihtiyac› bulunmaktad›r. Bu konuda 22. madde ile ilgili de¤erlendirmelere bak›lmal›d›r.
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11. Madde: Çocuklar›n Yasa D›ﬂ› Yollarla
Ülke D›ﬂ›na Ç›kar›lmas› ve Geri
Döndürülmemesi
1. Taraf Devletler, çocuklar›n yasad›ﬂ› yollarla ülke d›ﬂ›na ç›kar›l›p geri döndürülmemesi halleriyle
mücadele için önlemler al›rlar.
2. Bu amaçla Taraf Devletler iki ya da çok tarafl› anlaﬂmalar yap›lmas›n› ya da mevcut anlaﬂmalara
kat›lmay› teﬂvik ederler.
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I. Maddenin Kapsam›
Taraf Devletler, 11. madde uyar›nca çocuklar›n yasad›ﬂ› yollardan ülke d›ﬂ›na ç›kar›lmas›n› ve
al›konmas›n› önlemek ve bu çocuklar› getirmek, kendi yetki alanlar›na yasad›ﬂ› yollardan getirilmiﬂ
çocuklar› iade etmek zorundad›r.
Sözleﬂmenin 35. maddesi, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocuklar›n kaç›r›lmalar›n›,
sat›lmalar›n› veya fuhuﬂa konu olmalar›n› önleme amac›n› taﬂ›maktad›r. 11. madde de ise ticari veya
cinsel bir ç›kardan bahsedilmemektedir. ‹ki madde aras›ndaki fark›n ç›kar elde etme oldu¤u söylenebilir.
11. maddede -aç›k ﬂekilde ifade edilmemekle birlikte-, çocuklar›n ana-babalar› veya akrabalar› vb.
taraf›ndan yasal olmayan yollarla, maddi ç›kar elde etmek amac› gütmeksizin ülke d›ﬂ›na ç›kar›lmalar›n›n
düzenlendi¤i düﬂünülmelidir. ‹ki madde aras›ndaki ba¤ ve kesiﬂen alanlar, Sözleﬂmenin çocuklar›n
menfaatine iliﬂkin tüm düzenlemelerin yap›lmas›n› sa¤lama amac›ndan kaynaklanmaktad›r.
11. madde, özellikle çocu¤un yüksek yarar›na iliﬂkin 3.madde ve çocu¤u ilgilendiren konularda
çocu¤un fikrinin al›nmas›na iliﬂkin 12. maddeyle birlikte de¤erlendirilmelidir. 3. ve 12. maddeler
d›ﬂ›nda Sözleﬂmenin 2, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18 ve 35.maddeleri de 11.madde ile yak›ndan ilgilidir.
11. madde, bu maddede yer alan önlemlerin hayata geçirilmesi için iki ya da çok tarafl› anlaﬂmalar
yap›lmas› ya da mevcut anlaﬂmalara taraf olunmas› gereklili¤ini dile getirmektedir. Bu ba¤lamda,
1980 tarihli Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleﬂmesine ve onaya
aç›lan 1996 tarihli Ana-Baban›n Sorumlulu¤u ve Çocuklar›n Korunmas›na Yönelik Önlemlerde Yarg›
Yetkisi, Uygulanabilir Hukuk, Tan›ma, Tenfiz ve ‹ﬂbirli¤ine Dair Lahey Sözleﬂmesine taraf olmak
özellikle önem taﬂ›maktad›r.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
11. madde ile ilgili, Türkiye’nin onaylad›¤› baﬂl›ca sözleﬂmeler ﬂunlard›r; 1980 tarihli Uluslararas›
Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Sözleﬂme; S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ
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Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lmas›na ‹liﬂkin Protokol; S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ
Milletler Sözleﬂmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakç›l›¤›na Dair Protokol; Çocuk
Haklar›na Dair Sözleﬂmenin Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari
Protokolü; Çocuk Haklar›n›n Kullan›lmas›na ‹liﬂkin Avrupa Sözleﬂmesi. Anayasan›n 90.maddesi
gere¤i bahsi geçen sözleﬂmeler ve protokoller kanun hükmündedir.
Bu anlaﬂmalar aras›nda en temel belge olan 25 Ekim 1980 tarihli Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n
Hukukî Veçhelerine Dair Sözleﬂme, velâyet hakk› ihlâl edilerek, taraf bir ülkeden di¤er bir taraf
ülkeye götürülen veya al›konulan çocu¤un, mutat meskeninin bulundu¤u ülkeye iadesine veya ﬂahsî
iliﬂki kurma hakk›n›n kullan›lmas›na iliﬂkindir. Bu Sözleﬂmenin uygulanmas›n› sa¤lamaya yönelik usul
ve esaslar› düzenlemek için 4 Aral›k 2007 tarihinde Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Yön
ve Kapsam›na Dair Kanun yürürlü¤e girmiﬂtir (Kabul Tarihi: 22.11.2007, Kanun No.5717, 4 Aral›k
2007 tarih ve 26720 say›l› Resmî Gazete).
Hem Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukukî Veçhelerine Dair Sözleﬂmede hem de yukar›da bahsi
geçen Kanunda çocu¤un üstün yarar› ilkesi göz önünde tutulmuﬂtur. Bunun sonucu olarak Kanunda
çocu¤un iadesi ve ﬂahsi iliﬂki kurulmas›na dair ilam›n icras›n›n, çocu¤un fiziksel ve duygusal yönden
geliﬂimini a¤›r bir tehlike alt›nda b›rakaca¤›n›n uzman taraf›ndan tespit edilmesi durumunda, icra
müdürü taraf›ndan, talep üzerine veya resen söz konusu tehlike ortadan kalk›ncaya kadar ertelenece¤i
düzenlenmiﬂtir. Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukukî Veçhelerine Dair Sözleﬂmede de bu durumda
çocu¤un geri dönmesini emretme zorunlulu¤u olmad›¤› yine çocuk geri dönmek istemiyorsa, görüﬂü
al›narak e¤er uygun yaﬂ ve olgunlukta oldu¤u gözlenirse bu zorunlulu¤un olmad›¤› belirtilmiﬂtir.
Türkiye’nin de taraf oldu¤u Çocuk Haklar›n›n Kullan›lmas›na ‹liﬂkin Avrupa Sözleﬂmesi, çocuklar›n
kendilerini ilgilendiren davalarda bilgilendirilmeleri ve bu davalara kat›lmalar› yönünde usuli haklar›n
geliﬂtirilmesini amaçlamaktad›r. Hedef; çocuklar›n, özellikle ikamet ve ﬂahsi iliﬂki kurulmas› gibi
velayet sorumluluklar›na iliﬂkin davalara kat›lmalar›n› veya temsil edilmelerini kolaylaﬂt›rmakt›r.
Türkiye, bu Sözleﬂmenin (1. madde gere¤i) boﬂanma, ayr›l›k, velayet, kiﬂisel iliﬂki tahsisi ve babal›¤›n
mahkeme karar›yla kurulmas› davalar›nda uygulanaca¤›n› beyan etmiﬂtir. Bu durumda, kaç›r›lan ve
al›konulan çocuklarla ilgili davalarda, çocu¤un temsili söz konusu oldu¤unda Sözleﬂmenin ilkeleri
uygulanabilecektir.
Ceza Kanununun 234. maddesinde çocu¤un kaç›r›lmas›na ve al›konulmas›na iliﬂkin yapt›r›m ve suçun
a¤›rlat›c› halleri düzenlemektedir. Maddede, velayet hakk› elinden al›nm›ﬂ olan anne veya baban›n
ya da üçüncü derece dâhil kan h›ms›n›n, on alt› yaﬂ›n› bitirmemiﬂ çocu¤u veli, vasi veya bak›m ve
gözetimi alt›nda bulunan kimsenin yan›ndan cebir veya tehdit kullanmaks›z›n kaç›rmas› veya al›koymas›
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hâlinde, üç aydan bir y›la kadar hapis cezas›na hükmolunaca¤› düzenlenmektedir. Fiilin cebir veya
tehdit kullan›larak iﬂlenmesi ya da çocu¤un henüz on iki yaﬂ›n› bitirmemiﬂ olmas› a¤›rlat›c› neden
olarak kabul edilmiﬂtir. Yine Ceza Kanununun 79. maddesinde göçmen kaçakç›l›¤› ve 80. maddesinde
insan ticaretine iliﬂkin yapt›r›mlar düzenlenmektedir.
Çocuk teslimine yönelik ilam veya ara karar› yerine getirmeyen veya getirilmesini engelleyen kiﬂi
hakk›nda, lehine hüküm verilen kiﬂinin ﬂikâyeti üzerine alt› aya kadar tazyik hapsine karar verilir
(‹cra ‹flas Kanunu, md. 341).
Pasaport Kanununa göre, pasaport sahibi talep etti¤i takdirde reﬂit olmayan k›z ve erkek çocuklar›n›
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pasaportun refakat hanesine kaydettirebilir ancak refakat hanesine yaz›l› olanlar ad›na pasaport
verilmiﬂ bulunan kimselerin beraberinde bulunmad›kça o pasaportla seyahat edemezler (Pasaport
Kanunu, md. 15). Reﬂit olmayanlar›n ve mahcurlar›n yaln›z seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri
için kanuni mümessillerinin muvafakatlerini içeren resmî bir makamdan tasdikli vesika ibraz etmeleri
lâz›md›r (Pasaport Kanunu, md. 17).
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
11. maddeye göre, Taraf Devletler hem çocuklar›n yasad›ﬂ› yollarla ülke d›ﬂ›na ç›kar›l›p geri
döndürülmemesi halleriyle mücadele etmek ve önlemler almak hem de bu amaçla iki ya da çok
tarafl› anlaﬂmalar yap›lmas›n› ya da mevcut anlaﬂmalara kat›lmay› teﬂvik etmek yükümlülü¤ü alt›na
girmektedir. Çocuk Haklar› Komitesi de, Devletleri 1980 ve 1996 tarihli Lahey sözleﬂmelerini
onaylamaya davet etmektedir. Bu nedenle Türkiye, yukar›da say›lan sözleﬂmeler d›ﬂ›nda Ana-Baban›n
Sorumlulu¤una ve Çocuklar›n Korunmas›na Yönelik Önlemlere ‹liﬂkin Yarg›lama, Uygulanacak
Hukuk, Tan›ma, Tenfiz ve ‹ﬂbirli¤i Hakk›ndaki Lahey Sözleﬂmesine de taraf olmal›d›r. Ayn› zamanda
Türkiye, maddeye uygun ﬂekilde çocuklar›n yasa d›ﬂ› yollarla ülke d›ﬂ›na ç›kar›lmas› hakk›nda aras›nda
anlaﬂma olmayan Devletlerle ikili anlaﬂma yapma yoluna gitmelidir.
Türkiye, 1980 tarihli Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Sözleﬂme’ni “Türkiye
Cumhuriyeti mahkeme masraflar›ndan veya kanuni dan›ﬂman ve müﬂavirlerin kat›l›m›ndan do¤an
masraflar ile çocu¤un iadesi sebebiyle do¤an masraflar› üstlenmemektedir.” çekincesini koyarak
imzalam›ﬂt›r. 4 Aral›k 2007 tarihinde yürürlü¤e giren Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Yön
ve Kapsam›na Dair Kanunda masraflar bu Kanunun uygulanmas›ndan do¤an dava ve iﬂler harca tâbi
de¤ildir, yarg›lama masraflar› kovuﬂturma ödene¤inden karﬂ›lan›r, bununla birlikte yarg›lama masraflar›
davay› kaybedene yükletilir ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir. Yine söz konusu Kanun’a göre baﬂvuruda
bulunan ad›na bir avukat veya müﬂavirin kat›l›m›ndan do¤an masraflar ile çocu¤un iadesi sebebiyle
do¤an masraflar kovuﬂturma ödene¤inden karﬂ›lanmaz. Ancak Kanunun uygulanmas›nda baﬂvuruda
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Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleﬂmesine konulan çekince kald›r›lmal› ve bununla
iliﬂkili olarak Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Yön ve Kapsam›na Dair Kanunda, çocu¤un
iadesi sebebiyle do¤an masraflar›n da Devlet taraf›ndan karﬂ›lanaca¤› ﬂeklinde de¤iﬂiklik yap›lmal›d›r.
Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂme, tüm çocuklar› korur ve yaﬂ s›n›r koymazken, çocuk on alt› yaﬂ›na
geldi¤inde Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Sözleﬂmenin uygulama alan›ndan
ç›kmaktad›r. Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Yön ve Kapsam›na Dair Kanun ve Ceza
Kanununun 234. maddesi de on alt› yaﬂ›n› bitirmemiﬂ çocu¤un kaç›r›lmas› ve al›konulmas›n› yapt›r›ma
ba¤lamaktad›r.
Çocuklar›n yasa d›ﬂ› yollardan baﬂka yerlere götürülmelerine karﬂ›, Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n
Hukuki Yön ve Kapsam›na Dair Kanunda mahkemece, talep üzerine veya resen iade ya da ﬂahsî
iliﬂki kurulmas› iﬂlemleri sonuçlan›ncaya kadar çocu¤un yerinin takibi için belirtilen geçici tedbirlerden
birine ya da birden fazlas›na karar verilebilece¤ine hükmolunmaktad›r (md. 24). Geçici tedbirler,
Kanunda çocu¤un yurt d›ﬂ›na ç›k›ﬂ›n›n geçici olarak durdurulmas›, çocuk ad›na pasaport al›nmas›
veya yenilenmesi iﬂlemlerinin durdurulmas›, çocu¤un okul, muhtarl›k veya nüfus kay›tlar›n›n al›nmas›
veya de¤iﬂtirilmesi iﬂlemlerinin durdurulmas›, pasaport veya kimlik kay›tlar›na dava süresince el
konulmas›, çocu¤un tayin edilen sürelerde yetkili makamlarca kontrol edilmesi ve bu maksatla
öngörülen di¤er her türlü tedbirler olarak say›lm›ﬂt›r. Bu düzenlemeyle Taraf Devletlerden beklenen
etkili önlem yükümlülü¤ü yasallar ba¤lam›nda yerine getirilmiﬂ olmaktad›r. Ancak yasal düzenlemeler
Sözleﬂmeye uyumun sa¤lanmas› aç›s›nda tek baﬂ›na yeterli de¤ildir.
Ayn› zamanda, çocu¤un yasa d›ﬂ› yollarla ülke d›ﬂ›na ç›kar›lmas›n›n engellenmesine, bulunmas›na,
korunmas›na ve geri döndürülmesine iliﬂkin ilgili birimler aras›nda iﬂbirli¤i yoksa sa¤lanmal›, varsa
bu iﬂbirli¤inin aksayan yönleri olup olmad›¤› denetlenmeli, yasal düzenlemelerin uygulanabilir olup
olmad›¤› belirlenmeli, eksikler (sorumlu birimlerin belirsiz olmas›, kurumsal yetersizlik, bütçe
yetersizli¤i gibi) ortadan kald›r›lmal›d›r. Uygulamadaki aksakl›klar nedeniyle çocuklar sahip olduklar›
haklara eriﬂemiyorlarsa Sözleﬂmeye uyumdan bahsetmek mümkün olamayacakt›r.
Türkiye’nin 1996 tarihli Lahey Sözleﬂmesine halen taraf olmam›ﬂ olmas›, 1980 tarihli Lahey
Sözleﬂmesi’ndeki çekincenin kald›r›lmam›ﬂ olmas› ile Ceza Kanunu ve özellikle de yak›n bir tarihte
yürürlü¤e girmiﬂ olan Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Yön ve Kapsam›na Dair Kanunda yaﬂ
s›n›r›n›n halen on alt› olmas› Sözleﬂme’yle k›smen uyum sa¤lanm›ﬂ oldu¤unu göstermektedir.
Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Yön ve Kapsam›na Dair Kanunda ve Ceza Kanununda on
alt› yaﬂ s›n›r› kald›r›lmal› ve kanunlar Sözleﬂmeye uygun ﬂekilde tüm çocuklar› kapsayacak ﬂekilde
de¤iﬂtirilmelidir.

69

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
12. Madde
Çocu¤un
Görüﬂlerine
Sayg›

12. Madde: Çocu¤un Görüﬂlerine Sayg›
1. Taraf Devletler, görüﬂlerini oluﬂturma yetene¤ine sahip çocu¤un kendini ilgilendiren her konuda
görüﬂlerini serbestçe ifade etme hakk›n› bu görüﬂlere çocu¤un yaﬂ› ve olgunluk derecesine uygun
olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tan›rlar.
2. Bu amaçla, çocu¤u etkileyen herhangi bir adlî veya idarî kovuﬂturmada çocu¤un ya do¤rudan
do¤ruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi f›rsat›, ulusal yasan›n usule
iliﬂkin kurallar›na uygun olarak çocu¤a, özellikle sa¤lanacakt›r.
I. Maddenin Kapsam›
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12. maddenin birinci paragraf›, Sözleﬂmenin uygulanmas› ve di¤er maddelerin yorumlanmas›
bak›m›ndan önem taﬂ›maktad›r. Bu paragrafta Devletlerden, belirli bir görüﬂ oluﬂturma yetene¤ine
sahip her çocu¤un, kendisini ilgilendiren konularda görüﬂlerini serbestçe ifade etmesini güvence
alt›na almalar› istenmektedir. Çocu¤un görüﬂlerini ifade edebilmesi ve bu görüﬂlere sayg› duyulmas›,
çocu¤un birey oldu¤unun kabulü anlam›n› taﬂ›r. Çocu¤a görüﬂlerini ifade etme olana¤› tan›n›rken,
onun yaﬂ› ve olgunluk derecesinin dikkate al›naca¤› ifade edilmiﬂtir. Böylece çocu¤a, yaﬂ›n›n ve
olgunlu¤unun belirledi¤i bir çerçeve içinde, kendi yaﬂam›n› ilgilendiren konularda kararlara kat›lma
hakk› tan›nm›ﬂ olur.
‹kinci paragrafta ise, kendisini ilgilendiren herhangi bir adlî veya idarî kovuﬂturmada sesini duyurmas›
için f›rsat tan›nmas› gerekti¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Terminolojide, “hukuki dinlenilme hakk›” olarak
ifade edilen bu hak, insan onurunun korunmas›n›n, eﬂitlik ilkesinin ve hak arama özgürlü¤ünün bir
gere¤idir. Adil yarg›lanma hakk›n›n do¤al bir uzant›s›d›r. Mahkemeler bak›m›ndan ise en do¤ru
ﬂekilde karar verilmesini sa¤layan bir unsurdur. Hukuki dinlenilme hakk›ndan, bir dava neticesinde
hukuki durumu de¤iﬂecek olan kiﬂiler, yarg›lamadaki durumlar› ile orant›l› ﬂekilde yararlanmal›d›r.
Bu hak, yarg›laman›n öznesi olan herkese tan›nmal›d›r.
Yarg›lama öznesi, taraf ve ilgilileri ifade eder. Kavram olarak taraf, bir davada davac› veya daval›
s›fat›n› taﬂ›yan kiﬂilerdir. ‹lgili ise çekiﬂmesiz yarg› iﬂlerinde (özellikle velayet veya vesayete iliﬂkin
mahkemenin kat›ld›¤› birçok iﬂlem), hukuki durumu de¤iﬂecek olan kimsedir.
Çocu¤un davada görüﬂünün al›nmas› çocu¤un taraf veya ilgili olmas› durumunda söz konusu olacak
ve çocu¤un kendini ilgilendiren konuda görüﬂlerini serbestçe ifade edebilmesi, yarg›lamada hukuki
dinlenilme hakk› olarak ortaya ç›kacakt›r.
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Ancak Sözleﬂmenin amac› çocu¤un yüksek yarar›n› korumak oldu¤una göre, bu maddenin uygulama
alan› belirlenirken, “yarg›lama neticesinde hukuki durumun de¤iﬂmesi” kriterine ba¤l› olan “hukuki
dinlenilme hakk›n”dan daha geniﬂ bir alan›n kapsanmas› gerekecektir. Çocu¤un tan›k olarak dinlendi¤i
dava sonucunda do¤rudan hukuki durumu de¤iﬂtirecek bir etki do¤mayabilir, dolayl› olarak hukuki
durumu de¤iﬂebilecek veya sosyal ya da psikolojik etki söz konusu olabilecektir. Boﬂanma davas›nda
tan›k olarak dinlenecek çocuk örne¤inde oldu¤u gibi. Bu nedenle yarg›lama s›ras›nda, çocu¤un
kendisini ilgilendiren konularda görüﬂünün al›nmas›; çocu¤un yarar›n› gözetmenin ve adil yarg›lanma
ilkesinin gere¤i olman›n yan›nda uluslararas› sözleﬂmeye dayanan bir yükümlülüktür.
BM Çocuk Haklar› Komitesi, bu hakk›n uygulamas›n› izlerken, bir yandan ulusal yasalarda çocu¤un
“geliﬂen yetenekleri” kavram›n›n ve “görüﬂ bildirme / kararlara kat›lma” hakk›n›n aç›kça yer alm›ﬂ
olmas›na bakmakta; bir yandan da çocuklar›n bu hakk› kullanabilmelerini sa¤layacak biçimde
becerilerini geliﬂtirecek e¤itim, ö¤renim programlar› ve di¤er stratejilerin geliﬂtirilmiﬂ olmas› ﬂart›n›
aramaktad›r. Komite bu madde ile ilgili de¤erlendirmelerinde, aile ortam›, okul, çocuklar›n bulunduklar›
bak›m kurumlar›, çal›ﬂma yaﬂam›, planlama, konut, çevre dâhil olmak üzere yerel iﬂlemler, sa¤l›k
hizmetleri, medya, iltica ve göç talepleri, aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri gibi çocu¤un
bulundu¤u veya onu ilgilendiren bütün alanlar bak›m›ndan ülkede bulunan mevzuat› ve uygulamalar›
birlikte incelemektedir.
Çocuk Haklar›n›n Kullan›lmas›na ‹liﬂkin Avrupa Sözleﬂmesi, özellikle bu hakk›n uygulanmas›n› güvence
alt›na almak üzere haz›rlanm›ﬂt›r.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Çocu¤un görüﬂünün al›nmas› Türk mevzuat›nda belirli yerlerde ifadesini bulmuﬂtur:
Medeni Kanunun 322. maddesinde ana, baba ve çocu¤un, ailenin huzur ve bütünlü¤ünün gerektirdi¤i
ﬂekilde birbirlerine yard›m etmek, sayg› ve anlay›ﬂ göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlü
olduklar› ifade edilmiﬂtir. Bu madde “Soy Ba¤›n›n Hükümleri” adl› ayr›mda “Karﬂ›l›kl› Yükümlülükler”
baﬂl›¤›yla düzenlenmiﬂtir.
Medeni Kanunun 339. maddesinde ana ve baban›n, velayet hakk›n› kullan›l›rken, çocu¤un olgunluk
düzeyini dikkate alarak ona yaﬂam›n› düzenleme hakk› tan›malar› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Kanunun 308. maddesi uyar›nca evlat edinme sürecinde, evlat edinilen çocu¤un r›zas›, çocuk ay›rt
etme gücüne sahipse mutlaka al›nmal›d›r.
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347. maddenin üçüncü f›kras›nda ise; çocu¤un aile içinde kalmas›, aile huzurunu katlan›lmas›n›
beklenmeyecek derecede bozuyorsa ve baﬂka çare kalmam›ﬂsa, anne, baba veya çocu¤un talebi
üzerine hâkimin çocu¤un baﬂka bir aile yan›na veya bir kuruma verilmesine karar verebilece¤i
düzenlenmektedir.
Ancak ayn› maddenin birinci f›kras›nda yer alan, çocu¤un aile yan›ndan al›narak bir baﬂka aile yan›na
veya kuruma yerleﬂtirilmesini gerektiren bedensel ve zihinsel geliﬂmesinin tehlikede bulundu¤u veya
manen terk edilmiﬂ oldu¤u durumlarda, karar öncesinde görüﬂünün al›nmas› kural› bulunmamaktad›r.
Ayn› ﬂekilde, velayet davalar›nda ve kiﬂisel iliﬂkinin kurulmas›na yönelik davalarda da görüﬂünün
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al›nmas› ilkesi özel olarak düzenlenmemiﬂtir (md. 182).
Medeni Kanunun 352 ve devam›ndaki maddelerinde çocu¤un mallar› düzenlenmiﬂ, bu konuda veli
veya vasi yetkili k›l›nm›ﬂ, gerekirse hâkimin müdahale edebilece¤i kabul edilmiﬂtir.
Medeni Kanunun 12. maddesi gere¤ince ergin k›l›nma karar› verilirken çocuk da dinlenmektedir.
Hasta Haklar› Yönetmeli¤inin 24. maddesinde hastan›n r›zas›n›n al›nmas›na iliﬂkin bir düzenleme
bulunmaktad›r. Buna göre hasta çocuksa, veli veya vasisinin izniyle t›bbi müdahalede bulunulabilir.
Yönetmeli¤in 26. maddesinde, çocu¤un r›zas›n›n mümkün oldu¤unca al›naca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Türk Vatandaﬂl›¤› Kanununda, çocu¤un r›zas› aranmadan veya görüﬂüne baﬂvurmadan vatandaﬂl›k
kazanabilece¤i durumlar say›lm›ﬂt›r. Çocu¤un anne veya babas›na ba¤l› olarak Türk vatandaﬂl›¤›
kazanmas› mümkündür (md.14 ve 16).
Yarg›lama hukuku bak›m›ndan çocu¤un görüﬂünün al›nmas›na gelince, öncelikle iddia ve savunma
hakk›ndan bahsedilmelidir. Anayasan›n 36. maddesinde teminat alt›na al›nan iddia ve savunma hakk›
ile ayn› maddede ifadesini bulan adil yarg›lanma hakk›, hukuki dinlenilme hakk›n› da içermektedir.
Ayn› ﬂekilde hukuki dinlenilme hakk› ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleﬂmesi’nde adil yarg›lanma hakk›
içerisinde teminat alt›na al›nm›ﬂt›r.
Yarg›lama hukukunun temel kaynaklar›ndan biri olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK)
belirli konular bak›m›ndan Medeni Kanun’a at›f yapm›ﬂt›r. Bu nedenle ergin olmayan kimseler (on
sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olanlar, baﬂka deyiﬂle Sözleﬂmenin 1. maddesine göre “çocuk” olanlar)
davalarda taraf olabilirler. Ancak çocuklar, davalar› kendi baﬂlar›na yürütemezler, kanuni temsilcisi
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olan veli veya vasi arac›l›¤›yla dava takip edebilirler. Ancak konusu onlara s›k› surette ba¤l› haklarla
ilgili olan davalar› (mesela boﬂanma davas›), kendi baﬂlar›na yürütmeleri mümkündür.
HUMK 231. maddesine göre, on altı yaﬂ›ndan küçük kimsenin, taraf oldu¤u bir davada hâkim
taraf›ndan sorgulanmas› hususu düzenlenmiﬂtir. Bu maddeye göre on altı yaﬂ›ndan küçük olan
kimsenin kendisi, veli veya vasisi dinlenebilir.
HUMK’de çocuklar›n tan›kl›k etmesine dair ise hiçbir özel düzenleme bulunmamaktad›r.
Aile Mahkemelerinin Kuruluﬂ, Görev ve Yarg›lama Usullerine Dair Kanunun 6 ve 7. maddelerinde
çocuklara iliﬂkin hükümler sevk edilmiﬂ ve mahkemenin çocuklar›n yarar›n› gözetece¤i hükme
ba¤lanm›ﬂt›r.
Ceza Muhakemesi Kanunu da, taraflara hukuki dinlenilme hakk›n› tan›makta ve güvence alt›na
almaktad›r. Ancak kanunla ihtilaf halindeki çocuklar›n soruﬂturma ve kovuﬂturma makamlar›nca
dinlenilmesi genel ifade alma usulüne iliﬂkin kurallara tabidir. (md. 147) verilecek karar öncesinde
görüﬂ alma biçiminde bir özel düzenleme bulunmamaktad›r. Çocuk Koruma Kanununun 22.
maddesinde çocuk mahkemelerinde duruﬂma düzenlenmiﬂtir. Bu hükümde, çocu¤un yan›nda veli
veya vasisi d›ﬂ›nda mahkemece görevlendirilmiﬂ sosyal çal›ﬂma görevlisinin bulunmas› gibi baz› çocu¤a
özgü usuller öngörülmüﬂtür. Ayn› zamanda Ceza Muhakemesi Kanunu 52 ve 236. maddelerinde
de ma¤dur çocuklar›n dinlenmesine iliﬂkin özel usuller getirmektedir. Çocuk Koruma Kanununun
39. maddesinde ise denetim plan› haz›rlan›rken çocu¤un görüﬂünün al›nmas› gerekti¤inden aç›kça
bahsedilmiﬂtir.
Tan›k çocuklar bak›m›ndan hem Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda (md. 245) hem de Ceza
Muhakemesi Kanununda (md. 45) tan›kl›ktan çekinme hakk› tan›nm›ﬂt›r. Görüﬂ oluﬂturma yetene¤i
olmayan çocuklar için bu hak veli veya vasisi taraf›ndan kullan›lacakt›r. Tan›kl›ktan çekinme sebepleri
ayn› zamanda beden muayenesi veya vücuttan örnek al›nmas›ndan kaç›nma sebebi kabul edilmektedir.
Burada da çocu¤un çekinmesi konusunda karar verme yetkisi esas olarak kanunî temsilcisine ait
kabul edilmiﬂ ise de tan›kl›¤›n hukukî anlam ve sonuçlar›n› alg›layabilecek durumda çocu¤un da
görüﬂünün al›nmas› ilkesi benimsenmiﬂtir.
Çocu¤un görüﬂünün al›nmas›n› düzenleyen hükümlerde; çocu¤un yaﬂ›na de¤il, “eyleminin hukuki
anlam ve sonuçlar›n› kavrama yetene¤i”, “tan›kl›¤›n hukuki anlam›n› kavrama yetene¤i”, “görüﬂ
oluﬂturma yetene¤i” gibi geliﬂim düzeyine at›f yapan kriterler kullan›lmaktad›r. Bunun tek istisnas›,
HUMK 231. maddesidir. Bir tek bu madde de, on alt› yaﬂ kriteri uygulanmaktad›r.
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Yerel yönetimlere kat›l›m konusunda ise çocuklara özgü bir düzenleme bulunmamaktad›r. Belediyeler
Kanununun 13. maddesine göre herkes ikamet etti¤i beldenin belediyesinin karar ve hizmetlerine
kat›lma, belediye faaliyetleri hakk›nda bilgilenme ve belediye idaresinin yard›mlar›ndan yararlanma
hakk›na sahiptir.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Medeni Kanunun 322. maddesinin lafz› dikkate al›nd›¤›nda ana, baba ve çocuk aras›nda soyut
anlamda bir sayg›dan bahsedilmiﬂtir. Asl›nda sayg› ifadesi görüﬂlere sayg› duyulmas›n› da do¤al olarak
içerecek, bu ba¤lamda sözleﬂmede ifadesini bulan çocu¤un görüﬂünün al›nmas› ilkesi, mevzuatta
yerini alm›ﬂ olacakt›r. Ancak geleneksel aile yap›s›, bu yükümlülü¤ün en saf haliyle anlaﬂ›lmas›na bir
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engel teﬂkil edebilir. Her ne kadar madde metninde “birbirlerine” ifadesi kullan›larak, bu sayg›n›n
karﬂ›l›kl› olmas› gerekti¤ine ›ﬂ›k tutulmuﬂ olsa da; geleneksel aile yap›s› içinde, sayg› tek tarafl›
beklenmeye devam edebilir. Baﬂka ifadeyle, bu madde büyü¤ün çocu¤u sevmesi, ona bakmas›na
karﬂ›l›k çocu¤un da büyü¤e sayg› duymas› gerekti¤i ﬂeklinde yorumlanmaya müsaittir.
Bu söylenen d›ﬂ›nda, madde bulundu¤u yer itibar›yla sadece soy ba¤›na dayanan iliﬂkiler bak›m›ndan
kendisini s›n›rlamaktad›r. Baﬂka bir deyiﬂle di¤er sosyal iliﬂkiler bak›m›ndan uygulanacak bir düzenleme
de¤ildir.
Medenin Kanunun 339. maddesi, çocu¤un görüﬂünün al›nmas› bak›m›ndan önemli bir düzenlemedir.
Maddenin ikinci f›kras›nda çocuk, ana ve babas›n›n sözünü dinlemek konusunda mecbur b›rak›lm›ﬂt›r.
Buna karﬂ›l›k üçüncü f›kradaki düzenleme ile ana-baba, çocu¤a olgunlu¤u ölçüsünde yaﬂam›n›
ﬂekillendirme hakk› tan›nmaya mecbur k›l›nm›ﬂt›r. Bu düzenlemeye bak›larak velayet hakk›n›n
kullan›lmas› s›ras›nda, çocu¤un görüﬂünün al›nmas›n›n zorunlu oldu¤u sonucuna var›labilir.
Medeni Kanunun çocu¤un ailesi yan›ndan al›narak bir baﬂka aile yan›na veya bir kuruma verilmesine
iliﬂkin koﬂullar› düzenleyen 347. maddesini ikiye ay›rarak incelemek gerekmektedir. ‹kinci f›kra,
çocu¤a da bu konuda talepte bulunma hakk› verdi¤i için olumlu bir düzenlemedir. Ancak ana veya
baban›n talepte bulundu¤u durumlarda, çocu¤un görüﬂünün al›n›p al›nmayaca¤› belirtilmemiﬂtir.
Ayr›ca ilk f›krada çocu¤un geliﬂimi için bu tedbirlere baﬂvurman›n gerekli oldu¤u haller düzenlenmiﬂ,
hâkimin kendili¤inden harekete geçerek bu tedbirlere baﬂvurabilece¤i ifade edilmiﬂ, ancak çocu¤un
görüﬂünün al›nmas›ndan bahsedilmemiﬂtir. Bunun aç›kça belirtilmesinde fayda vard›r.
Benzer bir biçimde Türk Medeni Kanununun 182. maddesi de¤iﬂtirilerek, velayet davalar›nda ve
kiﬂisel iliﬂkinin kurulmas›na yönelik davalarda da çocu¤un görüﬂünün al›nmas› ilkesi özel olarak

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
12. Madde
Çocu¤un
Görüﬂlerine
Sayg›

düzenlenmelidir. Ayn› ilke TMK 308. maddesi de¤iﬂtirilerek evlat edinme iﬂlemlerinde tüm çocuklara
tan›nmal›d›r.
Medeni Kanunun 352 ve devam›ndaki maddelerinde çocu¤un mallar›na iliﬂkin tasarruf yetkisini
düzenleyen maddelerde çocu¤un görüﬂünün al›naca¤› hükme ba¤lanmam›ﬂt›r. Sözleﬂmede öngörülen
sistemin hayat bulmas› için çocu¤un görüﬂünün al›nmas› prensibinin kabulü gerekmektedir.
Hasta Haklar› Yönetmeli¤inin 26. maddesi sözleﬂmeyle uyumludur. Veli veya vasinin r›zas›n›n yan›nda
çocu¤un görüﬂüne baﬂvurulmas› ve onun tedavi süresine kat›lmas› öngörülmüﬂtür.
Türk Vatandaﬂl›¤› Kanununda gösterilen hallerde çocu¤un r›zas› veya görüﬂünün aranmadan
vatandaﬂl›k kazanabilmesi ilk bak›ﬂta sözleﬂmeye ayk›r› bir durum gibi görünebilir. Ancak vatandaﬂl›k
yasalar›n›n kamu düzenine iliﬂkin oldu¤u ve kiﬂilerin en az bir Devletin vatandaﬂl›¤›nda olmalar›n›
sa¤lamaya yönelik olduklar›, aile içinde vatandaﬂl›k birli¤i bulunmas›n›n uluslararas› düzence istenilen
bir durum oldu¤u dikkate al›n›rsa, r›za veya görüﬂ al›nmadan vatandaﬂl›k kazan›lmas› Sözleﬂmeye
ayk›r› olmayacakt›r.
Yarg›lama hukuku bak›m›ndan çocuklar›n kendi haklar›na iliﬂkin davalarda dinlenebilecekleri konusunda
bir ﬂüphe yoktur. Ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 231. maddesi hâkime takdir
yetkisi tan›makta ve on alt› yaﬂ›ndan küçük çocu¤un kendisi yerine, veli veya vasinin dinlenebilece¤ini
öngörmektedir. Öncelikle maddedeki yaﬂ s›n›r› Sözleﬂme ile örtüﬂmemektedir. Veli veya vasinin
dinlenmesi halinde, çocu¤un görüﬂünün al›nmas›na gerek kalmamas› Sözleﬂmeye uygun de¤ildir. Bu
düzenleme, olgunlu¤u ölçüsünde bütün çocuklar›n›n görüﬂlerinin al›nmas› ilkesini hayata geçirecek
biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.
Ceza muhakemesi bak›m›ndan davan›n taraf› olan çocuklar›n dinlenmesi ile ilgili bir k›s›tlama
bulunmamaktad›r. Her yaﬂ çocu¤u davada dinlenebilecektir. Ancak çocuk adalet sisteminin amac›
ve öngörülen yapt›r›mlar›n yetiﬂkin adalet sisteminden farkl› olmas› nedeniyle, bu yapt›r›mlar›n veya
tedbirlerin uygulanmas› öncesinde çocu¤un karara kat›l›m›n› sa¤lamak üzere bir görüﬂ alma kural›
bulunmamaktad›r.
Davada tan›k olacak çocuklar aç›s›ndan ise; hukuk usulünde çocuklar›n tan›kl›k etmesine dair hiçbir
özel düzenleme bulunmamaktad›r. Bu nedenle, çocuk mahkemeye di¤er tan›klar gibi davet edilecek
ve di¤er tan›klar gibi dinlenecektir. Oysa bu çocu¤un psikolojik geliﬂimini engelleyebilecek bir hal
alabilir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda çocuklar›n dinlenmesine iliﬂkin bir düzenlemenin
derhal getirilmesinde fayda vard›r.
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Ceza Muhakemesinde ise tan›k çocuklar bak›m›ndan, tekrar dinlemeyi önlemek üzere kay›t prensibinin
ve çocu¤un yan›nda uzman bulundurma ilkesinin benimsenmiﬂ olmas› Sözleﬂme ile uyumludur.
Aile Mahkemelerinin Kuruluﬂ, Görev ve Yarg›lama Usullerine Dair Kanunun 6 ve 7. maddelerinde
çocuklara iliﬂkin hükümler sevk edilmiﬂ ve mahkemenin aile içindeki karﬂ›l›kl› sevgi, sayg› ve hoﬂgörünün
korunmas› bak›m›ndan eﬂlerin ve çocuklar›n karﬂ› karﬂ›ya olduklar› sorunlar› tespit ederek bunlara
sulh yoluyla çözüm bulmas› istenmiﬂtir. Ancak bu hükümlerde hâkimin özel olarak çocu¤un görüﬂünü
alaca¤› belirtilmemiﬂtir.
Çocuk Koruma Kanununun 4. maddesinde yer alan ve tüm hükümlerinin uygulanmas›nda yol

76

gösterici olan çocu¤un ve ailesinin bilgilendirilmek suretiyle kararlara kat›l›m› ilkesinin, 22 maddesinde
düzenlenen duruﬂma dâhil olmak üzere tüm karar süreçlerinde hayata geçirilebilmesi için, kanunda
çocu¤un görüﬂünün al›nmas› sürecinin düzenlenmesi gereklidir.
Çocuklar›n yerel yönetimlerin çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi edinebilmesi ve kararlara kat›labilmesi için
Belediye Kanununun 13. maddesinde yaz›l› haklar› hayata geçirecek usullerin de mevzuat ile
düzenlenmesi gerekmektedir.
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“1. Çocuk düﬂüncesini özgürce aç›klama hakk›na sahiptir; bu hak, ülke s›n›rlar› ile ba¤l› olmaks›z›n,
yaz›l›, sözlü, bas›l›, sanatsal biçimde veya çocu¤un seçece¤i baﬂka bir araçla her türlü haber ve
düﬂüncelerin araﬂt›r›lmas›, elde edilmesi ve evrilmesi özgürlü¤ünü içerir.
2. Bu hakk›n kullan›lmas› yaln›zca:
(a) Baﬂkas›n›n haklar›na ve itibar›na sayg›,
(b) Milli güvenli¤in, kamu düzeninin, kamu sa¤l›¤› ve ahlâk›n›n korunmas› nedenleriyle ve kanun
taraf›ndan öngörülmek ve gerekli olmak kayd›yla yap›lan s›n›rlamalara konu olabilir”
I. Maddenin Kapsam›
Maddenin ilk f›kras›, çocu¤un görüﬂlerini ifade etme özgürlü¤ünü ortaya koymakta, ikinci f›kras› ise
çocu¤un bu hakk›n› kullanmas›na getirilebilecek k›s›tlamalar› s›n›rland›rmaktad›r.
Her ferdin fikirlerini aç›klama hürriyeti vard›r. Bu fikirlerinden ötürü rahats›z edilmeme, bilgi ve
fikirleri ülke s›n›rlar› söz konusu olmaks›z›n her vas›ta ile arama, elde etme ve yayma hakk› da bu
özgürlü¤ün kapsam› içerisindedir. Pratikte olgunlaﬂma sürecini yaﬂayan çocuklara, bu haklar›
uygulayabilecek kapasite ve yetene¤e sahip kiﬂiler olarak bak›lmamaktad›r. Sözleﬂmede ise çocuklar›n
bu temel özgürlüklerden tam olarak yararlanabilecek konumda olduklar› kesin biçimde ifade
edilmiﬂtir. Devletlerden bu haklar› özel olarak çocuklar için yasalarda tan›malar› ve bu haklar›n fiilen
uygulanmas›n›n nas›l güvence alt›na al›naca¤›n› belirlemeleri istenmektedir. Yasalarda “herkes için”
ifade özgürlü¤ünün mevcut oldu¤unun belirtilmesi, yeterli kabul edilmemekte; çocu¤un da ifade
özgürlü¤ü bulundu¤unun yasalarda aç›kça ifade edilmiﬂ olmas› ve bu düzenlemenin aile, kurum
bak›m›, okul, çocuk adaleti kurumlar›, toplum ve medyay› kapsayacak biçimde yap›lmas› istenmektedir.
Devletlerden ayn› zamanda çocu¤un bu özgürlü¤ünü engelleyecek tutumlara karﬂ› da bir tav›r
geliﬂtirmesi beklenmektedir. Çocuklara yönelik geleneksel tutumlar, çocuklara okul, aile ve toplum
içinde biçilen roller, birçok ülkede çocuk kat›l›m›n›n önündeki engeller aras›nda de¤erlendirilmektedir.
Komite bu hususta, çocuklar›n kiﬂisel haklar›na aile içinde ve d›ﬂ›nda ne ölçüde sayg› gösterildi¤inin
belirlenmesi için izleme ve araﬂt›rma çal›ﬂmalar› yap›lmas› önerisinde bulunmuﬂtur. Komite, ayr›ca
“çocuklara kendilerini ifade olanaklar›n›n tan›nmas›nda” medyan›n önemli rolünü de vurgulam›ﬂt›r.
Televizyon kanallar›, çocuklar›n görüﬂlerine kulak verme ve bu görüﬂleri yayma amac› taﬂ›yan
programlar haz›rlamal›d›rlar.
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Çocuklar›n ifade özgürlükleri aç›s›ndan özellikle önem taﬂ›yan bir di¤er konu ise oyun ve e¤lene
etkinliklerine, kültürel ve sanatsal yaﬂama kat›lma hakk›d›r. Özellikle az›nl›k gruplar›na mensup
çocuklar›n kendi kültürlerini sürdürme, kendi dinlerini koruma ve uygulama ve kendi dillerini kullanma
haklar›na özen gösterilmelidir. E¤itim ise çocu¤a sayg› gösterecek, görüﬂlerini ifade etmesine imkân
tan›yacak ve okul yaﬂam›na kat›lmas›n› sa¤layacak tarzda verilmelidir.
Çocu¤un ifade özgürlü¤üne getirilebilecek s›n›rlamalara iliﬂkin belirtilmesi gereken ilk husus, bu
s›n›rlamalar›n yasalarda aç›kça belirtilmek suretiyle yap›lmas› gere¤idir. Ayr›ca bu k›s›tlamalar,
Sözleﬂmede belirtilen iki amaçtan biri aç›s›ndan “gerekli” say›lmal›d›r. Bu amaçlar; “baﬂkas›n›n hak
ve itibarlar›na sayg›” ile “millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sa¤l›¤› ve ahlâk›n›n korunmas›”d›r.
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Devletler, çocu¤un kendi aç›s›ndan zararl› olabilecek materyal ve bilgilendirmeden korunmas›na
yönelik yol gösterici ilkeleri belirlerken, ifade özgürlü¤ü bak›m›ndan izin verilen s›n›rland›rmalara
dikkat etmelidirler.
Çocuklar, ifade özgürlü¤ü dâhil kiﬂisel haklar›n› yaﬂama geçirirken, ana-babalar›n›n ya da vasilerinin
yönlendiricili¤ine gerek duysalar bile, bu durum söz konusu haklar›n içeri¤ini ve çocuklar›n geliﬂen
yeteneklerini gözetme ilkesini etkilemez. Ana-babalar›n ve çocuktan sorumlu di¤er kiﬂilerin yol
göstericili¤i ve yönlendiricili¤i çocuk aç›s›ndan uygun olmal›, çocu¤un geliﬂen yetenekleri gözetilmeli
ve Sözleﬂme ile tan›nan haklar›n çocuk taraf›ndan kullan›lmas› sa¤lanmal›d›r.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Düﬂünceyi aç›klama ve yayma hürriyeti, Türk Anayasas›’n›n 26. maddesi ile güvence alt›na al›nm›ﬂ
bir hakt›r. Bu hüküm uyar›nca, “Herkes, düﬂünce ve kanaatlerini söz, yaz›, resim veya baﬂka yollarla
tek baﬂ›na veya toplu olarak aç›klama ve yayma hakk›na sahiptir. Bu hürriyet resmî makamlar›n
müdahalesi olmaks›z›n haber veya fikir almak ya da vermek serbestli¤ini de kapsar. Bu f›kra hükmü,
radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yap›lan yay›mlar›n izin sistemine ba¤lanmas›na engel
de¤ildir. Bu hürriyetlerin kullan›lmas›, ‘millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenli¤i, Cumhuriyetin
temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü¤ünün korunmas›’, suçlar›n
önlenmesi, suçlular›n cezaland›r›lmas›, Devlet s›rr› olarak usulünce belirtilmiﬂ bilgilerin aç›klanmamas›,
baﬂkalar›n›n ﬂöhret veya haklar›n›n, özel ve aile hayatlar›n›n yahut kanunun öngördü¤ü meslek
s›rlar›n›n korunmas› veya yarg›lama görevinin gere¤ine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlar›yla
s›n›rlanabilir. Düﬂüncelerin aç›klanmas› ve yay›lmas›nda kanunla yasaklanm›ﬂ olan herhangi bir dil
kullan›lamaz. Bu yasa¤a ayk›r› yaz›l› veya bas›l› kâ¤›tlar, plâklar, ses ve görüntü bantlar› ile di¤er
anlat›m araç ve gereçleri usulüne göre verilmiﬂ hâkim karar› üzerine veya gecikmesinde sak›nca
bulunan hallerde kanunla yetkili k›l›nan merciin emriyle toplatt›r›l›r. Toplatma karar›n› veren merci
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ba¤lar. Haber ve düﬂünceleri yayma araçlar›n›n kullan›lmas›na iliﬂkin düzenleyici hükümler, bunlar›n
yay›m›n› engellememek kayd›yla, düﬂünceyi aç›klama ve yayma hürriyetinin s›n›rlanmas› say›lmaz.
Düﬂünceyi aç›klama ve yayma hürriyetinin kullan›lmas›nda uygulanacak ﬂekil, ﬂart ve usuller kanunla
düzenlenir”. Ayr›ca Anayasan›n 27. maddesinde yer alan bilim ve sanat hürriyeti ile 28. ile 32.
madde aras›nda düzenlenen bas›n ve yay›mla ilgili maddeler de ifade özgürlü¤ü ile ba¤lant›l›
hükümlerdir.
Bunun yan› s›ra, Türkiye’nin taraf oldu¤u Sözleﬂmelerden BM. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesinin
19. maddesi ile Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 10. maddesi de Türkiye aç›s›ndan uygulamada
ba¤lay›c›d›r. Zira Anayasan›n 90. maddesinin son f›kras› uyar›nca, usulüne göre yürürlü¤e konulmuﬂ
temel hak ve özgürlüklere iliﬂkin milletleraras› antlaﬂmalarla Türk kanunlar›n›n ayn› konuda farkl›
hükümler içermesi nedeniyle ç›kabilecek uyuﬂmazl›klarda milletleraras› antlaﬂma hükümleri esas
al›nacakt›r. Burada BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmesi ile Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesini
k›yaslad›¤›m›zda, Avrupa ‹nsan Haklar› sözleﬂmesi izin verilecek k›s›tlamalar› daha geniﬂ bir biçimde
tan›mlamaktad›r.
‹fade özgürlü¤ü ile di¤er düzenlemelere, Türk mevzuat›nda farkl› kanunlarda yer verilmektedir.
Örne¤in Bas›n Kanununun 3. maddesinde bas›n özgürlü¤ünün bulundu¤u, bu hakk›n bilgi edinme,
yayma, eleﬂtirme, yorumlama ve eser yaratma haklar›n› kapsad›¤› belirtilmekte ve hükmün devam›nda
bu hakk›n s›n›rland›r›lma ﬂartlar›na yer verilmektedir. S›n›rland›rma niteli¤ini taﬂ›yabilecek bir di¤er
hükme Bas›n Kanununun 20. maddesinde yer verilmiﬂtir. Söz konusu hükümde; cinsel sald›r›, cinayet
ve intihar olaylar› hakk›nda haber vermenin s›n›rlar›n› aﬂan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek
nitelikte olan yaz› ve resimleri yay›nlayanlar›n cezaland›r›laca¤› ifade edilmektedir. Ayr›ca yine Bas›n
Kanunu ile Kanunun 21. maddesinde say›lan suçlar bak›m›ndan, on sekiz yaﬂ›ndan küçük olan suç
faili veya ma¤durlar›n›n kimliklerini aç›klama veya tan›nmalar›na yol açacak ﬂekilde haber yapma
yasaklanmaktad›r.
Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›ndaki Kanunun 4. maddesinde ve Radyo ve
Televizyon Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri Hakk›ndaki Yönetmeli¤in 5. maddesinde ise radyo, televizyon
ve veri yay›nlar›nda uyulmas› gereken yay›n ilkeleri say›lm›ﬂt›r. An›lan Yönetmeli¤in 7. maddesinde
de çocuklara yönelik reklam ve tele-al›ﬂveriﬂ yay›n ilkeleri belirtilmektedir.
Sinema Filmlerinin De¤erlendirilmesi ve S›n›fland›r›lmas› ile Desteklenmesi Hakk›nda Kanunun 1.
maddesi ile kanunun amac› belirlenmiﬂ, 4. ve 7. maddelerde ise sinema filmlerinin de¤erlendirilmesi
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ve s›n›fland›r›lmas› düzenlenmiﬂtir. Ayr›ca 18 ﬁubat 2005 tarihli, Sinema Filmlerinin De¤erlendirilmesi
ve S›n›fland›r›lmas›na ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelikte de hem de¤erlendirme ve
s›n›fland›rma tan›m› ile esaslar›na, hem de Yönetmelik eklerinde içerik belirten iﬂaret ve ibarelere,
uyar›c› nitelikteki iﬂaret ve ibarelere yer verilmiﬂtir. Yönetmeli¤in 6. maddesinde, Kurul taraf›ndan
sinema filmlerinin de¤erlendirilmesi ve s›n›fland›r›lmas› sebeplerinden biri olarak, çocuklar›n ve
gençlerin ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› amac› ifade edilmektedir.
Bu düzenlemelere ek olarak, Terörle Mücadele Kanunu ile yasaklanan, suç teﬂkil eden baz› fiillerin
bas›n yolu ile iﬂlenmesi hali, Terörle Mücadele Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmiﬂ,
ilgililerin ne ﬂekilde cezaland›r›lacaklar› belirtilmiﬂtir.
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Milli E¤itim Temel Kanununun 11. maddesinde ise; “Güçlü ve istikrarl›, hür ve demokratik bir toplum
düzeninin gerçekleﬂmesi ve devam› için yurttaﬂlar›n sahip olmalar› gereken demokrasi bilincinin,
yurt yönetimine ait bilgi, anlay›ﬂ ve davran›ﬂlarla sorumluluk duygusunun ve manevi de¤erlere
sayg›n›n, her türlü e¤itim çal›ﬂmalar›nda ö¤rencilere kazand›r›l›p geliﬂtirilmesine çal›ﬂ›l›r; ancak e¤itim
kurumlar›nda Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçili¤ine ayk›r› siyasi ve ideolojik telkinler
yap›lmas›na ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tart›ﬂmalara kar›ﬂt›r›lmas›na hiçbir ﬂekilde meydan
verilmez” ifadesi yer almaktad›r.
‹fade özgürlü¤ünü ilgilendiren baz› hükümlere 5237 say›l› Türk Ceza Kanununda da yer verilmektedir.
Kanunun 121. maddesinde dilekçe hakk›n›n kullan›lmas›n›n engellenmesi cezaland›r›lmaktad›r. Bunun
yan› s›ra, ifade özgürlü¤ü olarak kabul edilmeyen hallerden suç iﬂlemeye tahrik, suçu ve suçluyu
övme, halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik ve aﬂa¤›lama, kanunlara uymamaya tahrik fiillerinin cezaland›r›lmas›
da Kanunun çeﬂitli hükümlerinde düzenlenmiﬂtir.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Yukar›da da ifade etti¤imiz üzere, Türk mevzuat›nda ifade özgürlü¤ü öncelikle Anayasada temel
bir hak ve özgürlük olarak tan›mlanm›ﬂ, sonras›nda bu özgürlü¤ün hangi amaçla nas›l s›n›rland›r›laca¤›
düzenlenmiﬂtir. Anayasa hükmüne uygun olarak, ifade özgürlü¤ünün s›n›rland›rmas› kabul edilebilecek
düzenlemelere çeﬂitli kanunlarda yer verilmiﬂtir. Ancak tüm bu belirtilen hususlar›n özel olarak
çocuklar için düzenlendi¤ini söyleyebilmek mümkün de¤ildir. Bu özgürlük “herkese” tan›narak,
çocuk-yetiﬂkin ay›r›m› gözetilmeksizin Türk mevzuat›nda düzenlenmiﬂtir. Türkiye’de bu hakk›n
çocuklara özel bir düzenlemesi yoktur. Mevcut politika ve uygulamalar›n da çocu¤un ifade özgürlü¤ünü
aktif biçimde teﬂvik etti¤ini söyleyebilmek zordur. Devletin, çocu¤un medyaya eriﬂimini teﬂvik ve
güven alt›na alan özel önlemleri yoktur. Ayr›ca çocuklar›n ifade özgürlüklerinin ihlali halinde
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ﬂikâyetlerini dikkate al›p, sonuçland›racak düzenlemeler de mevcut de¤ildir. Bu nedenle çocu¤un

13. Madde
Çocu¤un
Görüﬂlerini
‹fade Etme
Hakk›

ifade özgürlü¤üne iliﬂkin yasal düzenlemelerin, Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmesine uygun oldu¤undan
bahsedebilmek mümkün de¤ildir. Çocu¤un ifade özgürlü¤ü hakk›na yönelik engelleyici tutumlar›n
de¤iﬂebilmesi için, Devletin bir müdahale stratejisi geliﬂtirmesi gerekir.
Anayasada veya çocuk haklar›n› düzenlemek üzere ihdas edilecek yeni bir kanunda çocu¤un ifade
özgürlü¤üne aç›kça ve ayr›ca yer verilmeli, bu özgürlü¤ü kullanabilmesi için elveriﬂli yollar öngörülmeli,
bu hakk›n k›s›tlanmas› durumunda çocuklar›n kolayl›kla baﬂvurabilecekleri bir ﬂikâyet mekanizmas›
oluﬂturulmal›d›r.
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14. Madde: Çocu¤un Düﬂünce, Din ve
Vicdan Özgürlü¤ü
1. Taraf Devletler, çocu¤un düﬂünce, din ve vicdan özgürlükleri hakk›na sayg› gösterirler.
2. Taraf Devletler, ana-baban›n ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocu¤un yeteneklerinin geliﬂmesiyle
ba¤daﬂ›r biçimde haklar›n›n kullan›lmas›nda çocu¤a yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine
sayg› gösterirler.
3. Bir kimsenin dinini ve inançlar›n› aç›klama özgürlü¤ü kanunla öngörülmek ve gerekli olmak
kayd›yla yaln›zca kamu güvenli¤i, kamu düzeni, sa¤l›k veya ahlâki, ya da baﬂkalar›n›n temel haklar›
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veya özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla s›n›rland›r›labilir.
I. Maddenin Kapsam›
14. madde iki temel özgürlü¤ü düzenlemektedir. Bunlarda ilki düﬂünce, ikincisi ise din ve vicdan
özgürlü¤üdür. Uluslararas› Kiﬂisel ve Siyasal Haklar Sözleﬂmesi’nde “herkes” için tan›nan din ve
vicdan özgürlü¤ünün yan› s›ra, Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmesi de çocu¤un düﬂünce, din ve vicdan
özgürlü¤üne vurgu yapmakta ve ana-baban›n yönlendirmesinin çocu¤un geliﬂen yetenekleriyle
uyumlu olmas› gerekti¤ine iﬂaret etmektedir. Burada ana-babaya tan›nan bir özgürlükten de¤il, anababalar›n hak ve yükümlülüklerinden bahsedilmektedir. Sözleﬂmenin 14. maddesinin üçüncü f›kras›
ise, çocu¤un kendi dinini ve inançlar›n› ifade etme özgürlü¤üne getirilen çok az say›daki s›n›rlamalar›
düzenlemektedir.
1. F›kra
Öncelikle, Taraf Devletler, düﬂünce, din ve vicdan özgürlü¤ünün çocuklar için özel olarak yasalarda
yer almas›n› sa¤lamal›d›r. Çünkü bazen gelenekler, bazen de yasalar çocuklar›n bu özgürlüklerini
kullanmalar›na izin vermemekte, özellikle çocuklar›n dinleri genellikle aileleri taraf›ndan belirlenmektedir.
Pek az say›da Devlet, çocu¤un düﬂünce, din ve vicdan özgürlü¤üne kendi ulusal yasalar›nda yer
vermektedir.
Düﬂünce özgürlü¤ü kavram›, görüﬂ oluﬂturma ve bu görüﬂleri ifade etme hakk›yla iliﬂkilendirilmiﬂtir.
Düﬂünce özgürlü¤ünün fiilen hayata geçirilmesi ise her türlü bilgiyi ve düﬂünceyi araﬂt›rma, elde
etme ve yayma özgürlü¤üne, bilgilere eriﬂim özgürlü¤üne ve çocuklar›n e¤itimine ba¤lanm›ﬂt›r.
Ayr›ca özel yaﬂam›n korunmas› hakk› gere¤i, çocuklar düﬂüncelerini aç›klamaya zorlanamazlar.
Vicdanla ilgili konular ise örne¤in vejetaryenlik gibi beslenmeyle ilgili ya da çevresel konularda ortaya
ç›kabilmektedirler. Sözleﬂmede aç›k at›fta bulunulmayan bir di¤er husus ise vicdani ret hakk›ndan
yararlanarak çocuklar›n askerlik hizmeti yapmamalar›d›r. Baz› ülkelerde, on beﬂ-on sekiz yaﬂ
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aras›ndaki çocuklar bak›m›ndan bu hak gerçekten bir önem taﬂ›maktad›r. E¤itim sitemi içinde bir
tür askeri e¤itime yer veren ülkeler aç›s›ndan da, bu nevi derslerin zorunlu k›l›nmas› 14. maddeye
ayk›r› düﬂebilecek bir tutumdur.
Din özgürlü¤ü, kendi tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma özgürlü¤ü ile tek
baﬂ›na ya da baﬂkalar›yla birlikte toplu bir ﬂekilde, aleni veya özel olarak, dinini veya inanc›n›; ibadet,
uygulama, ö¤retim biçiminde aç›¤a vurma özgürlü¤ünü içermektedir. Hiç kimse bu özgürlü¤ünü
zay›flatacak bir zorlamaya tabi tutulamaz, dinini veya inanc›n› aç›klamas› için zorlanamaz.
14. madde çocu¤un yaﬂ› ve olgunluk düzeyi itibar›yla, böyle bir karar ve tercihte bulunabilecek
duruma gelir gelmez kendi tercihleri do¤rultusunda bir din ve inanç seçme özgürlü¤ünü de
içermektedir. Buna karﬂ›l›k, ‹slam dininin Devlet dini olarak kabul edildi¤i baz› ülkeler, Sözleﬂmenin
14. maddesine çekince koymuﬂlard›r. Komite ise çocuklar› kendi haklar›n›n eksiksiz öznesi olarak
kabul etmeme anlam›na gelen çekinceler konusundaki endiﬂelerini dile getirmiﬂ ve benimsedi¤i genel
politikaya uygun olarak Taraf Devletlere çekincelerini geri çekmek üzere yeniden de¤erlendirme
ça¤r›s›nda bulunmuﬂtur.
Bir dinin Devlet dini durumunda olmas›, bu dinin resmî ya da geleneksel din olarak tan›nmas› ya
da bu dine inananlar›n nüfusun ço¤unlu¤unu oluﬂturmas› gibi gerçekler Sözleﬂmede tan›nan haklardan
yararlan›lmas›n› engellememeli, baﬂka dinlerden olan çocuklara ya da dinsiz çocuklara karﬂ› herhangi
bir ay›r›mc›l›k zemini oluﬂturmamal›d›r. Ayn› ﬂekilde, çocu¤un kanuni temsilcisinin dini inançlar›
nedeniyle de çocu¤a karﬂ› ay›r›mc› hareketlerde bulunulmas› kabul edilemez ve Devlet çocu¤u bu
tür ay›r›mc› davran›ﬂlardan koruyucu önlemleri almakla yükümlüdür.
2. F›kra
14. madde çocu¤un düﬂünce, din ve vicdan özgürlü¤ünü bir hak olarak düzenledikten sonra anababan›n ve vasinin çocu¤u bu hakk›n› kullanabilmesini sa¤lamak üzere yol gösterme yükümlülü¤ünü
içermektedir. Bu; hiçbir biçimde çocu¤a bir ﬂeyi yapmaya zorlanmas›n›, fiziksel ya da zihinsel anlamda
bir ﬂiddet uygulanmas›n› içeremez.
Baz› Devletlerde mahkemeler, dini inanç gerekçesiyle çocuklar›na belirli tedavilerin uygulanmas›na
izin vermeyen ana-babalar›n bu tutumlar›n› geçersiz k›lan kararlar alabilmektedirler. Çocuk Haklar›na
Dair Sözleﬂme çerçevesinde Devletlerin bu nevi müdahalelerde bulunma haklar› mevcuttur.
Çocuklar›n kendi dini inançlar›n› gerekçe göstererek herhangi bir tedavi biçimini reddedip
reddedemeyecekleri ise çocuklar›n geliﬂen yeteneklerine ve Sözleﬂmenin genel ilkelerinin gözetilmesine
ba¤l› bir konudur.
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Ana-babalar›n çocu¤un dini konusunda ihtilafa düﬂtü¤ü durumlarda, konu mahkemeye intikal etti¤inde,
karar; çocu¤un 14. madde ile tan›nan haklar› do¤rultusunda ve çocu¤un yaﬂ›na ve olgunluk düzeyine
göre görüﬂleri ciddiyetle gözetilerek al›nmal›d›r. Çocuklar›n ailelerinden al›n›p, Devletin ya da baﬂka
bir kurumun sa¤lad›¤› alternatif bak›m alt›na al›nd›¤› hallerde ise yine Sözleﬂmenin 14. maddesine
göre çocuklar›n din özgürlükleri güvence alt›na al›nmal›d›r.
Din ve vicdan özgürlü¤ünü ilgilendiren bir di¤er alan ise okullar ve din e¤itimidir. BM Çocuk Haklar›
Komitesi, din derslerinin yans›z ve nesnel biçimde verilmesi halinde, dinlerin genel tarihi ve ahlâk
derslerinin müfredatta bulunmas›n›; çocuklar›n, ana-babalar›n veya vasilerin talep edebilecekleri tüm
seçeneklerin ve muafiyetlerin ayr›m gözetmeksizin herkese tan›nmas› halinde Sözleﬂme ile uyumlu
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kabul etmektedir. Din ve vicdan özgürlü¤ü ile e¤itimin kesiﬂti¤i bir di¤er alan ise baz› dinlerde okul
e¤itiminin Devlet taraf›ndan parasal olarak desteklenirken, di¤er dinler aç›s›ndan bu deste¤in
verilmemesidir. Komite bu tür uygulamalar› 14. maddeye hem de ayr›mc›l›k yasa¤›na ayk›r› uygulamalar
olarak de¤erlendirmektedir.
Hükümlü çocuklar da kendi dinlerini, inançlar›n› ifade edip gereklerini yapma haklar›ndan, k›s›tl›l›k
koﬂullar›na uydu¤u ölçüde yararlanmaya devam etmelidirler. Her hükümlü çocu¤un mensup oldu¤u
dinden kendi istedi¤i bir din adam› taraf›ndan ziyaret edilme hakk› vard›r.
Ayr›ca bütün çocuklar›n, dini hizmetlere kat›lmama ve din e¤itiminden, ö¤retiminden veya dini
faaliyetlerden serbestçe ayr›lma hakk› mevcuttur.
3. F›kra
14. maddede son olarak dinini ve inanc›n› aç›klama özgürlü¤üne getirilen s›n›rlamalar düzenlenmektedir.
Bir çocu¤un din ve inanc›n› aç›klama özgürlü¤ü ancak, kanunla öngörülme ve gerekli olma kayd›
ile s›n›rlanabilecektir. Bu s›n›rlama, kamu güvenli¤i, kamu düzeni, sa¤l›k veya ahlâk ya da baﬂkalar›n›n
temel hak ve özgürlüklerini korumak amac›yla yap›labilecektir.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Din ve vicdan özgürlü¤ü, “herkes” için Anayasan›n 24. maddesinde güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu
düzenlemeye göre herkes dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Anayasan›n 14. madde hükümlerine
ayk›r› olmamak ﬂart›yla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere
kat›lmaya, dini inanç ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden ötürü
k›nanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlâk e¤itim ve ö¤retimi Devletin gözetim ve denetimi alt›nda
yap›l›r. Din kültürü ve ahlâk ö¤retimi ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda okutulan zorunlu dersler
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aras›nda yer al›r. Bunun d›ﬂ›ndaki din e¤itim ve ö¤retimi ancak kiﬂilerin kendi iste¤ine, küçüklerin
de kanuni temsilcisinin talebine ba¤l›d›r. Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini
k›smen de olsa din kurallar›na dayand›rma veya siyasi veya kiﬂisel ç›kar yahut nüfuz sa¤lama amac›yla,
din veya dini duygular ya da dince kutsal say›lan ﬂeyler hiç bir ﬂekilde istismar edilemez ve kötüye
kullan›lamaz.
Türkiye, din ve vicdan özgürlü¤ünün düzenlendi¤i uluslararas› sözleﬂmelerden, Birleﬂmiﬂ Milletler
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi ile Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesine de taraf oldu¤undan,
söz konusu sözleﬂmelerin din ve vicdan özgürlü¤üne iliﬂkin hükümleri de iç hukukta uygulanmaktad›r.
Zira Anayasan›n 90. maddesi gere¤ince, usulüne göre yürürlü¤e konulmuﬂ temel hak ve özgürlüklere
iliﬂkin uluslararas› antlaﬂmalarla Türk kanunlar›, ayn› konuda farkl› hükümler içerirse, ç›kabilecek
uyuﬂmazl›klarda uluslararas› antlaﬂma hükümleri esas al›nacakt›r.
Bunun yan› s›ra, Türkiye’nin 1923 y›l›nda imzalad›¤› Lozan Anlaﬂmas›’n›n 38. maddesi uyar›nca,
az›nl›klar›n din ve vicdan özgürlü¤ü korunmaktad›r. Söz konusu hükme göre, Türkiye Cumhuriyeti,
do¤um, milliyet, dil, soy ya da din ay›rt etmeksizin, Türk halk›n›n tümünün yaﬂam ve özgürlüklerini,
en geniﬂ ﬂekilde korumay› taahhüt etmiﬂtir. Türkiye’nin tüm halk›, kamu düzeni ve genel ahlâk ile
ba¤daﬂmazl›k göstermeyen her din, mezhep ya da inan›ﬂ›n gerek genel, gerek özel biçimde özgürce
kullan›lmas› hakk›na sahip olacakt›r. Müslüman olmayan az›nl›klar, Türkiye Hükümeti’nce ulusal
savunma ya da kamu düzeninin korunmas› için ülkenin her yerinde ya da bir bölümünde al›nan ve
tüm Türk yurttaﬂlar›na uygulanan önlemler sakl› kalmak koﬂulu ile dolaﬂ›m ve göç özgürlü¤ünden
bütünüyle yararlanacaklard›r. Sözleﬂmenin 37. maddesi ile de, 38. maddeye ayk›r› hiçbir kanuni
düzenleme yap›lamamas› güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. 39. maddede, Müslüman olmayan Türk yurttaﬂlar›n›n
Müslümanlarla özdeﬂ medeni ve siyasi haklardan yararlanacaklar›, Türkiye’nin tüm halk›n›n din ay›rt
etmeksizin, yasa önünde eﬂit olaca¤›, din, inanç ya da mezhep fark›n›n hiçbir Türk yurttaﬂ›n›n medeni
ve siyasal haklardan yararlanmas›na, özellikle genel hizmetlere kabulüne, memurlu¤a, yukar›
derecelere ulaﬂmas›na ya da çeﬂitli meslekleri ve sanatlar› yapmas›na engel teﬂkil etmeyece¤i, din
konusunda herhangi bir dil kullan›m›na iliﬂkin bir s›n›rland›rman›n söz konusu olmayaca¤› belirtilmektedir.
Sözleﬂmenin 40. maddesi ile de Müslüman olmayan az›nl›klar›n, hukuken ve fiilen di¤er Türk
yurttaﬂlar›na uygulanan iﬂlemlerin ve sa¤lanan güvencelerin ayn›s›ndan yararlanacaklar›, harcamalar›
kendilerince yap›lmak üzere her türlü yard›m ya da e¤itim kurumu kurabilecekleri, yönetebilecekleri,
denetleyebilecekleri ve buralarda kendi dillerini serbestçe kullanabilecekleri ve dinsel ayinlerini
serbestçe yapabilecekleri, di¤er Türk vatandaﬂlar› ile bu aç›dan eﬂit haklara sahip olduklar›
düzenlenmektedir. Müslüman olmayan az›nl›klara sahip Türk vatandaﬂlar›, inançlar›na ayk›r› ya da
dinsel ayinlerini bozucu herhangi bir iﬂlem yapmaya zorlanamayacaklar› gibi, hafta tatilleri gününde
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mahkemelerde haz›r bulunmaktan ya da herhangi bir yasal iﬂlemin yap›lmas›ndan kaç›nmalar›
nedeniyle, hak kayb›na u¤ramayacaklard›r.
Türk Ceza Kanununun 115. maddesi de inanç, düﬂünce ve kanaat özgürlü¤ünün kullan›lmas›n›n
engellenmesi fiilini cezaland›rmaktad›r. Ayr›ca 125. maddede yer alan hakaret suçunun dini inanç,
düﬂünce ya da kanaatlerin aç›klanmas›ndan, de¤iﬂtirilmesinden, yaymaya çal›ﬂmas›ndan, mensup
oldu¤u dinin emir ve yasaklar›na uygun davranmas›ndan dolay› ya da kiﬂinin mensup oldu¤u dine
göre kutsal say›lan de¤erlerden bahisle iﬂlenmesi hali, cezan›n a¤›rlaﬂt›r›c› sebebini oluﬂturmaktad›r.
Türk Medeni Kanununun 341. maddesi, çocu¤un dini e¤itimini belirleme hakk›n›n ana-babaya ait
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oldu¤unu, ana-baban›n bu konudaki hakk›n›n sözleﬂme ile s›n›rland›r›lamayaca¤›n›, bu nevi sözleﬂmelerin
geçersiz kabul edilece¤ini belirtmektedir. Yine 341. madde, ergin kiﬂinin yani on sekiz yaﬂ›n› bitirmiﬂ
kiﬂinin dinini özgürce seçebilece¤ini belirtmektedir. Türk kanunlar›nda çocuklar›n dinlerini belirleyebilme
özgürlü¤ünü güvence alt›na alan aç›k bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Anayasan›n 24. maddesine göre “din ve ahlâk e¤itim ve ö¤retimi Devletin gözetim ve denetimi
alt›nda yap›l›r. Din kültürü ve ahlâk ö¤retimi ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda okutulan zorunlu
dersler aras›nda yer al›r. Bunun d›ﬂ›ndaki din e¤itim ve ö¤retimi ancak, kiﬂilerin kendi iste¤ine,
küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine ba¤l›d›r.” Milli E¤itim Temel Kanununun 12. maddesinde
de, Türk millî e¤itiminde laikli¤in esas oldu¤u, din kültürü ve ahlâk ö¤retiminin ilkö¤retim okullar›
ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler aras›nda yer alaca¤› belirtilmektedir. Buradaki
sorun, din dersinin zorunlu dersler aras›nda yer almas› de¤il, bu dersin içeri¤inin ne ﬂekilde
belirlendi¤idir.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n Kuruluﬂ ve Görevleri Hakk›ndaki Kanunun Ek 3. maddesine göre,
ilkö¤retim okullar›nda okutulan zorunlu din kültürü ve ahlâk bilgisi dersleri d›ﬂ›nda dini bilgiler almak
isteyenler için, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› Kuran kurslar› açabilecektir. Bu kurslardaki e¤itim, çocuklar›n
kanuni temsilcilerinin talebine ba¤l›d›r. Bu düzenlemede de çocuklar›n yeterli olgunluk düzeyine
eriﬂmeleri halinde bu karar› kendilerinin verebileceklerine iliﬂkin bir ifadeye yer verilmemiﬂtir.
Nüfus Hizmetleri Kanununun 7. maddesi uyar›nca, kiﬂinin dini, nüfus aile kütüklerinde yer alacak
bilgiler aras›ndad›r. Ayr›ca kimlik belgesinde de kiﬂilerin dinine ait bilgi yer almaktad›r.
Askerlik Kanunu uyar›nca daha önce de belirtti¤imiz gibi, gönüllü olarak silahl› kuvvetlere yaz›lmada
asgari yaﬂ, on sekiz yaﬂ›n tamamlanmas›d›r. Türk mevzuat› uyar›nca, on sekiz yaﬂ›n tamamlanmas›
ile kiﬂi art›k yetiﬂkin olarak kabul edilmektedir.
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Ceza infaz kurumlar›nda din ve vicdan özgürlü¤ünün kullan›lmas› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 70. maddesi ile düzenlenmektedir. Ceza infaz kurumunda bulunan herkes
“mensup oldu¤u dinin ibadetlerini, düzeni bozmayacak ve çal›ﬂmay› engellemeyecek biçimde serbestçe
yerine getirebilir ve ibadette kullan›lan eﬂyay›, dinî yaﬂam› bak›m›ndan zorunlu olan kitap ve eserleri
temin ve bulundu¤u yerlerde muhafaza edebilir.” Ayn› zamanda, mensup bulundu¤u dinin görevlilerince
ziyaret edilmesine ve onlarla iletiﬂim kurmas›na, kurum güvenli¤ini tehlikeye düﬂürmemek koﬂuluyla
izin verilir. Bu hükümler genel düzenlemeler olup, çocuklara özgü de¤ildir.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Düﬂünce, din ve vicdan özgürlü¤üne iliﬂkin mevzuatta yer alan düzenlemeler, hem yetiﬂkinler hem
de çocuklar için geçerli olan hususlard›r. Türk mevzuat›na göre, çocuklar yani on sekiz yaﬂ›n›
bitirmemiﬂ kiﬂiler dinlerini özgürce belirleyemezler. ‹fade etti¤imiz üzere, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleﬂmede vurgu yap›lan, çocu¤un kendi din özgürlü¤üdür ve ana-baban›n yönlendirmesi, çocu¤un
geliﬂen yetenekleriyle uyumlu olmak zorundad›r. Oysa Türk Medeni Kanunu (md. 341), çocuklara
dinlerini özgürce belirleyebilme konusunda seçme hakk› b›rakmamaktad›r. Kiﬂiler seçimlerini Türk
mevzuat›na göre ancak çocukluktan ç›kt›ktan sonra yapabilecektir. On sekiz yaﬂ›n bitimine kadar,
kiﬂinin dini e¤itimini belirleme hakk› ana-babaya verilmiﬂtir. Hakk›n kullan›lmas›nda çocu¤a yol
gösterme konusundaki ana-baba yükümlülüklerine ise kanunda hiç yer verilmemiﬂtir. Bu aç›dan,
düzenlemenin Sözleﬂmeye uyumlu oldu¤u söylenemez. Çocu¤un kendi dinini belirleyebilmesine
iliﬂkin olarak Medeni Kanunda de¤iﬂiklik yap›lmal› ve çocuklar›n dinlerini özgürce belirleyebilme
haklar› güvence alt›na al›nmal›d›r. Ayr›ca hakk›n kullan›lmas›nda çocu¤a yol gösterme konusunda
ana-baban›n yükümlülükleri de hem Medeni Kanunda hem de Anayasada Sözleﬂme ile uyumlu
biçimde düzenlenmelidir.
Türkiye’de nüfusun ço¤unlu¤unun Müslüman oldu¤u düﬂünülerek, zorunlu ders olarak ilkö¤retim
okullar› ile lise ve dengi okullarda okutulan din kültürü ve ahlâk bilgisi dersinin içeri¤i ‹slam dinine
a¤›rl›k verilerek oluﬂturuldu¤undan, Müslüman olmayan çocuklar›n din ve vicdan özgürlüklerinin
Devletçe güvence alt›na al›nd›¤›, 14. maddede öngörüldü¤ü biçimde geliﬂtirildi¤i söylenemez. Kald›
ki, Müslüman olan çocuklar›n belirli bir dine yönelik bu nevi bir e¤itime zorlanmas› da Sözleﬂmeye
ayk›r›l›k oluﬂturur. ‹nsan Haklar› Komitesi bu hususta, ana-babalar›n ya da yasal vasilerin isteklerine
karﬂ›l›k veren muafiyetler veya alternatifler ayr›m gözetmeksizin tan›nmad›¤› sürece, resmî e¤itimde
belirli bir dinin ya da inanc›n ö¤retilmesini din ve vicdan özgürlü¤üne ayk›r› bulmaktad›r (‹nsan
Haklar› Komitesi Genel Yorum 22, ‹HB/GEN/1/Rev.5, s.145).
Okullarda din kültürü ve ahlâk ö¤retiminin zorunlu olmas›, ancak derslerin yans›z ve nesnel bir
biçimde verilmesi halinde kabul edilebilir. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin 1448/04 say›l›
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Zengin baﬂvurusuna iliﬂkin karar›nda da ifade edildi¤i üzere, zorunlu din e¤itiminde, dersin içeri¤inde
tüm din ve mezheplere iliﬂkin nesnel bilgiler aktar›lmas› gerekir. Aksi halde, zorunlu din dersi
müfredatta yer almamal›d›r. Mevcut tüm din ve mezhepler hakk›nda bilgi içermeyen, belirli bir dinin
ya da inanc›n ö¤retilmesini esas alan bir ders, sadece baz› çocuklar›n kendi din ve mezheplerine
iliﬂkin bilgi alabilmelerine, di¤erlerinin ise alamamalar›na neden olacakt›r. Bu çerçevede, dersten
muaf olabilmek için, çocu¤un din veya mezhebinin aç›klanmas›n›n gerekli olmas›, muafiyet hükmünün
yeterli ve uygun bir tedbir olmad›¤› anlam›na gelmektedir1.
Ö¤rencilerin di¤er kültürlere, geleneklere ve de¤erlere yönelik anlay›ﬂ›n›n geliﬂtirilmesinde okullar›n
önemli bir rolü mevcuttur. Bu nedenle Sözleﬂmeye uyum aç›s›ndan, Türk mevzuat›nda çocuklar›n
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din kültürü ve ahlâk e¤itimi ve bu e¤itimin içeri¤i konusunda yap›lacak yeni düzenlemelere ihtiyaç
vard›r. Din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinin din ve vicdan özgürlü¤üne uygun biçimde, tüm dinlerin
ö¤retilmesi ve ö¤rencilerde bütün dinlere sayg› anlay›ﬂ›n› geliﬂtirmesine olanak verecek biçimde
tasarlanmas›n› ve derse kat›l›m konusunda da ö¤rencilerin bu derse girmeye veya bu konuda tercihini
aç›klamaya zorlanmayacaklar› bir usul benimsenmesini sa¤layacak bir yasal düzenleme yap›lmal›d›r.
Aileler, çocuklar›n›n ﬂu ya da bu inanç do¤rultusunda yönlendirilmeyeceklerinden emin olarak
çocuklar›n› okula gönderebilme rahatl›¤›na sahip olmal›d›rlar. Ö¤retim, yaﬂama iliﬂkin inanç ve
tutumlarda aç›k tart›ﬂma ortam› yaratmal›, baﬂka gelenek ve kültürlerden kiﬂilerle karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda
bunlara sayg› gösterilmesini sa¤lamal›d›r.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n Kuruluﬂ ve Görevleri Hakk›ndaki Kanunun Ek 3. maddesinde Kuran
kurslar›na kat›lma konusunda; çocuklar›n yeterli olgunluk düzeyine eriﬂmiﬂ olmalar› ve bu karar›
kendilerinin vermeleri prensibi benimsenmelidir.
Kiﬂilerin dininin nüfus aile kütüklerinde ve kimlik belgesinde yer almas›n› öngören Nüfus Hizmetleri
Kanununun 7. maddesi, hem yetiﬂkinlerin hem de çocuklar›n din ve inanc›n› aç›klamaya zorlamas›
anlam›na geldi¤i için Sözleﬂmeye ayk›r›l›k oluﬂturmaktad›r. Nüfus kimlik belgelerinden din hanesi
ç›kar›lmal› ve kiﬂilerin din ve inançlar›n› aç›klamak zorunda kalmamalar› yasal güvence alt›na al›nmal›d›r.
Türk mevzuat›nda vicdani ret müessesesi düzenlenmemiﬂtir. Dolay›s›yla, okullarda ders olarak
okutulan askerlik dersine girmeyi reddetme olana¤› da bulunmamaktad›r. Bu konuda vicdani ret
hakk› kapsam›nda de¤erlendirilmeli ve askerlik dersleri seçimlik hale getirilmelidir.
1Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Hasan ve Eylem Zengin v. Türkiye Karar›, Baﬂvuru No. 1448/04, 9 Ekim 2007.
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Mevzuatta özürlü çocuklar›n din ve inanç özgürlü¤ünü kullanabilmelerini sa¤layacak özel önlemlere
yer verilmemiﬂtir. Özürlüler ile ilgili mevzuatta, din ve vicdan özgürlüklerini kullanabilmeleri için
ihtiyaç duyacaklar› özel düzenlemelere iliﬂkin hükümler yer almal›d›r. Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanununda, kurum bak›m›na al›nan çocuklar›n mensubu olduklar› dinin gereklerini
yerine getirme olanaklar› bak›m›ndan eﬂit hakka sahip olmalar›n› sa¤layacak özel düzenleme
yap›lmal›d›r.
Ceza infaz kurumlar›nda din ve vicdan özgürlü¤ünün kullan›lmas›na iliﬂkin hükümler; çocuklara özgü
olmamakla birlikte, onlar›nda haklar›n› koruyacak niteliktedir. Özgürlü¤ün bütün dinler bak›m›ndan
eﬂit olarak sa¤lanm›ﬂ olmas› aç›s›ndan düzenlemenin 14. madde ile uyumlu oldu¤u söylenebilir.
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15. Madde: Çocu¤un Dernek Kurma ve
Bar›ﬂ ‹çinde Toplanma Hakk›
1. Taraf Devletler, çocu¤un dernek kurma ve bar›ﬂ içinde toplanma özgürlüklerine iliﬂkin haklar›n›
kabul ederler.
2. Bu haklar›n kullan›lmas›, ancak yasayla zorunlu k›l›nan ve demokratik bir toplumda gerekli olan
ulusal güvenlik, kamu güvenli¤i, kamu düzeni yarar›na olarak ya da kamu sa¤l›¤› ve ahlâk›n ya da
baﬂkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› amaçlar›yla yap›lan s›n›rlamalardan baﬂkalar›yla
k›s›tland›r›lamaz.
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I. Maddenin Kapsam›
1. F›kra
15. madde düzenlemesinde yer alan dernek kurma ve toplanma hakk› uluslararas› insan haklar›
hukukunda yer alan örgütlenme ve toplanma özgürlü¤ü baﬂl›¤›na denk düﬂmektedir. Bu haklar,
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesinin 22. maddesi ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 11.
maddesinde de benzer biçimde düzenlenmiﬂtir. 15. madde de yer alan haklar ayn› zamanda
Sözleﬂmenin 12. ve 13. maddelerinde yer alan çocu¤un görüﬂlerine sayg› ve çocu¤un görüﬂlerini
ifade etme hakk› ile yak›ndan iliﬂkili haklard›r. Bu haklar, Devletlere hem engellememe, müdahale
etmeme ve kar›ﬂmama anlam›na gelen negatif yükümlülükler; hem de bu haklar›n kullan›lmas›n›
güvence alt›na almak bak›m›ndan pozitif edim yükümlülükleri getirmektedir. Haklar›n hayata
geçebilmesi için, Devletler hakk› kullanmak isteyen kiﬂilerin önündeki engelleri kald›rmak ve gerekli
önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, hem gerekli yasal ve idarî düzenlemelerin yap›lmas›n›,
hem de söz konusu haklar› kullanacak kiﬂilerin güvenli¤inin sa¤lanmas›n› içermektedir.
15. maddede tan›nan haklar 13. maddede yer alan çocu¤un ifade özgürlü¤ünü; örgütlenme ve inanç
ve düﬂüncelerini bu yolla baﬂkalar›yla paylaﬂabilme güvencesi ile desteklemektedir.
15. maddede yer alan ilk hak, öznesi çocuklar olan dernek kurma, yani örgütlenme hakk›d›r. ‹nsan
haklar› sözleﬂmelerinde yer alan pek çok terim gibi 15. maddede yer alan “dernek” teriminin de
özerk bir anlam› vard›r. Bu anlamda iç hukukta dernek d›ﬂ›nda öngörülmüﬂ olan tüzel kiﬂiler de 15.
maddede yer alan haklar›n konusu olabilecektir. Örgütlenme özgürlü¤ünün iki boyutu bulunmaktad›r.
‹lki negatif boyuttur, zorlanmama ile ilgilidir ve bir derne¤e kat›lmama hakk›n› içerir. ‹kincisi ise
pozitif boyuttur, derneklerin kurulmas› ve kapat›lmas› konusuyla ilgilidir ve örgütlenme ya da bir
örgüte kat›lma hakk›n› içerir.
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sahiptir. Bu hak; bir araya gelerek yap›lan toplant›, yürüyüﬂ ve gösterileri kapsamaktad›r. Hakk›n
öznesi, gösterilere kat›lan çocuklar de¤il, ayn› zamanda, çocuklar›n kuruduklar› veya üyesi olduklar›
dernekler gibi kuruluﬂlar ve bu tür toplant›lar› düzenleyenlerdir.
Çocuk Haklar› Komitesinin önüne gelen ülke raporlar› ve Komite’nin Nihai Tespitleri kapsam›nda
15. maddenin ﬂu noktalar› özellikle kapsad›¤› düﬂünülmektedir: ‹lk olarak örgütlenme özgürlü¤ü
ba¤lam›nda çocuklar›n kendilerini ilgilendiren kararlarda görüﬂlerini belirtme ve kararlara kat›lma
olanaklar›n›n sistematik bir ﬂekilde art›r›lmas› gerekmektedir. Bunun için çocuklar ad›na kurulan ve
onlar taraf›ndan yönetilen yap›lar›n ve örgütlenmelerin oluﬂturulmas› teﬂvik edilmeli ve kolaylaﬂt›r›lmal›d›r.
Komite bu amaçlarla okullarda ve belediyelerde bulunmas› gereken örgütlenmelere ve bu ﬂekilde
karar alma süreçlerine çocuklar›nda kat›lmas›n›n sa¤lanmas›na dikkat çekmektedir.
Her ne kadar 15. madde sendikal hak ve özgürlüklere ve siyasi partilere üye olmaya yönelik
do¤rudan bir ifadeye yer vermemiﬂ olsa da, Komite raporlar›nda hem sendikal haklar› hem de siyasi
partilere üye olma hakk›n› bu madde kapsam›nda ele almaktad›r. Sözleﬂmenin 32. maddesinde yer
alan ekonomik sömürüye karﬂ› korunma hakk› ba¤lam›nda çocuklar›n sendikalara üye olmas› veya
sendika kurucusu olmas›, 15. maddenin kapsam› içerisinde de¤erlendirilmektedir. Özellikle çal›ﬂma
yaﬂ›na gelmiﬂ ve çal›ﬂan çocuk ve gençlerin sendika kurucusu veya sendika üyesi olma haklar›n›n
k›s›tlanmamas› ve hatta bu yönde gerekli yasal ve idarî düzenlemeler yap›larak teﬂvik edilmesi
önerilmektedir.
Benzer bir biçimde Komite Gürcistan hakk›nda verdi¤i raporda, çocuklara siyasi partilere üye olma
yasa¤› getirilmesini, çocuklar›n siyasal süreçlere kat›lmas›, bu süreçler hakk›nda bilgi sahibi olmas›
ve siyasal önderlik için haz›rlanmas›n›n önünde engel oluﬂturmas› nedeniyle kayg› verici bulmuﬂ ve
“gençlere siyasal partilere üye olma ve örgütlenme özgürlü¤ünden eksiksiz olarak yararlanma izni
tan›nmas›n›” tavsiye etmiﬂtir.
2. F›kra
Maddenin ilk f›kras›nda özgürlü¤ün kendisi ifade edilirken, ikinci f›krada s›n›rlanmas› rejimi üzerinde
durulmuﬂtur. 15. maddenin birinci f›kras›nda düzenlenen dernek kurma ve bar›ﬂ içinde toplanma
haklar›, mutlak olmayan haklard›r ve ikinci f›krada gösterilen sebeplerle s›n›rlamaya tabi tutulabilir.
Ancak bu sebepler de s›n›rl›d›r: S›n›rlama sebepleri yasa ile öngörülmüﬂ ve demokratik bir toplumun
gere¤i olan ulusal güvenlik, kamu güvenli¤i, kamu düzeni yarar›, kamu sa¤l›¤›, ahlâk› ya da baﬂkalar›n›n
hak ve özgürlüklerinin korunmas› amaçlar›ndan birini tesis etmeye yönelik olmal›d›r. Örne¤in cadde
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ve sokaklarda yap›lan toplant› ve gösteriler söz konusu oldu¤unda, bunlar›n önceden bir izin usulüne
tabi tutulmas› toplanma özgürlü¤ünün özünün ihlal edildi¤i anlam›na gelmeyecektir. Bu tür bir izin
usulünün öngörülmüﬂ olmas› 15. maddenin ilk f›kras›nda yer alan bar›ﬂç›l toplanma özgürlü¤ünün
güvence alt›na al›nmas› aç›s›ndan kabul edilebilir niteliktedir ve hakka müdahale oluﬂturmamaktad›r.
Ancak söz konusu izin usulünün yasa ile öngörülmüﬂ olmas›, bu usule uygun al›nan karar›n genel
bir yasaklama niteli¤i taﬂ›mamas› ve orant›l› bir tedbire hükmedilmiﬂ olmas› gerekir.
Toplanma özgürlü¤ünün Devletlere yükledi¤i pozitif yükümlülükler, bu özgürlüklerin ask›ya al›nmas›
veya k›s›tlanmas› ihtimaline karﬂ›, bu hakk›n etkili biçimde kullan›labilmesini sa¤lay›c› güvenceleri
oluﬂturmas›n› gerektirir. Bir toplant› veya gösteri yürüyüﬂü, dile getirdi¤i düﬂünceye karﬂ› olan kiﬂileri
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rahats›z veya rencide edici olsa da, bu hakk› kullanan kiﬂiler karﬂ›t görüﬂteki kiﬂilerin fiziksel ﬂiddetine
maruz kalma korkusuna kap›lmaks›z›n haklar›n› kullanarak, düﬂüncelerini aç›klayabilmelidir. 15.
maddede yer alan haklar›n kullan›lmas› bak›m›ndan gerekli oldu¤u durumlarda, bireyler aras›ndaki
iliﬂkilerde bile pozitif tedbirlerin al›nmas› ﬂartt›r ve Devletlerin yükümlülü¤ü söz konusudur.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
1. F›kra
Çocuklar›n örgütlenme ve toplanma özgürlü¤ünün tan›nmas› ve bu özgürlüklerin kullan›lmas›na
yönelik yasal düzenlemeler Türk hukukunda mevcuttur. Anayasan›n 33. maddesinde “Toplant› hak
ve hürriyetleri” baﬂl›¤› alt›nda herkesin, önceden izin almaks›z›n dernek kurma ve bunlara üye olma
ya da üyelikten ç›kma özgürlü¤üne sahip oldu¤u; 34. madde de ise; herkesin, önceden izin almadan,
silahs›z ve sald›r›s›z toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenleme hakk›na sahip oldu¤u bildirilmektedir.
Yasalar düzeyinde ise negatif yükümlülükler ba¤lam›nda Türk Medeni Kanununun 57. maddesinde
herkesin, önceden izin almaks›z›n dernek kurma hakk›na sahip oldu¤unu ifade edilmiﬂtir. Ancak
Medeni Kanun’a göre dernek kurucusu veya üyesi olabilmek için fiil ehliyetine sahip olmak gerekmektir.
Dernekler Kanunu üyelik yaﬂ› ile ilgili bir düzenleme yapmam›ﬂt›r. Bu nedenle Medeni Kanunun on
sekiz yaﬂ düzenlemesi yürürlükte kalm›ﬂt›r. Ancak Dernekler Kanunu Medeni Kanun düzenlemeleri
haricinde ayr›ca bir çocuk derne¤i düzenlemesi getirmiﬂtir. Kanunun 3. maddesi ile on beﬂ yaﬂ›n›
bitiren ay›rt etme gücüne sahip çocuklar›n; toplumsal, ruhsal, ahlâki, bedensel ve zihinsel yetenekleri
ile spor, e¤itim ve ö¤retim haklar›n›, sosyal ve kültürel varl›klar›n›, aile yap›s›n› ve özel yaﬂant›lar›n›
korumak ve geliﬂtirmek amac›yla yasal temsilcilerinin yaz›l› izni ile çocuk dernekleri kurabilecekleri
veya kurulmuﬂ çocuk derneklerine üye olabilecekleri düzenlenmiﬂtir. Ayn› maddede on iki yaﬂ›n›
bitiren çocuklar›n yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilecekleri, ancak yönetim
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yürütülmesi ba¤lam›nda esas ve usulleri düzenlemek üzere 106 maddeden ve 22 adet ek belge
örne¤inden oluﬂan Dernekler Yönetmeli¤i (31 Mart 2005 tarihli ve 25772 say›l› Resmî Gazete’de)
yay›nlanm›ﬂt›r. Bu Yönetmelik ile oldukça kapsaml› ve bürokratik bir usul benimsenmiﬂtir.
Sendikalar Kanununun 5. maddesi sendika kurucusu olabilecek kiﬂilerin sahip olmas› gereken ﬂartlar
aras›nda fiil ehliyetini de aramaktad›r. Dolay›s›yla on sekiz yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n sendika
kurucusu olmas› mümkün de¤ildir. Kanunun 20. maddesi sendikalara üye olma koﬂullar›n› belirlemekte
ve on alt› yaﬂ›n› doldurmuﬂ olan ve iﬂçi say›lan çocuklar›n kendi talepleri ile on alt› yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ
olanlar›n ise kanuni temsilcilerinin yaz›l› iznine ba¤l› olarak iﬂçi sendikalar›na üye olabileceklerini
öngörmektedir. Çocuklar›n çal›ﬂma yaﬂ› ile sendikalara üye olma yaﬂlar› aras›nda uyum bulunmas›
gereklili¤inden hareketle iç hukuka bak›ld›¤›nda, çal›ﬂma yaﬂ›na dair farkl› düzenlemeler bulundu¤u
görülür. ‹ﬂ Kanununa göre on beﬂ yaﬂ›n› doldurmuﬂ çocuklar ve bedensel, zihinsel ve ahlâki
geliﬂmelerine ve e¤itime devam edenlerin okullar›na devam›na engel olmayacak hafif iﬂlerde
çal›ﬂt›r›lmak kayd›yla on dört yaﬂ›n› doldurmuﬂ ve ilkö¤retimi tamamlam›ﬂ olan çocuklar›n çal›ﬂabilmesi
mümkündür.
Siyasi Partiler Kanununa göre parti kurucusu veya üyesi olabilmek için on sekiz yaﬂ›n› doldurmuﬂ
olmak gerekmektedir. (md. 11) Örgütlenme özgürlü¤ünün negatif boyutu ba¤lam›nda Kanunun
6. maddesinde, üye olma ve diledi¤i anda üyelikten çekilme hakk›n› tan›m›ﬂt›r.
Örgütlenme özgürlü¤ünün güvence alt›na al›nmas› bak›m›ndan iç hukukta cezai yapt›r›mlar da
öngörülmüﬂtür. Türk Ceza Kanununun 114. maddesinde bir siyasi partiye üye olmaya veya olmamaya,
siyasi partinin faaliyetlerine kat›lmaya veya kat›lmamaya, siyasi partiden veya siyasi parti yönetimindeki
görevinden ayr›lmaya zorlamak amac›yla cebir ve ﬂiddet kullan›lmas›; 118. maddesinde ise bir
kimseye karﬂ› bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikan›n faaliyetlerine kat›lmaya veya
kat›lmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayr›lmaya zorlamak amac›yla,
cebir veya tehdit kullan›lmas› suç olarak düzenlenmiﬂtir.
15. maddede yer alan toplanma özgürlü¤ünü iç hukukta Anayasa haricinde düzenleyen tek metin
Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanunu’dur. An›lan kanunun 3. maddesi herkesin, önceden izin
almaks›z›n, bu kanun hükümlerine göre silahs›z ve sald›r›s›z olarak kanunlar›n suç saymad›¤› belirli
amaçlarla toplant› ve gösteri yürüyüﬂü düzenleme hakk›na sahip oldu¤unu belirtmektedir. Kanunun
4. maddesi, hangi etkinliklerin Kanun kapsam› d›ﬂ›nda oldu¤unu düzenlemiﬂ ve özellikle siyasi
partilerin, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›n›n, sendikalar›n, vak›flar›n, derneklerin,
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ticari ortakl›klar›n ve di¤er tüzelkiﬂilerin özel kanunlar›na ve kendi tüzüklerine göre yapacaklar›
kapal› yer toplant›lar›n›n kanun kapsam› d›ﬂ›nda tutmuﬂtur. Kanunun 9. maddesi, çocuklar›n da
kat›laca¤› bu Kanun kapsam›nda yap›lacak toplant›lar için bir düzenleme kurulunun oluﬂturulmas›
ve bu kurulun di¤er ﬂartlar yan›nda fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaﬂ›n› doldurmuﬂ kiﬂilerden
oluﬂmas› ﬂartlar›n› aramaktad›r.
2. F›kra
Sözleﬂmenin 15. maddesi di¤er uluslararas› insan haklar› belgeleri ile benzerlik taﬂ›makta ve hakk›n
s›n›rlanmas› rejimini düzenlemektedir. Anayasan›n 33. maddesinde dernek kurma özgürlü¤ünün,
34. maddesinde ise toplant› ve gösteri yürüyüﬂü hakk›n›n; ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç
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iﬂlenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve genel ahlâk ile baﬂkalar›n›n hürriyetlerinin korunmas›
sebepleriyle ve kanunla s›n›rlanabilece¤i öngörülmektedir.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Türkiye’nin Sözleﬂme gere¤i sundu¤u raporun Çocuk Haklar› Komitesi’nce yap›lan de¤erlendirilmesi
soncunda yay›nlanan Sonuç Gözlemlerinde, (CRC/C/108 (2001), on sekiz yaﬂ›ndan küçük kiﬂilerin
derneklere, sendikalara ve di¤er sivil toplum örgütlerine üye olamad›¤› belirtilmiﬂ (paragraf 117)
ve Türkiye’ye çocuklar›n derneklere üye olmas›, üyelikten ayr›lmas› ve dernek kurmas› hakk›n›n
güvenceye al›nmas› tavsiye edilmiﬂtir. Ayr›ca yasal olarak çal›ﬂma yaﬂ›na gelmiﬂ çocuklar›n sendikalara
üye olmas›, üyelikten ayr›lmas› ve sendika kurucusu olabilmesi hakk›n›n özellikle tan›nmas› gerekti¤i
ifade edilmiﬂtir (paragraf 118). Ayn› paragrafta Türkiye’nin mevzuat›n› gözden geçirerek Sözleﬂme
ile uyumlu hale getirmesi yönünde ça¤r› yap›lm›ﬂt›r. Yukar›da belirtildi¤i üzere, daha sonra yürürlü¤e
giren baz› yasalarla Komite’nin tavsiyeleri dernekler ve sendikalar ba¤lam›nda yasal düzeyde hayata
geçirilmiﬂtir.
1. F›kra
Anayasan›n normatif düzenlemesi Sözleﬂmenin 15. maddesi ile paralellik taﬂ›maktad›r.
Medeni Kanunun örgütlenme hakk›n› dernekler bak›m›ndan, on sekiz yaﬂ›ndan büyüklerle s›n›rlamas›
Sözleﬂmenin 15. maddesine ayk›r›l›k oluﬂturmaktad›r. Örgütlenme özgürlü¤ünün negatif boyutu
ba¤lam›nda ise hiç kimsenin bir derne¤e üye olmaya ve hiçbir derne¤in de bir kimseyi üye kabul
etmeye zorlanamayaca¤›n› düzenleyen Medeni Kanunun 63. maddesi, Sözleﬂmenin 15. maddesi
ile uyumludur.
Dernekler Kanununun, çocuk derneklerine iliﬂkin düzenlemesi Sözleﬂme ile uyumu sa¤lamaya yönelik
olmakla birlikte; yasal temsilcinin yaz›l› iznini ﬂart koﬂan 3. madde düzenlemesi, 15. maddede yer
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25772) benzer ﬂekilde çocuk derneklerinde kurucu olacak çocuklar›n yasal temsilcilerinin yaz›l›
iznini almas› gerekti¤i ifade edilmiﬂtir (md. 5 ve 7). Bu düzenlemeler, Sözleﬂmenin 15. maddesi ile
uyum içerisinde de¤ildir. Ayr›ca çocuklar›n derneklere üye olabilmesini sadece çocuk dernekleri
ile s›n›rlamak; çocuk derneklerinin faaliyet alanlar›n› da belli konularla s›n›rlamak, Sözleﬂmenin 15.
maddesi ile uyumlu de¤ildir.
Örgütlenme özgürlü¤ünün negatif boyutu ba¤lam›nda ise Dernekler Kanunu herhangi bir düzenleme
getirmemiﬂ, ancak 36. maddesi kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanununun
hükümlerinin uygulanaca¤›n› ifade etmiﬂtir. Dolay›s›yla, Medeni Kanunun 63. maddesi burada da
geçerlidir ve düzenleme Sözleﬂmenin 15. maddesi ile uyumludur.
Dernekler ile ilgili kuruluﬂ ve iﬂleyiﬂe dair esas ve usulleri belirleyen Dernekler Yönetmeli¤inin
benimsedi¤i kapsaml› ve bürokratik usul, çocuk derneklerinin kuruluﬂ ve iﬂleyiﬂini çocuklar bak›m›ndan
neredeyse uygulanamaz hale getirecek niteliktedir.
Dernekler Kanununun 3 ve 14. maddelerinde çocuklar›n örgütlenme özgürlüklerinin geliﬂtirilmesine
yönelik olarak de¤iﬂiklik yap›lmas›; Yönetmelikte yap›lacak de¤iﬂikliklerle de usulün çocuklar
bak›m›ndan basitleﬂtirilmesi gerekmektedir.
Sendika üyeli¤inin on alt› yaﬂ›n› doldurmuﬂ, sendika kuruculu¤unu ise on sekiz yaﬂ›n› doldurmuﬂ
çocuklar için tan›nmas›n› öngören Sendikalar Kanunun 5. maddesi, Sözleﬂmenin 15. maddesi ile
uyumlu de¤ildir. Sendikalar Kanununun 5. ve 20. maddelerinde yer alan yaﬂa iliﬂkin s›n›rlamalar›n
çocuklar›n çal›ﬂma hayat›na kat›l›m yaﬂlar› ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Örgütlenme
özgürlü¤ünün negatif boyutu ba¤lam›nda ise hiç kimsenin sendikaya üye olmaya veya olmamaya
zorlanamayaca¤›n› belirten Sendikalar Kanununun 22. maddesi Sözleﬂme ile uyumludur.
Siyasi Partiler Kanununun, çocuklar›n üyeli¤ini engelleyen düzenlemeleri, Komite yorumlar›
do¤rultusunda de¤erlendirildi¤inde 15. madde ile uyumlu oldu¤u söylenemeyecektir. Bu konu
düzenlenirken, bir yandan çocu¤un örgütlenme özgürlü¤ünü eksiksiz kullanabilmesine olanak sa¤lama
di¤er yandan da çocuklar›n siyasi amaçlarla kullan›lmas›n› önleme amaçlar›na uygun hareket etmek
gerekecektir. Bu nedenle Siyasi Partiler Kanununun, Sözleﬂme ile uyumunu sa¤lay›c› düzenlemeler
yap›l›rken; oy verme yaﬂ›, çocu¤un görüﬂünü ifade etme hakk›, bask› ve yönlendirmelerden korunma
mekanizmalar› gibi ilgili bütün konular birlikte ele al›nmal›d›r.
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TCK’nin 114. maddesinde öngörülen cezai yapt›r›mlarla siyasi amaçla örgütlenme özgürlü¤ü ve
sendikal örgütlenme özgürlü¤ü negatif boyutlar› ba¤lam›nda güvence alt›na al›nmak istenmiﬂtir. Bu
düzenlemeler Devletlerin ayn› zamanda 15. madde de yer alan haklar›n gerçekleﬂtirilmesini güvence
almaya yönelik pozitif edim yükümlülükleri ba¤lam›nda da de¤erlendirilebilir.
Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanununun 4. maddesine göre; kanun kapsam› d›ﬂ›nda kalan kapal›
yer toplant›lar› için çocuk derneklerinin herhangi bir izin almalar› gerekmemektedir. Ancak Kanun
kapsam›nda yap›lacak aç›k hava toplant›lar› ve gösterileri için bir düzenleme kurulu oluﬂturulmas›
ve bu kurulda yer almak için fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaﬂ›n› doldurmuﬂ olma ﬂartlar›n›n
aranmas›, çocuklar›n bu hakk› kullanmalar›n› engellemektedir. ‹ç hukukta toplanma özgürlü¤ü
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ba¤lam›nda, çocuklar›n toplant› ve gösterilere sadece kat›l›mc› olabilmesi önünde bir engel yoktur
ve bu konuda genel hükümlere tabidirler. Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanununun 9. maddesinde
çocuklar›n bu halklar›n› kullanabilmelerine yönelik yasal de¤iﬂiklik yap›lmas› gerekmektedir.
2. F›kra
Dernek kurma ve bar›ﬂ içinde toplanma hakk›n›n s›n›rland›r›lmas›na yönelik rejimi düzenleyen 15.
madde ile iç hukukta Anayasada yer alan düzenlemeler uyum içerisindedir. Anayasada yer alan 33.
ve 34. maddelerde s›n›rlama sebepleri s›n›rland›r›lm›ﬂ ve örgütlenme ve toplant› haklar›n›n ancak
kanunla s›n›rlanabilece¤i öngörülmüﬂtür. Buna dayal› olarak da iç hukukta çeﬂitli kanunlarla bu
haklar›n nas›l s›n›rlanabilece¤i düzenlenmiﬂtir.
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16. Madde: Çocu¤un Özel Yaﬂam›na Sayg›
Hakk›
1. Hiçbir çocu¤un özel yaﬂant›s›na, aile, konut ve iletiﬂimine keyfi ya da haks›z bir biçimde müdahale
yap›lamayaca¤› gibi, onur ve itibar›na da haks›z olarak sald›r›lamaz.
2. Çocu¤un bu tür müdahalelere ve sald›r›lara karﬂ› yasa taraf›ndan korunmaya hakk› vard›r.
I. Maddenin Kapsam›
Bu madde ile çocu¤un özel yaﬂant›s›na, ailesine, konutuna ya da iletiﬂimine, onur ve sayg›nl›¤›na
yap›labilecek keyfi veya yasa d›ﬂ› müdahalelere karﬂ› korunmas› düzenlenmektedir. 16. madde ayr›m
gözetmeksizin bütün çocuklar için geçerlidir. Çocu¤un içinde yaﬂad›¤› fiziksel ortam, iliﬂkilerin ve
baﬂkalar›yla kurdu¤u iletiﬂimin özel oluﬂu; baﬂkalar›ndan sakl› tutulmak koﬂuluyla özel bilgi ve
dan›ﬂmanl›k alma hakk›; çocuk hakk›nda tutulan kay›t ve dosyalara eriﬂimin s›n›rl› tutulmas› ve benzeri
konular da bu kapsam dâhilindedir. Aile içinde çocu¤un özel yaﬂam›n›n korunmas› kuﬂkusuz ailenin
yap›s›na, yaﬂam koﬂullar›na ve çocu¤a tan›nan özel alan› belirleyen ekonomik ve di¤er etmenlere
göre de¤iﬂiklik gösterecektir. Kalabal›k ailelerde ya da çok kalabal›k bir okulda çocu¤un özel yaﬂam›na
sayg› gösterme sorunu ortaya ç›kabilir ya da ekonomik koﬂullar çocu¤un özel yaﬂam alanlar›n›
ortadan kald›r›c› bir etken olarak rol oynayabilir.
Çocu¤un özel yaﬂam›n›n gizlili¤ine adlî ve idarî makamlar ve medya taraf›ndan da sayg› gösterilmelidir.
Çocu¤un, ana-baba r›zas› olmaks›z›n hukuki veya t›bbi dan›ﬂmanl›k hizmeti alabilmesi de bu hak
aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r. Çocu¤un özel yaﬂam›na iliﬂkin, baﬂkalar›ndan sakl› tutmak isteyebilece¤i
hukuki veya t›bbi konular olabilir. Örne¤in do¤um kontrolü veya kürtaj ya da HIV/AIDS testi gibi
hususlarda çocuk, sa¤l›k hizmetlerinden gizlilik içerisinde yararlanmak isteyebilir. Belirli bir yaﬂtaki
ve olgunluk düzeyindeki çocuklar için bu haklar›n yasalarda düzenlenmesi gerekmektedir. Ergenlik
dönemindekilerin cinsel bilgilere ulaﬂmas›n› ve hastal›klar›n›n tedavisini güçleﬂtiren yasal, yönetsel
ve toplumsal engellerin ortadan kald›r›lmas› gerekir.
Çocuklara bekâret testi yapma, çocu¤un dinini kimlik belgesinde belirtme, koruyucu aile yan›na
yerleﬂtirilmeleri ya da evlat edinilmeleri söz konusu oldu¤unda gereken iﬂlemler için çocuklar›n
foto¤raflar›n›n kullan›lmas› ve ayr›nt›l› özelliklerinin aç›klanmas› gibi uygulamalar, özel yaﬂam›n
korunmas› bak›m›ndan sorunlar yaratabilecektir. Herhangi bir kiﬂinin özel yaﬂam›na iliﬂkin bilgiler,
ancak toplumun genel ç›karlar› aç›s›ndan zorunlu ise yetkili kamu görevlileri taraf›ndan toplanabilir.
Kurumlarda, özellikle tutukevlerinde ve çocuk yurtlar›nda bulunan çocuklar için, özel alan dâhil
olmak üzere çeﬂitli alanlar›n, tuvaletlerin ve banyolar›n düzenleniﬂi ve benzer konularda asgari
standartlar belirlenmeli, çocu¤un özel yaﬂam ihtiyac›na gerekli özen gösterilmelidir.
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Çocuklar›n ceza yasas›n› ihlal etmekle suçland›klar› durumda, çocu¤un afiﬂe olmas›n› ya da
damgalanmas›n› engellemek amac›yla, yarg›laman›n her aﬂamas›nda gizlili¤e azami özen gösterilmeli,
san›k veya ﬂüpheli çocu¤un kimli¤ine iliﬂkin hiç bir bilginin yay›mlanmas›na izin verilmemelidir. Medya
haberlerinde ayn› zamanda çocuk istismar› ve aile sorunlar› ile ilgili konularda da çocu¤un özel
yaﬂam›na sayg› gösterilmelidir. Beijing Kurallar›na göre, kanunla ihtilaf halindeki çocuklara iliﬂkin
kay›tlar kesinlikle gizli tutulmal› ve üçüncü kiﬂilerin bilgisine kapal› olmal›d›r. Kay›tlar›n ayr›nt›lar›,
sadece davaya bakm›ﬂ veya konuyla görevi gere¤i ilgilenmiﬂ araﬂt›rmac›lar dâhil yetkili kiﬂilerle s›n›rl›
tutulmal›d›r. Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan her çocu¤un, ola¤anüstü durumlar d›ﬂ›nda ailesiyle
yaz›ﬂma ve görüﬂme yoluyla iliﬂkisini sürdürme hakk› vard›r. Çocuklar, kendilerine karﬂ› gerçekleﬂtirilen
iftira veya yay›n yoluyla hakaret gibi suçlarda sorumlu kiﬂilere karﬂ› etkin yasal yollara baﬂvurabilme
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hakk›na da sahip olmal›d›rlar.
Pek çok nedenle çocuklar hakk›nda, örne¤in sa¤l›k, e¤itim, sosyal hizmetler ve yarg›lama ile ilgili
konularda tutulan ve saklanan dosyalar vard›r. ‹ster kamu yetkilileri, ister özel kiﬂi ve kurumlar
taraf›ndan yap›ls›n, kiﬂilere iliﬂkin bilgilerin derlenmesi ve bu bilgilerin bilgisayarlarda, veri bankalar›nda
ve di¤er kaynaklarda tutulmas› veya saklanmas›, yasal belirlemelere tabi olmal›d›r. Devletler, yasal
olarak bu bilgileri elinde bulundurma yetkisine sahip olmayan kiﬂilerin bilgileri ele geçirmesini,
kullanmas›n› engelleyecek önlemleri almakla yükümlüdürler. Ayr›ca dosyalarda do¤ru olmayan kiﬂisel
bilgiler yer al›yorsa ya da yasalara ayk›r› ﬂekilde baz› bilgiler iﬂlenmiﬂse, herkesin bu tür bilgilerin
düzeltilmesini ya da silinmesini isteme hakk› vard›r.
Çocu¤un ailesine, konutuna, iletiﬂimine yönelik müdahalelere olanak tan›yan her düzenleme yasalarda
belirtilmeli, keyfi olmamal›, Sözleﬂmenin di¤er ilke ve hükümleri ile uyumluluk taﬂ›mal› ve özel
durumlarda makul ölçüleri aﬂmamal›d›r.
Bu hakk›n ihlali durumunda çocu¤un ﬂikâyet ve hak arama kanallar›n› kullanmas›na olanak tan›nmal›d›r.
Dolay›s›yla 16. maddenin kapsam› oldukça geniﬂtir. Çocuk Haklar› Komitesinin yorumlar› da
dikkate al›nd›¤›nda, Sözleﬂme ile yasalar›n uyumu de¤erlendirilirken aﬂa¤›daki sorular›n yan›tlanmas›
gerekmektedir:
1. Yasada çocu¤un özel yaﬂam, aile, ev ve iletiﬂiminin hem Devlet kuruluﬂlar›n›n hem de özel kiﬂi
ve kuruluﬂlar›n haks›z ve keyfi müdahalelerinden korunma hakk›n› tan›yan özel bir düzenleme var
m›?
2. Özel yaﬂam, aile, ev ve iletiﬂime yasal olarak yap›lmas› mümkün müdahale biçimlerini düzenleyen
bir yasa hükmü var m› ve bu hüküm keyfili¤i ve makul ölçülerin aﬂ›lmas›n› önleyecek güvenceler
içeriyor mu ve Sözleﬂmenin di¤er ilke ve hükümleri ile uyumlu mu?
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3. Özel yaﬂama yönelik haks›z ve keyfi müdahalelerden korunma hakk›n› düzenleyen hüküm, bütün
çocuklar› ve çocu¤un bulundu¤u ev, her türlü kurum bak›m›, okul koﬂullar›n› kaps›yor mu?
4. Bak›m ve gözetim amaçl› olarak çocu¤un bir kurumda oldu¤u durumlar için mevzuatta yer alan
özel yaﬂama sayg› kural›; fiziksel çevre ve tasar›m›, ziyaret ve iletiﬂimi, kiﬂisel eﬂyalar› ve personel
e¤itimi ve davran›ﬂlar›n› içerecek nitelikte düzenlenmiﬂ mi?
5. Mevzuatta, ana-baba r›zas› olmadan hukuki ve t›bbi konularda dan›ﬂmanl›k alma hakk› düzenlenmiﬂ
mi?
6. Mevzuatta posta ve di¤er iletiﬂim araçlar›na iliﬂkin olarak keyfi ve haks›z müdahalelerden korunma
hakk›na getirilen s›n›rlamalar Sözleﬂme ile uyumlu mu? (Bu uyum çocu¤un evi, alternatif bak›mda
oldu¤u yerler, kurumsal bak›m yerleri ve tutuk ve gözalt› kurumlar› bak›m›ndan ayr› ayr›
de¤erlendirilmelidir.)
7. Yasalar, çocu¤a hakk›nda tutulan kay›tlarla ilgili olarak; bu tür bilgilerin bulundu¤unu bilme, bu
bilgilerin hangi amaçla tutuldu¤unu ve kimler taraf›ndan denetlendi¤ini bilme; bu bilgilere eriﬂme;
düzeltilmesini isteme; bu bilgilere baﬂka kimlerin, hangi gerekçelerle ulaﬂabildiklerini bilme ve bunlar›
kontrol edebilme; herhangi bir ihtilaf halinde yarg› organlar›na baﬂvurma; tazminat dâhil zararlar›n›n
karﬂ›lanmas›n› talep etme hakk› tan›yor mu?
8. Yasalarda, kanunla ihtilaf halinde oldu¤u veya korunma ihtiyac› ya da aile hukuku ile ilgili ihtilaflar
nedeniyle adalet mekanizmas› içinde bulunan çocuklar›n özel yaﬂamlar›n›n korunmas›na iliﬂkin özel
bir düzenleme var m›?
9. Yasalarda, çocuklar›n onur ve sayg›nl›klar›na yönelik haks›z sald›r›lardan korunmalar›n› sa¤layacak
hükümler var m›?
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n 20. maddesinde özel hayat›n gizlili¤i ve korunmas›, 21. maddesinde
konut dokunulmazl›¤›, 22. maddesinde haberleﬂme özgürlü¤ü, herkes için temel bir hak ve özgürlük
olarak düzenlenmiﬂtir.
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç iﬂlenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve genel ahlâk›n korunmas›
veya baﬂkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› sebeplerinden biri veya birkaç›na ba¤l› olarak,
usulüne göre verilmiﬂ hâkim karar› olmad›kça; yine bu sebeplere ba¤l› olarak gecikmesinde sak›nca
bulunan hallerde de kanunla yetkili k›l›nm›ﬂ merciin yaz›l› emri bulunmad›kça 20. maddeye göre
“kimsenin üstü, özel kâ¤›tlar› ve eﬂyas› aranamaz ve bunlara el konulamaz”; 21 maddeye göre
“kimsenin konutuna girilemez, arama yap›lamaz ve buradaki eﬂyaya el konulamaz”; 22 madde göre
ise; “haberleﬂmesi engellenemez ve gizlili¤ine dokunulamaz”.

99

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
16. Madde
Çocu¤un Özel
Yaﬂam›na Sayg›
Hakk›

Bir kimsenin üstünde veya konutunda arama yapma, iletiﬂimine müdahale etme gibi konular öncelikle
bir suç iﬂleme ﬂüphesi alt›nda olma hali ile iliﬂkili olarak yasalarda düzenlenmektedir. Bu nedenle,
ilk olarak Ceza Muhakemesi Kanununun incelenmesi gerekir. Ceza Muhakemesi Kanununda, ceza
yarg›lamas›nda koruma tedbiri olarak öngörülebilecek ﬂüpheli veya san›kla ilgili arama, di¤er kiﬂilerle
ilgili arama, gece yap›lacak arama, arama karar›, belge ve kâ¤›tlar› inceleme yetkisi, eﬂya ve kazanc›n
muhafaza alt›na al›nmas› ve bunlara el konulmas›, el konulamayacak mektuplar, belgeler, postada
el koyma, bilgisayarlarda, bilgisayar programlar›nda ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma,
iletiﬂimin tespiti, dinlenmesi ve kayda al›nmas›, tüm ﬂartlar› belirtilerek aç›kça düzenlenmiﬂtir (md.
116, 117, 118, 122, 123, 126, 129, 134, 135). Tüm bu tedbirler özel hayat›n gizlili¤ine müdahalede
bulunan, bu hakk› s›n›rland›ran düzenlemelerdir. Ancak s›n›rland›rmalar aç›k, ﬂartlar› gösterilerek
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ve amaca uygun ﬂekilde yasayla yap›lmaktad›r.
Ayr›ca aramaya ve el koymaya iliﬂkin hükümlere Kaçakç›l›k Kanununun 17. maddesinde ve Polis
Vazife ve Salahiyet Kanununun 9. maddesinde, Adli Önleme Aramalar› Yönetmeli¤i’nde de yer
verilmiﬂtir.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7. maddesi, Devlet ‹stihbarat Hizmetleri ve Milli ‹stihbarat
Teﬂkilat› Kanununun 6. maddesi ve Jandarma Teﬂkilat Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5. maddesi
de istihbarat amaçl› iletiﬂimin denetlenmesini düzenlemektedir. “Telekomünikasyon Yoluyla Yap›lan
‹letiﬂimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin De¤erlendirilmesi ve Kayda Al›nmas›na Dair Usul
ve Esaslar ile Telekomünikasyon ‹letiﬂim Baﬂkanl›¤›’n›n Kuruluﬂ, Görev ve Yetkileri Hakk›ndaki
Yönetmelik” ise hem adlî hem de istihbarat amaçl› yap›lan iletiﬂimin denetlenmesine iliﬂkin usul ve
esaslar› belirlemektedir. Bunlar genel nitelikte düzenlemeler olup, çocuklara özgü bir hüküm
bulunmamaktad›r.
Çocu¤un özel hayat›n›n gizlili¤i ve korunmas› ilkesi bak›m›ndan; e¤itim, sosyal hizmetler ve ceza
hukukunu ilgilendiren mevzuatlar›n hiç birinde özel yaﬂama sayg› ilkesi; fiziksel çevre ve tasar›m›,
ziyaret ve iletiﬂimi, kiﬂisel eﬂyalar› ve personel e¤itimi ve davran›ﬂlar›n› içerecek nitelikte bir düzenleme
bulunmamaktad›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤inin (RG 27.08.2003 - 25212) 23. maddesi
her ö¤renci için bir dosya tutulmas› gerekti¤ini söylemekte, ancak bu dosyada gizli belge
bulundurulamayaca¤›n› öngörmektedir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda bu konuda özel bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Ancak kurum mevzuat› içerisinde yer alan baz› yönetmeliklerde gizlilik ilkesine

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
16. Madde
Çocu¤un Özel
Yaﬂam›na Sayg›
Hakk›

at›f yap›ld›¤› görülmektedir. Bunlardan bir tanesi Ayni – Nakdi Yard›m Yönetmeli¤i’dir (RG
28.09.1986 - 19235). Bu Yönetmeli¤in 11. maddesine göre, “sosyal inceleme raporu kiﬂisel nitelikteki
gizli belge olup, gizlilik prensibine dikkat edilerek düzenlenir ve korunur. Ayr›ca ödemede esas
belge olarak ibraz edilemez ve edilmesi istenemez.” Ayn› Yönetmeli¤in 24. maddesine göre;
“Yard›mda bulunulan kiﬂilerle ilgili bütün bilgiler kiﬂisel nitelikteki gizli dosyalarda saklan›r ve her
çeﬂit geliﬂme kaydedilir.” Kay›t iﬂlemlerini yapmak ve bu bilgileri muhafaza etmek il ve ilçe
müdürlüklerinin görevidir. Bir di¤er düzenleme ise Çocuk Yuvalar› Yönetmeli¤i’nde (RG 07.01.1999
- 23576) yer almaktad›r. Yönetmeli¤in 8. maddesi sosyal servisin, 9. maddesi ise müdürün görev
ve yetkilerini düzenlerken “gizlilik ilkesin” uygun hareket etmekten söz etmektedir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 21. maddesi ve Korunmaya Muhtaç
Çocuklar›n Tespiti, ‹nceleme, Korunma Kararlar›n›n Al›nmas› ve Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Yönetmelikte,
korunma ihtiyac›n›n tespiti, bu karar›n al›nmas› ve sonras›nda tutulacak kay›tlara çocu¤un ulaﬂma
hakk›, bunun usulü, buradaki bilgilere itiraz hakk› ve usulü konusunda özel bir düzenleme
bulunmamaktad›r.
Özgürlü¤ü k›s›tlanan çocuklarla ilgili olarak ise önce gözalt› koﬂullar›n›, sonra da tutukevi, cezaevi
ve e¤itim evi koﬂullar›n› düzenleyen mevzuat›n incelenmesi gerekmektedir.
Ceza Muhakemesi Kanununun soruﬂturman›n gizlili¤ini öngören 157. maddesi ve Yakalama, Gözalt›na
Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inin (RG 1.6.2005-25832) sa¤l›k raporlar›n›n gizlili¤ini öngören
9. maddesi d›ﬂ›nda çocu¤u özel hayat›na haks›z ve keyfi müdahaleden korumaya yönelik bu alandaki
en özel düzenleme Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ,
Görev ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nde (RG 13.4.2001 - 24372) yer almaktad›r. Yönetmeli¤in 21.
maddesine göre “çocuk birimlerinde yürütülen iﬂlemlerde gizlilik esast›r.” Bu kurala göre hakk›nda
iﬂlem yürütülen bir çocu¤un “kamuoyuna duyurulmas›na, bas›n önüne ç›kart›lmas›na, yer gösterme
gibi soruﬂturmaya iliﬂkin iﬂlemlerin bas›n önünde veya iﬂtirakiyle yap›lmas›na, bas›nla sorulu-cevapl›
görüﬂtürülmelerine, görüntülerinin al›nmas›na, teﬂhir edilmelerine, evrak›n›n yay›mlanmas›na imkân
ve sebebiyet” verilemeyece¤i gibi bunlar›n önlenmesi için gereken tedbirleri almak da çocuk polisinin
sorumlulu¤undad›r. Bu maddede, bas›na, bilgi iﬂlem araçlar›ndan yay›n yapan kuruluﬂlara, haber
ajanslar›na veya radyo ve televizyon kurumlar›na bilgi veya demeç verilmesi de yasaklanm›ﬂt›r.
Bas›na demeç verilmesi veya bas›n aç›klamas› yap›lmas› tüm kamu görevlileri bak›m›ndan 657 say›l›
Devlet Memurlar› Kanununun 15 inci maddesi ile k›s›tlanm›ﬂt›r.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunda da, özel hayat›n korunmas› hakk›na
gönderme yapan; fiziksel çevre ve tasar›m›, ziyaret ve iletiﬂim, kiﬂisel eﬂyalar ve personel e¤itimi
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ve davran›ﬂlar›n› içerecek nitelikte bir özel düzenleme bulunmamaktad›r. Özel hayata sayg› ilkesine
at›f yapan tek düzenleme Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Tüzük’ün 43. maddesinde
yer almaktad›r. Madde, e¤itim kurulunun görevlerini düzenlemekte ve bu görevler aras›nda yer
alan “hükümlü ile durumu hakk›nda bilgi sahibi olmas› gerekli ya da yararl› görülen kiﬂi, kurum ya
da kuruluﬂlar› bilgilendirme” görevinin, özel hayata sayg›, gizlilik ve etik kurallar›na uygun biçimde
yap›lmas› gerekti¤ini belirtmektedir.
Bunun d›ﬂ›nda “özel hayata sayg›” ilkesine at›f bulunmamakla birlikte tutuklu ve hükümlülerin
iletiﬂimleri ile ilgili düzenlemeler bu hakk› koruyucu veya s›n›rland›r›c› özellikleri bak›m›ndan
incelenebilir. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunda, telefon görüﬂmelerinin
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idarece dinlenmesi ve kay›t alt›na al›nmas›; yaz›ﬂmalar›nda idarece denetlenmesi esas› benimsenmiﬂtir
(md. 66/1 ve 68/2). Hükümlü çocuklar›n avukatlar› ile yapacaklar› yaz›ﬂmalar hariç (Tüzük md.
184) yaz›ﬂmalar› idarece denetlenebilecektir. Ancak çocuk e¤itim evlerinde bulunan hükümlü
çocuklar, “ücretli telefonlarla” serbestçe görüﬂme yapma hakk›na sahiptirler (md. 66/2). Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Tüzük’ün 88. maddesine göre, çocuk hükümlülerin telefonla
konuﬂmas› hiçbir ﬂekilde k›s›tlanamaz ve engellenemez.
Denetlenen yaz›ﬂmalardan sak›ncal› görülenlerin muhatab›na iletilmeyece¤i hükümlüye bildirilmek
zorundad›r ve hükümlünün bu karara karﬂ› ‹nfaz Hâkimli¤i’ne itiraz etme hakk› bulunmaktad›r
(CGT‹H Tüzük md. 123). Bu kurallar, tutukluluk durumu ile uygun oldu¤u ölçüde tutuklu çocuklar
için de geçerlidir (CG‹H Kanun, md. 116).
Hukuka uygun, kanuni bir düzenleme olmaks›z›n haberleﬂmenin ve özel hayat›n gizlili¤inin ihlal
edilmesi, kiﬂiler aras›ndaki konuﬂmalar›n dinlenmesi veya kayda al›nmas› ya da hukuka uygun olarak
kaydedilmiﬂ olmakla birlikte yasa gere¤ince yok edilmesi gereken verileri yok etmeme, Türk Ceza
Kanununda yer alan çeﬂitli hükümler ile suç olarak kabul edilmiﬂ ve bu fiilleri gerçekleﬂtiren kiﬂilerin
cezaland›r›lmas› öngörülmüﬂtür (TCK, md. 132-139). Ayn› zamanda bir kimsenin onur, ﬂeref ve
sayg›nl›¤›na yönelik sald›r› eylemleri de suç olarak düzenlenmiﬂtir (md. 125).
Bas›n Kanununun 21. maddesinde on sekiz yaﬂ›ndan küçük olan suç faili veya ma¤durlar›n›n kimliklerini
aç›klayacak ya da tan›nmalar›na yol açacak ﬂekilde yay›n yapanlar›n para cezas› ile cezaland›r›lmas›,
bu cezan›n bölgesel süreli yay›nlarda ve yayg›n süreli yay›nlarda daha a¤›r olmas› düzenlenmektedir.
Radyo ve Televizyon Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 4. maddesi ve Radyo ve Televizyon
Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri Hakk›ndaki Yönetmeli¤in (RG 17.4.2003-25082) 5. maddesinde yay›n
ilkeleri düzenlenmekte, özel hayata ve aile hayat›n›n gizlili¤ine sayg›l› olunmas› gerekti¤i ifade
edilmektedir.
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III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Anayasan›n 20, 21 ve 22. madde hükümlerinde yer alan genel prensipler, çocuklara özgü olmamakla
birlikte özel yaﬂam›n keyfi ve hukuka ayk›r› müdahalelerden korunma hakk›n› tan›yan özel bir
düzenleme oldu¤unu vard›r ve bu bak›mdan da Sözleﬂme ile uyumlu oldu¤u söylenebilir. Bu hükümler
ayn› zamanda hukuka uygun müdahalenin koﬂullar›n› da belirlemekte, hem okulda hem de evde,
çocuklar›n bulunduklar› tüm kurumlar› kapsamaktad›r.
Ancak çocuklar›n özel yaﬂam›na, ailesine, konutuna, iletiﬂimine yönelik haks›z ve keyfi müdahalelerden
korunma hakk› ve ana-babas›n›n r›zas›n› almadan hukuki veya t›bbi konularda özel dan›ﬂmanl›k
hizmeti alma hakk› kanunlarda (özellikle e¤itim, sa¤l›k, sosyal hizmet, özgürlü¤ün k›s›tlanmas› ile
ilgili kanunlarda) özel olarak düzenlenmelidir. Bu düzenleme, çocu¤a, hakk›nda tutulan kay›tlarla
ilgili olarak; bu tür bilgilerin bulundu¤unu bilme, bu bilgilerin hangi amaçla tutuldu¤unu ve kimler
taraf›ndan denetlendi¤ini bilme; bu bilgilere eriﬂme; düzeltilmesini isteme; bu bilgilere baﬂka kimlerin,
hangi gerekçelerle ulaﬂabildiklerini bilme ve bunlar› kontrol edebilme; herhangi bir ihtilaf halinde
yarg› organlar›na baﬂvurma; tazminat dâhil zararlar›n›n karﬂ›lanmas›n› talep etme hakk›n› içerecek
biçimde olmal›d›r.
Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen koruma tedbirleri, özel hayat›n gizlili¤ine müdahale edici
nitelikte olmakla birlikte, hakka yönelik yap›lan s›n›rland›rmalar aç›k, ﬂartlar› gösterilerek ve amaca
uygun ﬂekilde yasayla öngörülmektedir. Çocu¤un iletiﬂimine yap›lacak müdahaleler ise yukar›da
belirtti¤imiz hükümler çerçevesinde gerçekleﬂecektir. Bu hususta da çocu¤a yönelik ayr›, özel
düzenlemeler bulunmamaktad›r.
Çocu¤un özel hayat›na haks›z müdahale durumunda, çocuklar›n yasal temsilcileri olmaks›z›n kendi
baﬂlar›na hukuk davas› açmalar›, yürütmeleri veya ﬂikâyete tâbi suçlarda savc›ya soruﬂturmay›
baﬂlatacak ﬂikâyet dilekçesini verebilmeleri konusunda aç›k yasal düzenlemeler bulunmamaktad›r
ve uygulamada yasal temsilcileri olmaks›z›n bu iﬂlemleri yapabilmeleri mümkün de¤ildir. Çocuklar›n
yasal temsilcileri olmaks›z›n kendi baﬂlar›na hukuk davas› açmalar›, yürütmeleri veya ﬂikâyete tabi
suçlarda savc›ya soruﬂturmay› baﬂlatacak ﬂikâyet dilekçesini verebilmeleri konusunda aç›k yasal
düzenlemeler bulunmal›d›r. Bu hususta olgunluk veya kavray›ﬂa dayal› bir yaﬂ s›n›r› da yasalarda
tespit edilmelidir.
Buna mukabil Bas›n Kanununun 21. maddesi, çocu¤un fail ya da ma¤dur olmas› halinde kimli¤inin
bilinmesine yol açabilecek herhangi bir yay›n› engellemeye yönelik, Sözleﬂmeye uygun bir düzenlemedir.
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Çocu¤un bak›m ya da gözetim amaçl› bir kurumda bulunmas› halinde, çocu¤un özel yaﬂam›na sayg›
duyulmas›n› teminat alt›na alan yasal düzenlemeler de mevcut de¤ildir. Okul, koruma amaçl› kurumlar
veya özgürlü¤ün k›s›tland›¤› bütün kurumlar›n mevzuat›nda, çocu¤un özel yaﬂam›na sayg› duyulmas›
teminat alt›na al›nmal›d›r. Bu düzenleme; fiziksel çevre ve tasar›m›, ziyaret ve iletiﬂimi, kiﬂisel eﬂyalar›
ve personel e¤itimi ve davran›ﬂlar›n› içerecek nitelikte olmal›d›r.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar›n Tespiti,
‹nceleme, Korunma Kararlar›n›n Al›nmas› ve Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Yönetmelikte, korunma ihtiyac›n›n
tespiti, bu karar›n al›nmas› ve sonras›nda tutulacak kay›tlara çocu¤un ulaﬂma hakk›, bunun usulü,

104

buradaki bilgilere itiraz hakk› ve usulü konusunda özel bir düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
Özellikle kurumlarda gerçekleﬂtirilecek denetimler ve sair faaliyetler de çocu¤un özel yaﬂam›n›
koruyan aç›k düzenlemelere ba¤l› olmal› ve bu düzenlemeler etkin k›l›nmal›d›r. Sosyal hizmetler
kurumlar›n›n gece geç bir saatte denetlenmesi, çocuklar›n odalar›na denetim amaçl› dahi olsa izinsiz
girilmesi, kurumlarda yaﬂayan çocuklar ilgili bilgilerin bas›nda yer alma ﬂekli de ciddi sorunlar
yaratmakta ve kurumlarda kalan çocuklar›n damgalanmas› sonucunu do¤urmaktad›r. Kurumlara
iliﬂkin yap›lan haberlerde ya da çocuk istismar› veya aile sorunlar›na iliﬂkin haberlerde, çocu¤un özel
yaﬂam›na sayg› gösterilmesini sa¤lamak için yap›lacak düzenleme bütün bu konular› içerecek biçimde
olmal›d›r.
Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz edildi¤i kurumlarda uygulanacak kurallar belirlenirken de, özel
hayata müdahale ve iletiﬂimin denetlenmesini öngören düzenlemelerin çocuklar›n aileleri ve d›ﬂ
dünya ile iliﬂki kurma ihtiyaç ve haklar› dikkate al›narak, keyfi k›s›tlamay› önleyecek güvencelerle,
özellikle de çocu¤un yarar›n›n bunu gerektirmesi haline öncelik verilerek düzenlenmesi gerekmektedir.
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Taraf Devletler, kitle iletiﬂim araçlar›n›n önemini kabul ederek çocu¤un; özellikle toplumsal, ruhsal
ve ahlâki esenli¤i ile bedensel ve zihinsel sa¤l›¤›n› geliﬂtirmeye yönelik çeﬂitli ulusal ve uluslararas›
kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sa¤larlar. Bu amaçla Taraf Devletler:
a) Kitle iletiﬂim araçlar›n› çocuk bak›m›ndan toplumsal ve kültürel yarar› olan ve 29’uncu maddenin
ruhuna uygun bilgi ve belgeyi yaymak için teﬂvik ederler;
b) Çeﬂitli kültürel, ulusal ve uluslararas› kaynaklardan gelen bu türde bilgi ve belgelerin üretimi,
de¤iﬂimi ve yay›m› amac›yla uluslararas› iﬂbirli¤ini teﬂvik ederler;
c) Çocuk kitaplar›n›n üretimini ve yay›lmas›n› teﬂvik ederler;
d) Kitle iletiﬂim araçlar›n› az›nl›k grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocuklar›n dil gereksinimlerine
özel önem göstermeleri konusunda teﬂvik ederler;
e) 13. ve 18. maddelerde yer alan kurallar göz önünde tutularak çocu¤un esenli¤ine zarar verebilecek
bilgi ve belgelere karﬂ› korunmas› için uygun yönlendirici ilkeler geliﬂtirilmesini teﬂvik ederler.
I. Maddenin Kapsam›
17. madde, kitle iletiﬂim araçlar›n›n çocuklar üzerindeki etkilerine odaklanmakta ve Taraf Devletlere
genel bir yükümlülük getirmektedir. Buna göre Devletler, çocuklar›n esenli¤i ile bedensel ve zihinsel
geliﬂimini destekleyici nitelikte çeﬂitli kaynaklardan bilgi ve belgelere ulaﬂmalar› için gerekli önlemleri
almakla yükümlüdürler.
Maddede, ilk olarak kitle iletiﬂim araçlar›n›n önemine dikkat çekilmektedir. Komite 1997 y›l›nda
“çocuk ve medya” konulu bir çal›ﬂma grubu toplayarak “Oslo Görevi” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan bir belge ile
çocuklar›n uygun bilgilere ulaﬂmas›n›n sa¤lanmas›nda hükümetlere, kuruluﬂlara, kiﬂilere ve özel
sektöre düﬂen görevleri tespit etmiﬂtir. (23. Oturum Raporu, Ocak 200, CHS/K/94, paragraf
481) Komite, çocu¤un geliﬂim hakk› (md. 6), e¤itimin amac› (md. 29), kültürel ve sanatsal yaﬂama
serbestçe kat›lma hakk› (md. 31) gibi Sözleﬂmede yer alan haklar›n kullan›lmas› bak›m›ndan medyan›n
rolünü çok önemli görmektedir.
17. madde özellikle çocu¤un ifade özgürlü¤ü ile ilgili beﬂ özel stratejiyi belirlemekte ve Devletlere
bu maddede say›lan beﬂ ad›m›n at›lmas› önermektedir.
Bunlardan ilki medyan›n, çocuklara yarar sa¤layacak olumlu ve e¤itimin amaçlar›na uygun bilgiler
yay›nlamaya teﬂvik edilmesidir. Anlay›ﬂ, bar›ﬂ ve hoﬂgörünün, cinsiyet eﬂitli¤inin, özürlülere iliﬂkin
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duyarl›l›¤›n geliﬂtirilmesi, çocuk suçlulu¤unun önlenmesi gibi konularda medyan›n üstlenmesi gereken
rol ve sorumluluk bu kapsamda de¤erlendirilmektedir.
‹kincisi, bilgi ve belgeye ulaﬂma konusunda uluslararas› iﬂbirli¤inin teﬂvikidir. Bunu s›ras›yla; çocuk
kitaplar›n›n üretiminin teﬂviki; kitle iletiﬂim araçlar›nda az›nl›k gruplar›na mensup çocuklar›n dil
ihtiyaçlar›na özen gösterilmesi konusunda medyan›n desteklenmesi izler. Son olarak Devletlerin,
yay›n organlar›n› çocu¤un esenli¤ine zarar verici nitelikteki bilgi ve belgelerden çocu¤u koruma
konusunda teﬂvik etme yükümlülü¤ü düzenlenmektedir.
17. madde düzenlemesi Devlete aﬂa¤›daki konularda sorumluluk yüklemektedir;
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1. Ülkede bulunan bütün çocuklar›n toplumsal, ruhsal ve ahlaksal esenli¤ini, bedensel ve zihinsel
sa¤l›¤›n› geliﬂtirmeyi hedefleyenler baﬂta olmak üzere, çeﬂitli ulusal ve uluslararas› kaynaklardan bilgi
ve yay›nlara eriﬂimlerini sa¤layacak önlemleri almak,
2. Kitle iletiﬂim araçlar›n›, çocuklar aç›s›ndan sosyal ve kültürel anlamda yararl› olacak ve çocu¤un
insan hak ve özgürlüklerine, ailesine, yaﬂad›¤› ülkenin ulusal de¤erlerine, kendisinden farkl› uygarl›klar›n
ulusal de¤erlerine, do¤al çevreye sayg›s›n› geliﬂtirici, özgür bir toplumda sorumlu bir yaﬂam için
haz›rlanmas›n› sa¤lay›c› biçimde yay›n yapmaya teﬂvik etmek,
3. Kitle iletiﬂim araçlar›n›, özürlü insanlara yönelik olumlu bir imge sunulmas›na; halklar aras›nda
anlay›ﬂ ve dostluk, cinsiyetler aras› eﬂitlik, suça sürüklenen çocuklar›n olumlu biçimde toplumsallaﬂt›r›lmas›
anlay›ﬂlar›n›n geliﬂtirilmesine; Sözleﬂmenin yetiﬂkin ve çocuklara tan›t›lmas›na; sa¤l›k ve e¤itim
alanlar›nda ilerlemelere katk›da bulunmaya teﬂvik etmek,
4. Bilgi üretimi ve paylaﬂ›m›nda uluslararas› iﬂbirli¤ini güçlendirmek,
5. Çocuk kitaplar›n›n üretimini ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤lay›c› önlem almak.
Bu hüküm, Devletler aç›s›ndan Sözleﬂmenin do¤rudan uygulanabilir nitelikteki hükümlerindendir.
Dolay›s›yla, iç hukukta Devletin bu yükümlülüklerini tekrar eden baﬂkaca bir yasal düzenleme
olmadan da uygulanabilir niteliktedir.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Zarar Verici Yay›ndan Korunma Hakk›n› ‹lgilendiren Düzenlemeler
Medyan›n çocu¤un özel yaﬂam›na sayg› duymas›n›, bu arada istismar, aile sorunlar› ve çocuk suçlulu¤u
gibi konularda sorumlu yay›n yapmas›n› sa¤lamak üzere, e¤itim dâhil, gerekli yol gösterici ilkeler
ve güvenceler konusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bir regülasyon görevi üstlenmiﬂtir.
RTÜK, radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amac›yla kurulmuﬂ, özerk ve tarafs›z bir kamu
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Televizyonlar›n Kuruluﬂ Ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun 4. maddesinde düzenlenen yay›n ilkeleri
aras›nda aﬂa¤›daki hükümler yer almaktad›r:
• Kad›nlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karﬂ› ﬂiddetin ve ayr›mc›l›¤›n teﬂvik edilmemesi.
• Yay›nlar›n ﬂiddet kullan›m›n› özendirici veya ›rkç› nefret duygular›n› k›ﬂk›rt›c› nitelikte olmamas›.
• Gençlerin ve çocuklar›n fiziksel, zihinsel ve ahlâkî geliﬂimini zedeleyecek türden programlar›n,
bunlar›n seyredebilece¤i zaman ve saatlerde yay›nlanmamas›.
Kanunun 34. maddesi Kurulun uygulayabilece¤i yapt›r›mlar› düzenlemektedir. Buna göre RTÜK,
öngördü¤ü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin ﬂartlar›n› ihlâl eden, yay›n ilkelerine ve bu Kanunda
belirtilen di¤er esaslara ayk›r› yay›n yapan özel radyo ve televizyon kuruluﬂlar›n› uyarmakta veya
ayn› yay›n kuﬂa¤›nda aç›k ﬂekilde özür dilemesini isteyebilmektedir. Bu talebe uyulmamas› veya
ayk›r›l›¤›n tekrar› halinde ihlâle konu olan program›n yay›n›, bir ilâ on iki kez aras›nda durdurabilmektedir.
Yay›n› durdurulan programlar›n yerine, ayn› yay›n kuﬂa¤›nda ve reklams›z olarak, ilgili kamu kurum
ve kuruluﬂlar›na Üst Kurulca haz›rlatt›r›lacak e¤itim, kültür, trafik, kad›n ve çocuk haklar›, gençlerin
fiziksel ve ahlakî geliﬂimi, uyuﬂturucu ve zararl› al›ﬂkanl›klarla mücadele, Türk dilinin güzel kullan›m›
ve çevre e¤itimi konular›nda programlar yay›nlanmas› gerekmektedir. Ayk›r›l›¤›n tekrar› halinde;
yay›n kuruluﬂlar›na yasada belirtilen ﬂartlara uygun olarak idarî para cezas› verilir. Dikkat çeken
cezalardan bir tanesi, Kanunun 4’üncü maddesinin ikinci f›kras›n›n (a), (b) ve (c) bentlerindeki ilkelere
ayk›r› yay›n yap›lmas› halinde uyar› yap›lmadan yay›n kuruluﬂunun yay›n›n bir ay durdurulmas›d›r.
‹hlâlin tekrar› halinde yay›n süresiz olarak durdurulabilmekte ve yay›n lisans› iptal edilebilmektedir.
Nisan 2006’dan beri çocuklar›n televizyon yay›nlar›n›n zararl› etkilerinden korunmalar› amac›yla
RTÜK taraf›ndan geliﬂtirilen ve televizyon kuruluﬂlar› taraf›ndan desteklenen Ak›ll› ‹ﬂaretler Sembol
Sistemi uygulanmaktad›r. Ak›ll› ‹ﬂaretler, bir özdenetim mekanizmas› olup, çocuk ve gençleri cinsellik,
ﬂiddet, olumsuz örnek oluﬂturabilecek davran›ﬂlar (kötü dil kullan›m›, sigara, alkol, kumar ve madde
ba¤›ml›l›¤›na özendirme, her türlü ayr›mc›l›k ve intihar sahnelerinin gösterilmesi) gibi zararl› yay›n
içeri¤ine karﬂ› korumak için geliﬂtirilmiﬂ olan görsel-iﬂitsel bir uyar› sistemidir. Sistem kullan›lan
iﬂaretler sayesinde televizyon programlar›n›n hangi yaﬂ grubundaki çocuklara uygun oldu¤u ve
programda yer alan zararl› içerik konusunda izleyiciye bilgi vermektedir.
On sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin maneviyat› üzerinde muz›r tesir yapaca¤› anlaﬂ›lan mevkute ve mevkute
tan›m›na girmeyen di¤er bas›lm›ﬂ eserler Küçükleri Muz›r Neﬂriyattan Koruma Kanunu çerçevesinde
s›n›rlamalara tabi tutulur. Bunun için Baﬂbakanl›k bünyesinde bir kurul oluﬂturulmaktad›r. Kurul,
kanunda gösterilen eserleri resen inceleyebilece¤i gibi, resmî makamlar ile gayeleri içinde çocuk ve
gençlerin korunmas›na yer veren derneklerin, kad›n derneklerinin veya bas›n dernek ve kuruluﬂlar›n›n
baﬂvurular›n› da inceleyerek karara ba¤lamaktad›r. Kurul taraf›ndan, küçüklerin maneviyat›na zarar
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verici bulunan yay›nlar›n ön kapaklar›na "Küçüklere zararl›d›r" damga veya iﬂaretini basmak
zorunludur. "Küçüklere zararl›d›r" ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabilece¤i ﬂekil ve büyüklükte
yaz›lmas› gerekir. Bu ﬂekilde damgalanan eserler; aç›k sergilerde ve seyyar müvezziler sat›c›lar
taraf›ndan sat›lamamakta, dükkânlarda, camekânlarda ve benzeri yerlerde teﬂhir edilememekte,
bir yerden bir yere teﬂhir maksad›yla aç›k bir surette nakledilememekte ve müvezziler da¤›t›c›lar
taraf›ndan bunlar için sipariﬂ kabul olunamamakta, gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilânlar›, radyo
ve TV ile veya di¤er suretlerle ilan edilememekte, sat›ﬂ› için reklâm ve propaganda yap›lamamaktad›r.
Ayr›ca para mukabili veya paras›z küçüklere gösterilememekte, verilememekte ve hiçbir suretle
okul ve benzeri yerlere sokulamamaktad›r. Son olarak bu tür eserler, ancak on sekiz yaﬂ›ndan
büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poﬂet içinde sat›labilmektedir. Bu zarf ve poﬂetlerin üzerinde
eserin ismi ile "Küçüklere zararl›d›r" ibaresinden baﬂka yaz› ve resim bulunmas› kanunla yasaklanm›ﬂt›r.
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Bas›n Kanununun 21. maddesinde ise suç faili ya da suç ma¤duru çocuklar›n kimli¤inin korunmas›na
iliﬂkin düzenleme yap›lmaktad›r. Bu düzenleme ile süreli yay›nlarda on sekiz yaﬂ›ndan küçük olan
suç faili veya ma¤durlar›n›n kimliklerini aç›klayacak ya da tan›nmalar›na yol açacak ﬂekilde yay›n
yap›lmas› yasaklanmaktad›r.
‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹ﬂlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakk›nda Kanun ile içerik sa¤lay›c›, yer sa¤lay›c›, eriﬂim sa¤lay›c› ve toplu kullan›m sa¤lay›c›lar›n yükümlülük ve sorumluluklar› ile internet ortam›nda iﬂlenen belirli suçlarla içerik,
yer ve eriﬂim sa¤lay›c›lar› üzerinden mücadeleye iliﬂkin esas ve usulleri düzenlenmiﬂtir. ‹nternet
ortam›nda yap›lan ve içeri¤i TCK, md. 103’de yer alan çocuklar›n cinsel istismar› suçunu oluﬂturdu¤u
hususunda yeterli ﬂüphe sebebi bulunan yay›nlarla ilgili olarak eriﬂimin engellenmesine mahkemece
karar verilir. (md. 8)
Çocuklar ‹çin Kitap Bas›lmas› ‹le ‹lgili Düzenlemeler
Milli E¤itim Temel Kanununun 3.12.2003 tarihinde de¤iﬂtirilen 54. maddesinde okullarda okutulacak
kitaplar›n tespiti ve ücret ödenmesini düzenlemektedir. Buna göre, ilkö¤retim ve ortaö¤retim
kurumlar›nda okutulacak ders kitaplar›, Millî E¤itim Bakanl›¤›nca belirlenmektedir. Ders kitaplar›na
iliﬂkin yar›ﬂmalarda derece alanlara verilecek ödülün ödeme, usul ve esaslar› ile miktar› yönetmelikle
belirlenece¤i düzenlenmiﬂtir.
III. Mevzuat›n Sözleﬂme ile Uyumu
Türkiye sözleﬂmeyi imzas› s›ras›ndaki çekince bildiriminde, Sözleﬂmenin 17, 29 ve 30. maddelerini
Anayasa ve Lozan Antlaﬂmas›n›n ifade ve ruhuna uygun olarak yorumlay›p, uygulama hakk›n› sakl›
tuttu¤unu ifade etmiﬂtir. Onay s›ras›nda, az›nl›k kavram›n› Lozan Anlaﬂmas› ba¤lam›nda de¤erlendiren
yasa koyucu, Sözleﬂmenin 17. maddesinin (d) bendine ait çekinceyi de korumuﬂtur. Ancak bunun
d›ﬂ›ndaki bentler bak›m›ndan bir çekince bulunmamaktad›r.
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Mevzuat yay›nc›lar›n uymas› gereken ilkeleri belirlemekte ve bunlara uyulmamas›na iliﬂkin yapt›r›mlar›
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öngörmektedir. Çocuk haklar› ile ilgili program yay›nlamak da, bu yapt›r›mlar kapsam›nda gündeme
gelmektedir. Bu çerçevede yap›lan de¤erlendirmede mevzuat ile BM Çocuk Haklar›na Dair
Sözleﬂmenin 17. madde hükmünün örtüﬂtü¤ü söylenebilir. Ancak teﬂvik edici nitelikte bir düzenleme
bulunmamaktad›r.
Çocuk yay›nlar›n›n çocuk sa¤l›¤›na ve geliﬂimine uygun olarak düzenlenmesi ve geliﬂtirilmesi için
özellikle çocuk programlar› ve kitaplar›n›n yay›n› ve teﬂvik edilmesi ile ilgili kapsaml› bir düzenlemeye
ihtiyaç bulunmaktad›r. Ayn› zamanda Devletin kitle iletiﬂim araçlar›n› teﬂvik etmeye yönelik yapmas›
gerekenler de mevzuat ile düzenlenmelidir. Kitle iletiﬂim araçlar›na iliﬂkin yasal düzenlemelerde
medyan›n çocuk haklar›n›n tan›t›lmas› ve korunmas›ndaki rolü aç›kça tarif edilmeli ve bu rol gere¤ince
üstlenmesi gereken sorumluluklar gösterilmelidir. Bas›n organlar›n›n çocuk haklar›n›n korunmas›
ve tan›t›lmas›ndaki rol ve sorumlulu¤u baﬂl›¤› alt›nda özellikle aﬂa¤›daki konular› içerecek bir
düzenleme yap›lmal›d›r:
a. Ülkede bulunan bütün çocuklar›n toplumsal, ruhsal ve ahlaksal esenli¤ini, bedensel ve zihinsel
sa¤l›¤›n› geliﬂtirmeyi hedefleyenler baﬂta olmak üzere, çeﬂitli ulusal ve uluslararas› kaynaklardan bilgi
ve yay›nlara eriﬂim hakk›,
b. Kitle iletiﬂim araçlar›n›n, çocuklar aç›s›ndan sosyal ve kültürel anlamda yararl› olacak ve çocu¤un
insan hak ve özgürlüklerine, ailesine, yaﬂad›¤› ülkenin ulusal de¤erlerine, kendisinden farkl› uygarl›klar›n
ulusal de¤erlerine, do¤al çevreye sayg›s›n› geliﬂtirici, özgür bir toplumda sorumlu bir yaﬂam için
haz›rlanmas›n› sa¤lay›c› biçimde yay›n yapma sorumlulu¤u,
c. Kitle iletiﬂim araçlar›n›n, özürlü insanlara yönelik olumlu bir imge sunulmas›, halklar aras›nda anlay›ﬂ
ve dostluk, cinsiyetler aras› eﬂitlik, suça sürüklenen çocuklar›n olumlu biçimde toplumsallaﬂt›r›lmas›
anlay›ﬂlar›n›n geliﬂtirilmesi, Sözleﬂmenin yetiﬂkin ve çocuklara tan›t›lmas›, sa¤l›k ve e¤itim alanlar›nda
ilerlemelere katk›da bulunma sorumlulu¤u.
Ayn› zamanda bu madde kapsam›nda çocu¤un bilgi ve belgeleri edinme hakk›n› kullanmas› için
baﬂvuru yollar› da gösterilmelidir.
Bas›n Kanununun 21. maddesi suç iﬂledi¤i iddia edilen veya ma¤dur çocu¤un kimli¤inin aç›klanmas›n›
yasaklamakta ise de çocuklarla ilgili olumsuz önyarg›lar›n oluﬂmas›na neden olacak nitelikte yay›n
yap›lmas› gibi, çocuklara zarar verici yay›nlara iliﬂkin bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bas›n
Kanunundaki hükmün kapsam›, çocuklar için tam bir koruma sa¤layacak biçimde geniﬂletilmelidir.
Çocuklar›n esenliklerine zarar verici nitelikteki olan ve internet arac›l›¤› ile iﬂlenebilen suçlar yeniden
düzenlenmelidir. Ayn› zamanda da, Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun
34. maddesinde oldu¤u gibi, cezalara iliﬂkin düzenlemeler de cayd›r›c› nitelikte olmal›d›r.
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18. Madde: Ana-Babalar›n, Devletin
Yard›m›yla Yerine Getirecekleri Ortak
Sorumluluklar
1. Taraf Devletler, çocu¤un yetiﬂtirilmesinde ve geliﬂmesinin sa¤lanmas›nda ana-baban›n birlikte
sorumluluk taﬂ›d›klar› ilkesinin tan›nmas› için her türlü çabay› gösterirler. Çocu¤un yetiﬂtirilmesi ve
geliﬂtirilmesi sorumlulu¤u ilk önce ana-babaya ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere düﬂer. Bu
kiﬂiler her ﬂeyden önce çocu¤un yüksek yarar›n› göz önünde tutarak hareket ederler.
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2. Bu Sözleﬂmede belirtilen haklar›n güvence alt›na al›nmas› ve geliﬂtirilmesi için Taraf Devletler,
çocu¤un yetiﬂtirilmesi konusundaki sorumluluklar›n› kullanmada ana-baba ve yasal vasilerin
durumlar›na uygun yard›m yapar ve çocuklar›n bak›m› ile görevli kuruluﬂlar›n, faaliyetlerin ve
hizmetlerin geliﬂmesini sa¤larlar.
3. Taraf Devletler, çal›ﬂan ana-baban›n, çocuk bak›m hizmet ve tesislerinden, çocuklar›n›n da bu
hizmet ve tesislerden yararlanma hakk›n› sa¤lamak için uygun olan her türlü önlemi al›rlar.

I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 18. maddesi, çocu¤un ana-babas› ile Devlet aras›ndaki sorumluluk da¤›l›m›n› konu
almaktad›r. Ana-babaya sorumluluklar›n› yerine getirirken ve hatta sorumluluklar›n› yerine getiremeyen
ya da getirmeyen ana-babalara sorumluluklar›n› yerine getirebilmeleri için Devletin yard›m
yükümlülü¤ünü düzenlemektedir.

18. madde Sözleﬂmenin çocu¤a ve onunla ilgili sorumluluklara yönelik temel bak›ﬂ aç›s›n› ortaya
koyan önemli bir maddedir. Çocu¤un yetiﬂtirilmesi ve geliﬂtirilmesi sorumlulu¤u ilk önce ana-babaya
ya da vasiye aittir. Ana-baba ve vasi bu sorumlulu¤u yerine getirirken çocu¤un yüksek yarar›n› göz
önünde tutarak hareket etmelidir. Ancak çocu¤un geliﬂim ve yetiﬂtirilmesinden sorumlu olan bu
kimseler, bu sorumluluklar›n› yerine getirirken yaln›z b›rak›lmamal›d›rlar. Devlet, öncelikle anababan›n sorumlulu¤u birlikte taﬂ›d›klar› ilkesinin tan›nmas›n› sa¤lamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük,
tek ebeveynli ailelerin desteklenmesi, kad›n-erkek aras›ndaki çal›ﬂma ﬂartlar› ile ilgili eﬂitsizliklerin
giderilmesi, ana-baban›n ayr›ld›¤› durumlarda taraflardan birine çocu¤u verme e¤iliminin bask›n
oldu¤u hukuki ve sosyal geleneklerin de¤iﬂtirilmesi gibi pek çok konuda Devletin aktif rol oynamas›n›
gerektirir.
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vasinin durumuna uygun yard›m yapmakla da yükümlüdür. Bu yükümlülük sadece ihtiyaç içerisindeki
ailelere yönelik bir yükümlülük de¤ildir. 18. madde Devletleri, bütün ana-babalara yard›m sorumluluklar›
bulundu¤unu kabul etmeye davet etmektedir. Bu sorumluluk, çocu¤un bütün haklar›n› kullanabilmesi
için ailelerin sahip olmas› gereken yaﬂam standard›n› güvence alt›na almaya yönelik; konut, gelir
veya istihdam yard›m›, çal›ﬂan ailelerin desteklenmesi, aile e¤itimi, çocuklar›n bak›m› ile ilgili kuruluﬂlar›n,
faaliyetlerin ve hizmetlerin geliﬂtirilmesi gibi her tür deste¤i kapsamaktad›r.
Komitenin Türkiye’nin Sözleﬂme gere¤ince sundu¤u rapora iliﬂkin Sonuç Gözlemlerinde (CRC/C/108
(2001), özellikle kad›n›n yaln›z baﬂ›na aile sorumlulu¤unu üstlendi¤i durumda, genelde ailelere ve
vasilere çocuklar›n büyütülmesi konusunda uygun yard›mlar›n bulunmamas› endiﬂe ile karﬂ›lanm›ﬂ,
Türkiye’nin bu alanda dan›ﬂma ve toplum merkezli programlarla etkili önlemleri almas› önerilmiﬂtir.
(paragraf 121 ve 122)
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
“Çocu¤un yetiﬂtirilmesinde ana-baban›n sorumluluklar›na sayg›” kural›na iliﬂkin düzenlemeler:
Ana-baba çocuk aras›ndaki iliﬂkiler esas olarak Medeni Kanunda düzenlenmiﬂtir. Buna göre; ana,
baba ve çocuk, ailenin huzur ve bütünlü¤ünün gerektirdi¤i ﬂekilde birbirlerine yard›m etmek, sayg›
ve anlay›ﬂ göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdürler. (md. 322) Çocu¤un bak›m›,
e¤itimi ve korunmas› için gerekli giderleri karﬂ›lama yükümlülü¤ü kural olarak Ana-babaya aittir.
Ancak ana ve baba, yoksul olduklar› veya çocu¤un özel durumu ola¤anüstü harcamalar yap›lmas›n›
gerektirdi¤i takdirde ya da ola¤an d›ﬂ› herhangi bir sebebin varl›¤› hâlinde, hâkimin izniyle çocu¤un
mallar›ndan onun bak›m ve e¤itimine yetecek belli bir miktar sarf edebilirler. (md. 327) Ana ve
baban›n bak›m borcu, çocu¤un ergin olmas›na kadar devam eder. Çocuk ergin oldu¤u halde e¤itimi
devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koﬂullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak
üzere, e¤itimi sona erinceye kadar çocu¤a bakmakla yükümlüdürler. (md. 328) Küçü¤e fiilen bakan
ana veya baba, di¤erine karﬂ› çocuk ad›na nafaka davas› açabilir. Ay›rt etme gücüne sahip olmayan
küçük için gereken hallerde nafaka davas›, atanacak kayy›m veya vasi taraf›ndan da aç›labilir. Ay›rt
etme gücüne sahip olan küçük kendisi de nafaka davas› açabilir. (md. 329) Ana ve baba, çocu¤un
bak›m ve e¤itimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararlar› al›r ve uygularlar.
(md. 339)
Anayasa (md. 41) ve Medeni Kanuna göre; anne baba çocu¤un yetiﬂtirilmesi sorumlulu¤unu ortak
taﬂ›rlar ve her ikisi de çocu¤un yetiﬂtirilmesine aktif olarak kat›l›ma yükümlülü¤üne sahiptir. Evlilik
devam etti¤i sürece ana ve baba velayeti birlikte kullan›rlar. (md. 336) Ayr›l›k halinde de velayet
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ortak kullan›labilece¤i gibi, hâkim çocu¤un velayetini eﬂlerden birine de verebilir. (md. 336) Ana
ve baba evli de¤ilse velayet anaya aittir. (md. 337)
Türk hukukunda çocuk ile baba aras›nda soy ba¤›, ana ile evlilik, tan›ma, evlat edinme veya hâkim
hükmüyle kurulur. Ana ve babadan her biri, velâyeti alt›nda bulunmayan veya kendisine b›rak›lmayan
çocuk ile uygun kiﬂisel iliﬂki kurulmas›n› isteme hakk›na sahiptir. (md. 323) Ayr›ca MK 324. maddesi
uyar›nca ana ve babadan her biri, di¤erinin çocuk ile kiﬂisel iliﬂkisini zedelemekten, çocu¤un e¤itilmesi
ve yetiﬂtirilmesini engellemekten kaç›nmakla yükümlüdür. Kiﬂisel iliﬂki sebebiyle çocu¤un huzuru
tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklar›n› birinci f›krada öngörülen yükümlülüklerine ayk›r›
olarak kullan›rlarsa veya çocuk ile ciddî olarak ilgilenmezlerse ya da di¤er önemli sebepler varsa,
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kiﬂisel iliﬂki kurma hakk› reddedilebilir veya kendilerinden al›nabilir.
Yasalarda, aksi kan›tlanmad›¤› sürece, hem anne hem de baba ile iliﬂkisini sürdürmenin çocu¤un
yüksek yarar›na uygun oldu¤u yolunda bir hüküm yer almamaktad›r. Velayetin ana-babadan hangisine
verilece¤i belirlenirken çocu¤un yarar›n›n dikkate al›nmas› gerekti¤ine dair de aç›k bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Ancak yasalar, ayr›lan ana-baba aras›nda sorumluluk paylaﬂ›m›nda çocu¤un yüksek
yarar›n›n gözetilmesini sa¤layacak zeminleri haz›rlamaktad›r. Medeni Kanunun 182. maddesi gere¤ince
mahkeme boﬂanma veya ayr›l›¤a karar verirken, olanak bulundukça ana ve babay› dinledikten ve
çocuk vesayet alt›nda ise vasinin ve vesayet makam›n›n düﬂüncesini ald›ktan sonra, ana ve baban›n
haklar›n› ve çocuk ile olan kiﬂisel iliﬂkilerini düzenler. Velâyetin kullan›lmas› kendisine verilmeyen
eﬂin çocuk ile kiﬂisel iliﬂkisinin düzenlenmesinde, çocu¤un özellikle sa¤l›k, e¤itim ve ahlâk bak›m›ndan
yararlar› esas tutulur. Bu eﬂ, çocu¤un bak›m ve e¤itim giderlerine gücü oran›nda kat›lmak zorundad›r.
Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek y›llarda taraflar›n
sosyal ve ekonomik durumlar›na göre ne miktarda ödenece¤ini karara ba¤layabilir.
Çocu¤un yetiﬂtirilmesinde Devletin ana – babay› destekleme sorumlulu¤una iliﬂkin düzenlemeler:
Anayasan›n 41. maddesi Devletin aile ve çocuklar›n korunmas› sorumlulu¤unu düzenler. Bu maddeye
göre aile, Türk toplumunun temelidir ve eﬂler aras›nda eﬂitli¤e dayan›r. Devlet, ailenin huzur ve
refah›, özellikle anan›n ve çocuklar›n korunmas› ve aile planlamas›n›n ö¤retimi ile uygulanmas›n›
sa¤lamak için gerekli tedbirleri al›r ve teﬂkilat› kurar.
Bu hüküm sadece ihtiyac› olanlar bak›m›ndan de¤il, bütün ailelere yönelik olarak Devletin yükümlülü¤ünü
düzenlemektedir.
Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂmay› Teﬂvik Kanununun amac›; fakr› zaruret içinde ve muhtaç
durumda bulunan vatandaﬂlar ile gerekti¤inde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiﬂ
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adilane bir ﬂekilde tevzi edilmesini sa¤lamak, sosyal yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂmay› teﬂvik etmektir.
Yasa, bir fon kurulmas›n› ve sosyal yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma çal›ﬂmalar›n›n il ve ilçelerde kurulan
sosyal yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma vak›flar› arac›l›¤› ile yap›lmas›n› öngörmekte ve as›l olarak geçici
ayni yard›m da¤›t›m›n› düzenlemektedir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, korunmaya, bak›ma veya yard›ma muhtaç
aile, çocuk, özürlü, yaﬂl› ve di¤er kiﬂilere götürülecek sosyal hizmetleri ve bu hizmetleri sunacak
kuruma iliﬂkin düzenlemeleri yapan Kanundur. Kanunun 3. maddesinde sosyal hizmetler; “kiﬂi ve
ailelerin kendi bünye ve çevre ﬂartlar›ndan do¤an veya kontrolleri d›ﬂ›nda oluﬂan maddi, manevi
ve sosyal yoksunluklar›n›n giderilmesine ve ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na, sosyal sorunlar›n›n önlenmesi
ve çözümlenmesine yard›mc› olunmas›n› ve hayat standartlar›n›n iyileﬂtirilmesini ve yükseltilmesini
amaçlayan sistemli ve programl› hizmetler bütünü” olarak tan›mlanmaktad›r.
Bu konudaki bir di¤er düzenleme Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü
Ayni – Nakdi Yard›m Yönetmeli¤idir. (RG 28.09.1986 - 19235) Yönetmelik, temel ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layamayan ve yaﬂamlar›n› en düﬂük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kiﬂi ve ailelere
sunulacak sosyal yard›m hizmetlerini düzenlemektedir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü Aile Dan›ﬂma Merkezleri Yönetmeli¤i
(RG 07.10.2007 - 26666), toplumun ve ailenin geliﬂimini desteklemek üzere koruyucu, önleyici,
e¤itici, geliﬂtirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerde bulunmak üzere Aile Dan›ﬂma Merkezleri
kurulmas›n› öngörmektedir.
Çocuk Koruma Kanunu da, koruyucu ve destekleyici tedbirleri belirlerken, çocu¤un öncelikle kendi
aile ortam›nda korunmas›n› sa¤lamaya yönelik dan›ﬂmanl›k, e¤itim ve sa¤l›k tedbirlerine öncelik
verilmesi prensibini benimsemekte (md. 5) ve bar›nma yeri olmayan çocuklu kimseler ve hayat›
tehlikede olan hamile kad›nlar için çocuklar› ile birlikte korunmalar›n› sa¤layacak bar›nma tedbirini
öngörmektedir. Bu tedbirler ﬂöyle tan›mlanmaktad›r;
a) Dan›ﬂmanl›k tedbiri, çocu¤un bak›m›ndan sorumlu olan kimselere çocuk yetiﬂtirme konusunda;
çocuklara da e¤itim ve geliﬂimleri ile ilgili sorunlar›n›n çözümünde yol göstermeye,
b) E¤itim tedbiri, çocu¤un bir e¤itim kurumuna gündüzlü veya yat›l› olarak devam›na; iﬂ ve meslek
edinmesi amac›yla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustan›n
yan›na yahut kamuya ya da özel sektöre ait iﬂyerlerine yerleﬂtirilmesine,
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c) Bak›m tedbiri, çocu¤un bak›m›ndan sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine
getirememesi hâlinde, çocu¤un resmî veya özel bak›m yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden
yararland›r›lmas› veya bu kurumlara yerleﬂtirilmesine,
d) Sa¤l›k tedbiri, çocu¤un fiziksel ve ruhsal sa¤l›¤›n›n korunmas› ve tedavisi için gerekli geçici veya
sürekli t›bbî bak›m ve rehabilitasyonuna, ba¤›ml›l›k yapan maddeleri kullananlar›n tedavilerinin
yap›lmas›na,
e) Bar›nma tedbiri, bar›nma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayat› tehlikede olan hamile
kad›nlara uygun bar›nma yeri sa¤lamaya, yönelik tedbirlerdir.
Aile ve Sosyal Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ü Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun ile ülkedeki
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sosyal sorunlar›n tespiti ve çözümü ile ailenin bütünlü¤ünün korunmas›, güçlendirilmesi ve sosyal
refah›n›n art›r›lmas›na yönelik millî bir politikan›n oluﬂmas›na yard›mc› olmak üzere araﬂt›rma yapmak
ve proje geliﬂtirmekte görevli Baﬂbakanl›¤a ba¤l› bir genel müdürlük kurulmas› öngörülmektedir.
‹ﬂ Kanunu, kad›n iﬂçiler için do¤umdan önce sekiz ve do¤umdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam on alt› hafta süre ile do¤um izni ve bir yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n› emzirmeleri için günde
toplam bir buçuk saat süt izni hakk› tan›maktad›r. (md. 74) Ayr›ca hamile kad›nlar›n çal›ﬂt›r›lmalar›
ile ilgili usul ve esaslar› düzenleyen bir Yönetmelik bulunmaktad›r. Gebe Veya Emziren Kad›nlar›n
Çal›ﬂt›r›lma ﬁartlar›yla Emzirme Odalar› ve Çocuk Bak›m Yurtlar›na Dair Yönetmeli¤in (RG
14.07.2004 - 25522) 15. maddesine göre 100-150 kad›n iﬂçi çal›ﬂt›r›lan iﬂyerlerinde, bir yaﬂ›ndan
küçük çocuklar›n b›rak›lmas› ve bak›lmas› ve emziren iﬂçilerin çocuklar›n› emzirmeleri için iﬂveren
taraf›ndan, çal›ﬂma yerlerinden ayr› ve iﬂyerine en çok 250 metre uzakl›kta bir emzirme odas›n›n
kurulmas›; 150’den çok kad›n iﬂçi çal›ﬂt›r›lan iﬂyerlerinde, 0-6 yaﬂ›ndaki çocuklar›n b›rak›lmas› ve
bak›lmas›, emziren iﬂçilerin çocuklar›n› emzirmeleri için iﬂveren taraf›ndan, çal›ﬂma yerlerinden ayr›
ve iﬂyerine yak›n bir yurdun kurulmas› zorunludur. Oda ve yurtlardan kad›n iﬂçilerin çocuklar› ile
erkek iﬂçilerin annesi ölmüﬂ veya velayeti babaya verilmiﬂ çocuklar› faydalan›rlar. Odalara 0-1,
yurtlara 0-6 yaﬂ›ndaki çocuklar al›n›r. (md. 16) ‹ﬂ Kanununda 15.5.2008 tarih ve 5765 say›l› Kanunla
yap›lan bir de¤iﬂiklik ile iﬂverenlerin çocuk bak›m yurdu ve emzirme odalar› kurmak yerine d›ﬂar›dan
hizmet sat›n al›m› yoluna gitmelerine olanak tan›yan bir düzenleme yap›lm›ﬂt›r
.
III. Mevzuat›n Sözleﬂme ile Uyumu
Medeni Kanun, çocu¤un yetiﬂtirilmesi ve geliﬂtirilmesi görevini ilk önce ana-babaya ya da durum
gerektiriyorsa yasal vasilere yüklemekte; ana-baban›n birlikte sorumlu olmas› esas›n› benimsemektedir.
Ana-baba çocu¤un yüksek yarar›n› göz önünde tutarak hareket etme yükümlülü¤ü alt›ndad›r. Bu
aç›lardan bak›ld›¤›nda mevzuat sözleﬂme ile uyum içindedir.
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olmakla birlikte, bu hüküm çocu¤un yetiﬂtirilmesinde ve geliﬂtirilmesinde ana-baban›n sorumlulu¤una
sayg› ve ana-babay›, bu sorumlulu¤u yerine getirirken destekleme yükümlülü¤ü perspektifini
taﬂ›mamaktad›r. Ana ve çocu¤un korunmas›na vurgu yap›l›rken, çocu¤un aile içinde korunmas› ve
ailenin çocu¤a Sözleﬂmede yaz›l› bütün haklar›n› kullanabilmesini sa¤layacak bir ortam sunabilmesi
için Devletin organize edece¤i hizmetler arac›l›¤› ile desteklenmesi yükümlülü¤ünden söz
edilmemektedir. Hem ana-baban›n hem de Devletin çocuk yetiﬂtirilmesinde ortak sorumluluklar›n›n
bulundu¤u temel ilke olarak benimsenmelidir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda yer alan sosyal hizmet tan›m›; sadece
ekonomik yoksullu¤a dayal› bir ihtiyaç hali öngörmemesi, maddi, manevi ve sosyal bütün yoksunluklar›
kapsamas›, sadece yard›m etmeyi de¤il bu yoksunluklar›n gidermeyi, sosyal sorunlar› önlenmeyi,
hayat standartlar›n› iyileﬂtirilmeyi amaçl›yor olmas› nedeniyle, 18. maddenin Devletlere yöneltti¤i,
bütün ana-babalara yard›m sorumlulu¤unu kabul etme ça¤r›s› ile uyumludur. Ancak uygulama, bu
ça¤r›n›n ve Kanunda yer alan tan›m›n hayata geçirilebilmesi için baﬂkaca yasal güvencelerin bulunmas›
gerekti¤ini göstermektedir. Bunun için, bu hizmetlerin sunulmas›nda nüfus esasl› bir yap›lanma
prensibinin benimsenmesi önerilir.
Aile ve Sosyal Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ü Teﬂkilat Ve Görevleri Hakk›nda Kanun, ana-babaçocuk yan›nda geniﬂ aile üyelerini de kapsam içerisine almas›; iletiﬂimden kaynaklanan sorunlardan,
ekonomik, sosyal, kültürel faktörlerin etkisini tespit etmeye kadar geniﬂ bir çal›ﬂma alan› öngörmesi;
aile üyelerinin e¤itim olanaklar›ndan eﬂit biçimde yararlanmas›n› sa¤lama hedefine sahip olmas›
nedeniyle Sözleﬂme ile uyumlu düzenlemeler içermektedir. Ancak Kanunun 1. maddesinde “Türk
ailesinin bütünlü¤ünü korumak”tan söz etmesi, ülkede bulunan bütün çocuklar ve aileleri için bu
haklar›n tan›nmas› ilkesi ile çeliﬂecek ve uygulamada ayr›mc›l›¤a neden olabilecek niteliktedir. Kanunun,
Müdürlü¤ün görevlerini düzenleyen 3. maddesinde, bu görevler say›l›rken çocuklardan hiç söz
edilmemiﬂ, onun yerine aileye iliﬂkin faaliyetlerden bahsedilmiﬂ olmas› bir eksikliktir. Kanunda
çocuklar›n ailesi ile birlikte yaﬂama hakk› ve ailenin çocu¤a karﬂ› yükümlülüklerini yerine getirirken
desteklenme hakk› özel olarak düzenlenmeli ve Kanun bu haklar perspektifi ile de¤iﬂtirilmelidir.
Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂmay› Teﬂvik Kanunu, sadece vatandaﬂ olan de¤il, ülkede bulunan
herkesi kapsam›na almas› bak›m›ndan Sözleﬂme ile uyumludur.
Gerek Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü Ayni Nakdi Yard›m
Yönetmeli¤i, gerekse Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂmay› Teﬂvik Kanunu amac› bak›m›ndan daha
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kapsay›c› bir düzenlemeler olmakla birlikte, getirdikleri sistem sadece yard›ma ihtiyac› olana ayni
yard›m sa¤lamaktan ibarettir. Bu nedenle Devletin 18. madde ile üstlendi¤i sorumlulu¤u yerine
getirebilmesi için mevzuatta kapsaml› düzenlemeler yap›lmas› gerekmektedir;
1. Ana-babaya, çocu¤un yetiﬂtirilmesi konusundaki sorumluluklar›n› yerine getirirken Devlet taraf›ndan
yard›mda bulunulabilmesi için, Aile Dan›ﬂma Merkezlerinin ve Toplum Merkezlerinin tüm nüfusa
yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤layacak bir standart geliﬂtirilmeli ve bu standart yasada yer almal›d›r.
2. Aile içi iletiﬂim problemlerinin çözümünde baﬂvurulacak psikolojik dan›ﬂmanl›k hizmetlerinin bu
ihtiyac› duyan herkesin kolayca eriﬂebilece¤i biçiminde sunulmas›n› sa¤lamak üzere ruh sa¤l›¤›
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hizmetlerine iliﬂkin yasal düzenleme yap›lmal›d›r.
3. Ana-baban›n e¤itim almaya ve gerekti¤inde rehberlik hizmetlerinden yararlanmaya zorlanmalar›n›
sa¤lay›c› uygun yasal önlemler al›nmal›d›r.
4. Çal›ﬂan ana-baban›n, çocuk bak›m hizmet ve tesislerinden yararlanma hakk›n› sa¤lamak; çocuklar›n
kreﬂlerden, anaokullar›ndan yararlanabilmesi için uygun koﬂullar› oluﬂturmak üzere iﬂverenler, yerel
ve merkezi yönetimler için sorumluluklar yasa ile düzenlenmelidir.
5. Ana-babalar›n; çocuklar›n›n yetiﬂtirilmesi ve geliﬂtirilmesi sorumluluklar›n› yerine getirebilmelerini
sa¤lamak amac›yla mali destek, konut yard›m›, çocuk bak›m› donan›m›, gündüz bak›m ve dinlenme
bak›m›nda yararlanma haklar› yasa ile düzenlenmelidir. Bu düzenleme “yard›m” esas›na de¤il, “hak”
esas›na dayal› olarak yap›lmal› ve herkes için bu hak geçerli olmal›d›r. Bu düzenleme, tavsiye ve
dan›ﬂmanl›k alma, babalara babal›k izni, evlat edinen ana-babaya izin, çocuklar›n hastalanmas›
durumunda iﬂyerinden izin alma haklar›n› da içermelidir.
6. ‹ﬂ Kanununda de¤iﬂiklik yap›larak, erkek iﬂçiler için babal›k izni ve çocuk bak›m yurtlar›na kad›n
iﬂçiler ile eﬂit koﬂullarda çocuklar›n› getirme hakk› tan›nmal›d›r.
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19. Madde: Çocu¤un Her Türlü ﬁiddete
Karﬂ› Korunma Hakk›
1. Bu Sözleﬂmeye Taraf Devletler, çocu¤un ana-babas›n›n ya da onlardan yaln›zca birinin, yasal
vasi veya vasilerinin ya da bak›m›n› üstlenen herhangi bir kiﬂinin yan›nda iken bedensel veya zihinsel
sald›r›, ﬂiddet veya suiistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ›rza geçme dâhil her türlü istismar
ve kötü muameleye karﬂ› korunmas› için; yasal, idarî, toplumsal, e¤itsel bütün önlemleri al›rlar.
2. Bu tür koruyucu önlemler; burada tan›mlanm›ﬂ olan çocuklara kötü muamele olaylar›n›n önlenmesi,
belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi, soruﬂturulmas›, tedavisi ve izlenmesi için
gerekli baﬂkaca yöntemleri ve uygun oldu¤u takdirde adliyenin iﬂe el koymas› oldu¤u kadar durumun
gereklerine göre çocu¤a ve onun bak›m›n› üstlenen kiﬂilere, gereken deste¤i sa¤lamak amac› ile
sosyal programlar›n düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir.

I. Maddenin Kapsam›
19. madde, çocuklar›n ana-babalar›n›n ya da baﬂkalar›n›n bak›m›nda iken maruz kalabilecekleri her
türlü istismar ve kötü muameleden korunmalar›n› öngörmektedir. Bu madde, çocu¤un bak›m alt›nda
bulundu¤u her yeri ve burada karﬂ›laﬂabilece¤i her türlü ﬂiddeti kapsamaktad›r. Maddede çocu¤un
korunmas› için al›nmas› gereken önlemler ayr›nt›l› ﬂekilde say›lmakla kalmam›ﬂ, bu önlemlerin içeri¤i
ve usulleri de belirtmiﬂtir. Devletler yasal, idarî, sosyal ve e¤itsel nitelikteki bütün önlemlerin al›nmas›n›
sa¤lamakla yükümlüdür. Bu madde Devletlere pozitif yükümlülükler getirmektedir. Devletler, bu
amaçla yasalar›n› yeniden gözden geçirmeli, bilinç ve duyarl›l›k geliﬂtirmeye yönelik çal›ﬂmalar yapmal›,
yönlendirici ilkeler belirlemelidir; ﬂiddet ma¤duru çocuklar için belirleme, bildirme, havale etme,
soruﬂturma, tedavi etme ve izleme konular›nda özel usuller belirlemelidir.
‹stismar ve kötü muameleye maruz kalm›ﬂ çocuklar›n bu travmay› atlatmas›na yard›mc› olmak için
Çocuk Haklar› Komitesinin de pek çok tavsiyesi bulunmaktad›r. Komite, hem bu tarz davran›ﬂlar›n
önlenmesi ve engellenmesi hem de zarar›n ortadan kald›r›lmas› için öncelikle Taraf Devletlerce bu
amaca iliﬂkin bir politika geliﬂtirilmesinin gereklili¤ini özellikle belirtmiﬂtir. Ayr›ca Taraf Devletlerden
yasalar›n ve uygulamalar›n madde ile uyumlu olup olmad›¤›n› belirlemek üzere yetki alanlar›ndaki
bütün çocuklar› kapsayacak ﬂekilde bir araﬂt›rma yapmalar› beklenmektedir.
Komite, çocuklar›n etkili ﬂikâyet mekanizmalar›na ulaﬂmalar› konusunu devaml› dile getirmekte ve
özellikle kurumlara yerleﬂtirilmiﬂ, tutukevleri, hapishane gibi ceza infaz ve gözetim kurumlar›nda
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tutulan çocuklar ve engelli çocuklar›n bu konuda daha dezavantajl› oldu¤una dikkat çekerek özel
düzenlemeler yap›lmas›n› önermektedir.
19. madde incelenirken Sözleﬂmenin genel nitelikteki 2, 3, 6 ve 12. maddeleri ile 5, 9, 18, 20,
24(3), 25, 28(2), 34, 37, 38 ve 39. maddeleri ve Sözleﬂmenin ‹htiyari Protokolleri birlikte ele
al›nmal›d›r.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Çocuklara Yönelik ﬁiddetin Yasaklanmas› ‹le ‹lgili Düzenlemeler
Çocuklar›n bulunduklar› bütün ortamlar bak›m›ndan, do¤rudan çocuklara yönelik fiziksel ceza
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uygulanmas›n› ya da çocuklara yönelik fiziksel, cinsel ve duygusal istismar teﬂkil edecek eylemleri
yasaklayan özel bir düzenleme bulunmamakta; buna karﬂ›n ya bu tür eylemlerin suç teﬂkil edece¤ini
öngören ya da bu eylemlere maruz kalan çocuklar›n haklar›n› düzenleyen yasa hükümleri bulunmaktad›r.
Ailenin Korunmas›na Dair Kanun ve Kanunun uygulanmas›na dair Yönetmelik, çocuklar›n aile içi
ﬂiddete maruz kald›klar›n› kendilerinin veya üçüncü bir ﬂahs›n genel kolluk kuvvetlerine veya
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na yaz›l›, sözlü veya baﬂka bir ﬂekilde bildirmesini Kanunda yaz›l› tedbirlere
ya da hâkimin uygun görece¤i benzeri baﬂka tedbirlere hükmedebilmesi için yeterli saym›ﬂt›r. (md.
1)
Ailenin Korunmas›na Dair Kanunun Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmelikte (RG 1.3.2008 – 26803)
ﬂiddet, aile bireyinin fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya ac› çekmesiyle
sonuçlanmas› muhtemel hareketler, buna yönelik tehdit ve bask› ya da özgürlü¤ün keyfî engellenmesini
de içeren, toplumsal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözel ve ekonomik
her türlü davran›ﬂ olarak tan›mlanm›ﬂt›r. (md. 4)
Benzer düzenleme, TCK’de de yer almaktad›r. Kötü muamele baﬂl›kl› 232. maddenin birinci f›kras›nda
ayn› konutta birlikte yaﬂad›¤› kiﬂilerden birine karﬂ› kötü muamelede bulunan, maddenin ikinci
f›kras›nda ise idaresi alt›nda bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir
meslek veya sanat ö¤retmekle yükümlü oldu¤u kiﬂi üzerinde, sahibi bulundu¤u terbiye hakk›ndan
do¤an disiplin yetkisini kötüye kullanan kiﬂinin hapis cezas› ile cezaland›r›laca¤› hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Yine Ceza Kanununa göre aile hukukundan do¤an bak›m, e¤itim veya destek olma yükümlülü¤ünü
yerine getirmeyen kiﬂi (TCK 233/1), hamile oldu¤unu bildi¤i eﬂini veya sürekli birlikte yaﬂad›¤› ve
kendisinden gebe kalm›ﬂ bulundu¤unu bildi¤i evli olmayan bir kad›n› çaresiz durumda terk eden
kimse (TCK, md. 233/2), velayet haklar› kald›r›lm›ﬂ olsa da, itiyadi sarhoﬂluk, uyuﬂturucu veya
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uyar›c› maddelerin kullan›lmas› ya da onur k›r›c› tav›r ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen
noksanl›¤› nedeniyle çocuklar›n›n ahlak, güvenlik ve sa¤l›¤›n› a¤›r ﬂekilde tehlikeye sokan ana veya
baba (TCK, md. 233/3) hapis cezas› ile cezaland›r›lacakt›r. TCK, md. 233/1’deki düzenleme
d›ﬂ›ndaki suçlar›n soruﬂturulmas› bak›m›ndan ﬂikâyet ﬂart› aranmamaktad›r.
Mevzuatta sadece aile içindeki ﬂiddet de¤il, okulda, sosyal hizmet kuruluﬂlar›nda, okul öncesi e¤itim
kurumlar›nda, özel kreﬂ ve gündüz bak›mevleri ve özel çocuk kulüplerinde çocu¤a yönelik ihmal
ve kötü muamele ve bunlar›n yapt›r›mlar› da düzenlenmiﬂtir.
‹lk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakk›nda Kanunun 20. maddesine göre,
ö¤renciyi dövmek maaﬂ kesilmesi cezas›n› gerektiren bir disiplin suçudur. Ö¤renciye karﬂ› ö¤retmenlik
s›fat› ile ba¤daﬂmayacak iffetsizlik ise meslekten ç›kar›lmay› gerektirmektedir. (md. 27)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsam›na giren sosyal hizmet kuruluﬂlar›nda
muhafaza ve bak›mlar›na terk edilen ﬂah›slara karﬂ› herhangi bir suç iﬂleyen kuruluﬂ görevlileri
hakk›nda bu suç nedeniyle genel hükümlere göre verilecek muvakkat hürriyeti ba¤lay›c› cezalar ile
para cezalar› üçte bir oran›nda art›r›larak hükmolunur (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanunu, md. 27).
Çocuklara ceza uygulanmas›n› aç›kça yasaklayan tek düzenleme Okul Öncesi E¤itim Kurumlar›
Yönetmeli¤inde (RG 26.02.2002 - 24679) yer almaktad›r. Yönetmeli¤in 6. maddesinin (e) bendine
göre, “çocuklar›n özgüvenlerini kazanmalar› için ceza ve bask› uygulanamaz ve k›s›tlamalara yer
verilmez”.
Ceza ve infaz kurumlar›nda çal›ﬂan personelin görev ve sorumluluklar›n› düzenleyen Ceza ve ‹nfaz
Kurumlar›n›n Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Tüzükte ise kamu
görevlileri için yasaklanm›ﬂ tutum ve davran›ﬂlara at›f yap›lm›ﬂ, ancak özel olarak kötü muamele
davran›ﬂlar›n› yasaklayan bir hüküm konulmam›ﬂt›r. (md. 31) Öte yandan çocuklar hakk›nda
uygulanabilecek disiplin tedbir ve cezalar› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun
45 ve 46. maddelerinde say›lm›ﬂt›r. Kanunda belirlenmiﬂ olanlar d›ﬂ›nda disiplin cezas› uygulamas›
yasaklanm›ﬂ, ancak fiziksel ceza uygulanmas›n› aç›kça yasaklayan bir düzenleme yap›lmam›ﬂt›r.
Etkili ﬁikayet Olana¤› ‹le ‹lgili Düzenlemeler
TCK, md. 233/1’deki düzenleme d›ﬂ›ndaki suçlar bak›m›ndan ﬂikâyet ﬂart› aranmamaktad›r. Ancak
bu suçlar› iﬂleyen kimseler Devlet memuru ise soruﬂturulmalar› özel usule ve idarî amirin iznine
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tabidir. (Devlet Memurlar› Kanunu, md. 24; Memur ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas›
Hakk›nda Kanun, md. 3)
Bunun tek istisnas›, iﬂkence suçlar› ile Çocuk Koruma Kanunu kapsam›na giren görevlerin yerine
getirilmesi s›ras›nda iﬂlenen suçlard›r. Çocuk Koruma Kanununun 44. maddesine göre, Çocuk
Koruma Kanunu kapsam›na giren görevlerle ba¤lant›l› olarak iﬂlenen suçlar›n soruﬂturulmas›nda
Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun hükümleri uygulanmaz.
Ceza Muhakemesi Kanununun ma¤dur ile ﬂikâyetçinin haklar›n› düzenleyen 234. maddesinde ve
yine ayn› Kanunun kamu davas›na kat›lan›n haklar›n› düzenleyen 239. maddesinde; ma¤dur, ﬂikâyetçi
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ve kamu davas›na kat›lan›n on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ, sa¤›r veya dilsiz ya da meram›n› ifade
edemeyecek derecede malûl olmas› ve bir vekili de bulunmamas› durumunda, istemi aranmaks›z›n
bir vekil görevlendirilece¤i belirtilmiﬂtir.
Bildirim Yükümlülü¤ü ‹le ‹lgili Düzenlemeler
Türk Ceza Kanununun 97. maddesinde, yaﬂ› veya hastal›¤› dolay›s›yla kendini idare edemeyecek
durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülü¤ü alt›nda bulunan bir kimseyi kendi
haline terk, ayn› Kanunun 98. maddesinde ise bu kiﬂilere yard›m etmeme veya durumu derhal ilgili
makamlara bildirmeme suçu düzenlenmiﬂtir. Bu düzenlemelerle, çocu¤un ana-babas›n›n, yasal vasi
veya vasilerinin, bak›m›n› üstlenen kiﬂi ya da kiﬂilerin terk suretiyle gerçekleﬂebilecek ihmal ya da
ihmalkâr muamelelerine yapt›r›m getirilmiﬂ, ayr›ca tüm yurttaﬂlara bildirim zorunlulu¤u ön görülmüﬂtür.
Yine Türk Ceza Kanununun 278. (suçu bildirmeme), 279. (kamu görevlisinin suçu bildirmemesi)
ve 280. (sa¤l›k mesle¤i mensuplar›n›n suçu bildirmemesi) maddeleriyle kiﬂilere, çocuklara yönelik
bütün ﬂiddet ve istismar olaylar› da dâhil, iﬂlenmekte olan veya iﬂlenmiﬂ olmakla birlikte neticelerinin
s›n›rland›r›lmas› halen mümkün bulunan suçlar› yetkili mercilere bildirme zorunlulu¤u getirilmektedir.
Çocuk Koruma Kanununun 6. maddesi ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna baﬂvuru
ve bildirim mükellefiyeti düzenlenmiﬂtir. Bu maddeye göre, adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri,
köy ve mahalle muhtarlar›, belediye zab›ta memurlar›, sa¤l›k ve e¤itim kuruluﬂlar›, di¤er kamu kurum
ve kuruluﬂlar›n›n görevlileri, sivil toplum kuruluﬂlar› ile bir çocu¤un korunma ihtiyac› oldu¤undan
haberdar olanlar, durumu il ve ilçelerdeki sosyal hizmetler müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür.
Ayr›ca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 21. maddesi; mahalli mülki amirler,
sa¤l›k kuruluﬂlar› ve köy muhtarlar› ile genel kolluk kuvvetleri ve belediye zab›ta memurlar› için
korunma ihtiyac› içinde olan çocu¤u kuruma bildirme yükümlülü¤ünü düzenlemektedir.
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Medeni Kanun, çocu¤un menfaati ve geliﬂmesinin tehlikeye düﬂtü¤ü ve anne ve baban›n bu duruma
çare bulamad›¤› veya buna güçleri yetmedi¤i hallerde hâkime, çocu¤un korunmas› için uygun önlemleri
alma yükümlülü¤ü getirmektedir (md. 346). Çocu¤un bedensel ve zihinsel geliﬂmesi tehlikede
bulunur veya çocuk manen terk edilmiﬂ halde kal›rsa, hâkim karar›yla aile yan›na yerleﬂtirilebilece¤i
gibi bir kuruma da yerleﬂtirilebilecektir (Medeni Kanun, md. 347). Ancak bu hükümler anne, baba,
çocuk veya cumhuriyet savc›s›n›n hâkimi harekete geçirmesi halinde uygulanabilecektir.
Ma¤dur Çocuklarla ‹lgili Olarak Belirleme, Bildirme, Havale Etme, Soruﬂturma, Tedavi Etme ve
‹zleme Konular›nda Özel Usuller Belirlenmesi Yükümlülü¤ü ‹le ‹lgili Düzenlemeler
Çocuk Koruma Kanunu korunma ihtiyac› olan çocuklar ile ilgili, SHÇEK’e bildirim, acil koruma karar›
al›nmas› ve koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmas›na iliﬂkin usulleri düzenlemektedir. (md.
6, 7, 8, 9)
Koruyucu ve destekleyici tedbir karar› al›nmas› gereken hâllerde, il veya ilçe sosyal hizmetler
müdürlü¤ünce çocuk hakk›nda haz›rlanacak sosyal inceleme raporu, mahkemeye veya çocuk
hâkimine sunulur. Derhâl korunma alt›na al›nmas›n› gerektiren bir durumun varl›¤› hâlinde çocuk,
sa¤l›k kontrolü yapt›r›ld›ktan sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu taraf›ndan bak›m
ve gözetim alt›na al›n›r. (md. 7)
Ceza Muhakemesi Kanununun tan›kl›¤a ve ma¤durun dinlenmesine iliﬂkin düzenlemeleri ile ma¤dur
çocuklara özgü usuller geliﬂtirilmiﬂtir. Bunlardan ilki, ma¤durun ifadesinin bir kerede al›nmas›n›
sa¤lamak amac›yla ifadenin kaydedilmesini zorunlu tutan 52. madde hükmüdür. Di¤eri ise ma¤dur
çocuklar›n tan›k olarak dinlenmesi s›ras›nda psikoloji, psikiyatri, t›p veya e¤itim alan›nda uzman bir
kiﬂi bulundurulmas› zorunlulu¤unu öngören 236. madde hükmüdür.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre, duygusal, cinsel ve fiziksel istismara
u¤ram›ﬂ ve bunun sonucu olarak kurum bak›m›na al›nm›ﬂ çocuklar›n, yaﬂad›klar› travman›n etkilerini
gidermeye yönelik hizmetler Bak›m ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi ad› verilen yat›l› sosyal hizmet
kuruluﬂlar›nda sunulacakt›r. (md. 3)
Medyan›n Bu Tür Haberleri Yay›nlamas›na ‹liﬂkin S›n›rlamalar ‹le ‹lgili Düzenlemeler
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlar›n›n Uygulanmas›
Hakk›nda Yönetmelik uyar›nca, çocuklara iliﬂkin koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar›n›n al›nmas›
ile uygulanmas›na iliﬂkin tüm süreçlerde, çocu¤un avukat› hariç olmak üzere çocu¤un kimli¤i, adresi,
foto¤raflar›, yaﬂad›¤› travmalar gibi çocu¤a ve yak›nlar›na ait her türlü bilgi ve bu bilgilerin yer ald›¤›
rapor ve belgeler ile kay›tlar gizli tutulur. (madde 26)
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Bas›n Kanununun 21.maddesine göre süreli yay›nlarda on sekiz yaﬂ›ndan küçük olan suç faili veya
ma¤durlar›n›n kimliklerini aç›klayacak ya da tan›nmalar›na yol açacak ﬂekilde yay›n yapanlar a¤›r
para cezas›yla cezaland›r›l›r.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Çocu¤un bulundu¤u bütün ortamlar bak›m›nda fiziksel cezan›n yasaklanmas› ve çocu¤a yönelik
her tür ﬂiddet ve istismar›n suç olarak düzenlenmesi bak›m›ndan:
Mevzuatta okulda, sosyal hizmet kuruluﬂlar›nda, özel kreﬂ ve gündüz bak›mevleri ve özel çocuk
kulüplerinde çocuklar›n birbirlerine uygulayabilecekleri ﬂiddet ve suiistimal içeren davran›ﬂlara yönelik
özel bir düzenleme mevcut de¤ildir. Ayn› zamanda bu kurumlarda yetiﬂkinlerin çocuklara

122

uygulayabilecekleri ﬂiddeti yasaklayan özel bir düzenleme de bulunmamaktad›r.
Okul Öncesi E¤itim Kurumlar› Yönetmeli¤inde oldu¤u gibi aç›k ve özel bir düzenleme ile ev, okul,
sosyal hizmet kuruluﬂlar› veya özgürlü¤ün k›s›tland›¤› kurumlarda çocuklara karﬂ› fiziksel, cinsel veya
duygusal her türlü ﬂiddet eylemi yasaklanmal›d›r.
Mevzuattaki çocuklara yönelik ﬂiddet içeren eylemleri suç olarak düzenleyen hükümler, Sözleﬂme
ile uyum göstermekle birlikte halen eksikler mevcuttur. Öncelikle Sözleﬂmenin 19. maddesinin
sadece ﬂiddeti de¤il, bedensel veya zihinsel sald›r›, ﬂiddet veya suiistimal, ihmal ya da ihmalkâr
muamele, ›rza geçme dâhil her türlü istismar ve kötü muameleyi kapsad›¤› göz önüne al›narak yasal
düzenlemelerin kapsam› geniﬂletilmelidir.
Etkili ﬂikâyet yollar› bak›m›ndan:
Çocuk Koruma Kanunun 44. maddesinde yer alan prensip, çocuklara karﬂ› iﬂlenen bütün suçlar
bak›m›ndan kabul edilmeli ve çocuklara karﬂ› suç iﬂleyen kamu görevlileri hakk›nda Memurlar ve
Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerinin uygulanamayaca¤› esas›
benimsenmelidir. (md. 2)
Tazminat olana¤› bak›m›ndan:
Mevzuatta, çocuklar›n ﬂikâyet mekanizmalar›n› iﬂletmesine ve ma¤duriyetlerinin tazminine iliﬂkin
bir düzenleme mevcut de¤ildir. Suç ma¤duru çocuklar, kendilerine karﬂ› suç iﬂleyen kiﬂilerden özel
hukuk hükümlerine göre tazminat isteme hakk›na sahip olmakla birlikte, bu konuda Devletin objektif
sorumlulu¤una dayal› bir tazminat talep etme olana¤›na sahip bulunmamaktad›r. Ancak hükümet,
2008 y›l›nda haz›rlanan Yarg› Reformu Strateji Belgesinde “Suç Ma¤duru Çocuklar›n Zararlar›n›n
Telafisi Hakk›nda Kanun Tasar›s›n›n gündemde oldu¤unu bildirmektedir.
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Bildirim yükümlülü¤ü bak›m›ndan:
Mevzuat bölümünde ayr›nt›l› biçimde yer verildi¤i üzere hem Ceza Kanunu, hem de Çocuk Koruma
Kanunu ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, korunma ihtiyac› içerisinde olan
çocu¤u ve çocuklara karﬂ› iﬂlenen suçlar› bildirme yükümlülü¤ü getirmektedir.
Ancak bunlar birbirlerinden ayr› düzenlemelerdir. Çocu¤a karﬂ› iﬂlenen bir suçtan haberdar olan
kimseden beklenen bunu soruﬂturma makamlar›na bildirmektir, bu yükümlülü¤ün yerine getirilmemesi
de ayr›ca suç teﬂkil etmektedir. Bu tür eylemlerin do¤rudan soruﬂturma makamlar›na bildirilmesi,
bildirimin çocu¤un görüﬂünün al›nmas› veya gizlilik ilkesine uygun hareket etme gibi kurallara tabi
olmamas›, bildirim yükümlülü¤ünün çocu¤un yarar›n› koruyacak biçimde iﬂlemesini engellemektedir.
Bildirim yükümlülü¤ü, çocu¤un korunmas› için en uygun yolun izlenmesini; çocu¤un görüﬂünün
al›nmas›, özel hayat›n korunmas› gibi ilkelerin de uygulanmas›n› sa¤layacak biçimde ayr›nt›l› olarak
düzenlenmelidir. Bu tür bildirimleri alma görevli il müdürlüklerine b›rak›lmamal›, bu konuda uzman
personelin istihdam edildi¤i bir sosyal hizmet kuruluﬂu kurulmal›d›r.
Ma¤dur Çocuklarla ‹lgili Olarak Belirleme, Bildirme, Havale Etme, Soruﬂturma, Tedavi Etme ve
‹zleme Konular›nda Özel Usuller Belirlenmesi Yükümlülü¤ü ‹le ‹lgili Düzenlemeler
Ailenin Korunmas›na Dair Kanunun Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmelikte yer alan ﬂiddet tan›m› ve
Ailenin Korunmas›na Dair Kanunun sa¤lad›¤› baﬂvuru ve korunma olanaklar›na iliﬂkin düzenlemeler,
bu haliyle çocu¤un her türlü ﬂiddete karﬂ› korunma hakk›n› k›smen garanti alt›na almaktad›r. Ailenin
Korunmas›na Dair Kanuna dayan›larak aile içi ﬂiddete maruz kalan çocuklar› ﬂiddeti uygulayan kiﬂiden
korumaya yönelik geçici tedbirler al›nmas› mümkün olmakla birlikte fiziksel ve psikolojik tedavilerine
iliﬂkin herhangi bir düzenleme bulunmad›¤› gibi bu durumdaki çocuklara yönelik rehberlik ve benzeri
baﬂkaca destekleyici mekanizmalar da öngörülmemiﬂtir.
Ayn› ﬂekilde Çocuk Koruma Kanunu ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu,
tespit, inceleme, baﬂvuru, tedavi etme ve izleme konular›nda düzenlemeler içermekle birlikte, bunlar
ﬂiddet ma¤duru bir çocukla ilgili yürütülecek iﬂlemleri kolaylaﬂt›r›c› nitelikte de¤ildir.
Ayr›ca bildirim yükümlülü¤ünün otomatik olarak adlî mekanizmalar› harekete geçirmesi genelde
çocu¤un yarar›na olmamaktad›r. Çocuk korunmaya al›nd›ktan ve adlî sürece haz›rland›ktan sonra
adlî sistemin harekete geçirilmesini sa¤layacak bir mekanizma öngörülmelidir.
Çocuk koruma mekanizmalar› mevzuatta önleyici de¤il, daha ziyade risk gerçekleﬂtikten sonra
sorunu ortadan kald›rmaya yönelik düzenlenmiﬂtir. Oysa mekanizmalar›n riskin gerçekleﬂmesini
önlemeye odaklanmas› gerekmektedir. Önleyici mekanizma ve hizmetler kanunla tan›mlanmal›d›r.
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Özellikle cinsel sald›r› ma¤duru çocuklar, ilgili kurumlar›n yeterli donan›ma sahip olmamas› ve
kurumlar aras› iﬂbirli¤inin kurulamamas› veya etkili ﬂekilde iﬂletilememesi nedeniyle tekrar ma¤dur
edilmektedir. Bu nedenle, kurumlar›n inisiyatifine b›rak›lmaks›z›n yasayla cinsel sald›r› ma¤durlar›na
yönelik özel merkezler kurulmal›, bu merkezler, cinsel sald›r›ya maruz kalan çocuklarla çal›ﬂan tüm
birimlerin temsilcilerini içermeli ve konu hakk›nda çal›ﬂan kolluk, sa¤l›k çal›ﬂanlar› vb. görevlilerin
görev tan›mlar› ve izleyecekleri prosedür bir yönetmelikle ayr›nt›l› ﬂekilde düzenlenmelidir. Bu
yönetmelikte, ayn› zamanda ﬂiddet, istismar vb. olaylar›n belirlenmesi, bildirimi, sevk ve baﬂvuru
yollar›, tedavi ve takibi ve adlî makamlar›n olaya el koyma süreci de düzenlenmelidir.
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Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlar›n›n Uygulanmas›
Hakk›nda Yönetmeli¤in 26. maddesinde yer alan, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar›n›n
al›nmas› ile uygulanmas›na iliﬂkin tüm süreçlerde çocu¤a ve yak›nlar›na ait her türlü bilgi ve bu
bilgilerin yer ald›¤› rapor ve belgelerin gizli tutulmas› ilkesi, çocu¤un kendisi ile ilgili bilgi ve kay›tlara
ulaﬂma hakk› ve çocu¤un yarar› gere¤ince korunabilmesi için alan çal›ﬂanlar› aras›nda bilgi paylaﬂma
ihtiyac› dikkate al›narak yeniden düzenlenmelidir.

Bilinç ve duyarl›l›k geliﬂtirme yükümlülü¤ü bak›m›ndan:
Devletin Sözleﬂmeden do¤an yükümlülükleri aras›nda bilinç-duyarl›l›k geliﬂtirme ve e¤itim programlar›n›n
düzenlenmesi de vard›r. Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmas›na
‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik mahkemelerde görevlendirilecek hâkimler ve Cumhuriyet
savc›lar› ile sosyal çal›ﬂma görevlilerine ve denetimli serbestlik ve yard›m merkezi ﬂube müdürlü¤ünde
görevli denetim görevlilerine, adayl›k dönemlerinde Adalet Bakanl›¤›nca belirlenen esaslara uygun
çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk geliﬂimi ve psikolojisi gibi konularda e¤itim verilmesini
düzenlemektedir. (md. 32) Aile ve Sosyal Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ü Teﬂkilat ve Görevleri
Hakk›nda Kanunda da e¤itici programlar haz›rlamak Aile ve Sosyal Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ünün
görevleri aras›nda say›lm›ﬂ olmakla birlikte ilgili düzenlemeler yeterli de¤ildir. (md. 3)

Yasalarda; çocuklara bak›m hizmeti veren kurumlarda, alternatif sistemlerde, güvenlik teﬂkilat›nda,
çocuk mahkemelerinde ve benzeri kurumlarda görev yapanlar için, daha önce ﬂiddetle ilgili herhangi
bir sicile sahip olmama koﬂulu da dâhil asgari standartlar belirlenmeli ve sosyal hizmet uzmanlar›,
sa¤l›k görevlileri, hukukçular, hâkimler, güvenlik görevlileri, infaz kurumlar›nda çal›ﬂanlar ve benzeri
görevlerde olanlar›n hepsinin çocuk haklar› konusunda e¤itimli olmalar› koﬂulu aranmal› veya bu
konudaki e¤itimlere kat›lmalar› zorunlulu¤u getirilmelidir.
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Medyan›n Bu Tür Haberleri Yay›nlamas›na ‹liﬂkin S›n›rlamalar ‹le ‹lgili Düzenlemeler
ﬁiddet ve suiistimale maruz kalan çocuklara iliﬂkin haberlerde özellikle gizlilik kural›na uyulmad›¤›
göz önüne al›narak, medyaya iliﬂkin yasal düzenlemelerdeki yapt›r›mlar artt›r›lmal› veya alternatif
baﬂka yasal yapt›r›mlar getirilmelidir.
Ayr›ca Türkiye’nin de üyesi oldu¤u Avrupa Konseyinin çocu¤un kötü muameleden korunmas› ile
ilgili çok say›da tavsiye karar› bulunmaktad›r. Sözleﬂmeye uyum sa¤lanma çal›ﬂmalar› s›ras›nda bu
tavsiye kararlar› da dikkate al›nmal›d›r. BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin 19.maddesiyle ilgili
baﬂl›ca tavsiye kararlar›, Parlamenter Asamble’nin, 1969 tarihli 561 Say›l› Çocuklar›n Kötü Muamelelere
Karﬂ› Korunmas›, 1975 tarihli 751 Say›l› Modern Ailede Ana Baban›n Sorumluluklar› ve Konumu
Bu Konuda Toplumun Rolü, 1988 tarihli 1071 Say›l› Çocuklar›n Korunmas› Çocuk ve Bebeklerin
Koruma Alt›na Al›nmas› ile ilgili tavsiye kararlar› ile Bakanlar Komitesinin R (79) 17 Say›l› Çocuklar›n
Kötü Muameleye Karﬂ› Korunmalar›, R (85) 4 Say›l› Aile ‹çi ﬁiddet, R (90) 2 Say›l› Aile ‹çi ﬁiddete
Karﬂ› Sosyal Tedbirler, R (93) 2 Say›l› Çocuklara Yönelik Kötü Muamelenin Mediko-Sosyal Yönleri,
R (84) 4 Say›l› Ana Baba Sorumlulu¤u, R (91) 9 Say›l› Aile ile ‹lgili Acil Tedbirler konulu tavsiye
kararlar›d›r.
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20. Madde: Aile Ortam›ndan Yoksun
B›rak›lm›ﬂ Çocuklar
1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yarar›na olarak bu ortamda
b›rak›lmas› kabul edilmeyen her çocuk, Devletten özel koruma ve yard›m görme hakk›na sahip
olacakt›r.
2. Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal yasalar›na göre, uygun olan bak›m›
sa¤layacaklard›r.
3. Bu tür bak›m, baﬂkaca benzerleri yan›nda, bak›c› aile yan›na verme, ‹slam Hukukunda kefalet
(kafalah), evlât edinme ya da gerekiyorsa çocuk bak›m› amac› güden uygun kuruluﬂlara yerleﬂtirmeyi
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de içerir. Çözümler düﬂünülürken, çocu¤un yetiﬂtirilmesinde süreklili¤in korunmas›na ve çocu¤un
etnik, dinsel, kültürel ve dil kimli¤ine gereken sayg› gösterilecektir.
I. Maddenin Kapsam›
20. maddenin birinci paragraf›, aile ortam›ndan yoksun olan çocuklar için bir hak öngörmektedir:
Devletten özel koruma ve yard›m görme hakk›. Bu düzenleme bir hakk› tarif etti¤i için, kendili¤inden
uygulanabilir niteliktedir. Buna göre aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yarar› gere¤i bu ortam
uzaklaﬂt›r›lmas› gereken her çocuk, Devletten özel koruma ve yard›m görme hakk›n› ileri sürerek,
talepte bulunabilecektir.
Aile çevresinden geçici veya sürekli olarak yoksunluk, hukuki veya fiili nedene dayal› olarak ortaya
ç›kabilir. Devletin, çocu¤un yüksek menfaatini dikkate alarak onu aileden uzaklaﬂt›rmas› “hukuki”
bir nedendir. Buna karﬂ›l›k, ana ve baban›n ölümü, çocu¤u terk etmesi gibi yoksun kalma halleri
“fiili” nedene örnektir. Sözleﬂme Devletlere, bu durumdaki çocuklara özel bir koruma sa¤lama
zorunlulu¤u getirmiﬂtir. Dolay›s›yla Devlete pozitif edim yükümlülü¤ü getirmektedir.
Maddenin ikinci paragraf›nda, çözüm için genel geçer bir prensip getirmekten kaç›n›l›p, Devletlerin
kendi ulusal yasalar›na göre uygun bak›m› sa¤lama yükümlülü¤ü öngörülerek iç hukuklara at›f
yap›lmas› tercih edilmiﬂtir. Bu düzenleme, birinci f›krada tan›nan hakk›n kullan›labilmesi için sa¤lanmas›
gereken alt yap›ya iliﬂkindir. Dolay›s›yla kendinden uygulanabilir nitelikte olmay›p, iç hukukta
düzenleme yap›lmas›n› gerektirir.
Üçüncü paragrafta sa¤lanabilecek bak›m türlerine örnek verilmiﬂ ve Devlete tan›nan takdir yetkisine
bir s›n›r getirilmiﬂtir. Çözüm üretilirken, çocu¤un yetiﬂtirilmesinde süreklili¤in korunmas› ve çocu¤un
etnik, dinsel, kültürel ve dil kimli¤ine sayg› gösterilmesi gerekti¤i ifade edilmiﬂtir.
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Çocuk Haklar› Komitesi, aile bak›m›ndan yoksun olan çocuklar›n ihtiyaçlar›n›n, genellikle bir baﬂka
bak›m alt›na yerleﬂtirilmesinden çok daha fazlas›n› içerdi¤ine dikkat çekmektedir. Çünkü aile ba¤lar›n›n
yitimi ve yeni bir yerleﬂimin beraberinde getirdi¤i istikrars›zl›klar ve sorunlar çocuklar›n bedensel,
zihinsel ve duygusal geliﬂimlerini engellemekte ve bu çocuklar ihmal ve istismara karﬂ› daha korumas›z
kalmaktad›rlar. 25. oturum raporunda bu durum ﬂöyle yer almaktad›r: “Ne yaz›k ki, kötü muamele
ve suiistimalin en kötü biçimlerinin kurbanlar› ço¤unlukla aile korumas›ndan yoksun çocuklard›r ve
üstelik bu kötü muamele ve istismar›n failleri ya genellikle resmî görevlilerdir ya da bu filler onlar›n
ihmali, duyars›zl›¤› ya da hoﬂgörüsü sonucu gerçekleﬂmektedir.” (Eylül / Ekim 2000, ÇHS/K/100,
paragraf.668) Bu gerekçeler ile komite uygun bak›m için özellikle ﬂunlara dikkat edilmesi gerekti¤ini
söylemektedir:
a. Ev tipi ortamlar ve küçük ölçekli kurumlar›n tercih edilmesi
b. ‹yi e¤itim alm›ﬂ personel
c. Uygun oldu¤u durumlarda çocuk ile ailesi aras›nda ba¤›n sürdürülmesine çal›ﬂ›lmas› ve çocuklar›n
bulunduklar› kurumda yal›t›lmalar›n› önlemek için örne¤in e¤itim, sa¤l›k, boﬂ zaman etkinliklerinin
kurum d›ﬂ›ndan sa¤lanmas›.
Bu maddede “aile”, 5. maddeye k›yasla dar ﬂekilde tan›mlanm›ﬂt›r. Bunun nedeni kolayca anlaﬂ›labilir.
Çocu¤un en s›k› iliﬂki içinde olmas› gereken kimseler ana ve babas›d›r ve en yak›n akrabalar›n›n
yan›nda olsa bile ana ve babas›n›n eksikli¤ini hissetmesi do¤ald›r. Oysa 5. madde de, çocu¤un geliﬂimi
konusunda sorumlulu¤u bulunanlar›n hak, sorumluluk ve ödevlerine sayg› ilkesi düzenlendi¤inden,
çocu¤un menfaatini koruyabilmek için ailenin tan›m›n›n geniﬂletilmesi gerekir. Buna karﬂ›l›k, 20.
madde çocu¤un maruz kalaca¤› bir eksikli¤in en iyi ﬂekilde giderilmesine yöneliktir. Bu bak›mdan
aile tan›m›ndan özellikle ana ve babas›n›n anlaﬂ›lmas› do¤ru bir yaklaﬂ›md›r.
Bu madde bak›m›ndan özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan çocuklar, özürlü çocuklar ile sokaklarda
yaﬂayan veya çal›ﬂan çocuklar özellik arz etmektedir. Çünkü bu çocuklar hukuki veya filli nedenlerle
aile ortam›ndan uzaklaﬂm›ﬂ olan fakat koruma ﬂemsiyesi alt›nda olmayan çocuklard›r.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Aile korumas›ndan yoksun çocuklar›n Devletten özel koruma ve yard›m görme hakk›na iliﬂkin
düzenlemeleri incelemeye Anayasadan baﬂlamak gerekir. Anayasan›n 41. maddesi Devletin, çocuklar›n
korunmas›n› sa¤lamak için gerekli tedbirleri alma ve teﬂkilat› kurma yükümlülü¤ünü düzenlemektedir.
61. maddede ise Devletin, korunmaya muhtaç çocuklar›n topluma kazand›r›lmas› için her türlü
tedbiri alma yükümlülü¤ünü düzenlenmektedir.
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Devletin çocuklar›n korunmas› bak›m›ndan gerekli teﬂkilat› kurma yükümlülü¤ünü yerine getirmesi
ile ilgili en önemli teﬂkilat Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumudur. Kurumun görevleri ise
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu (md. 1 ve md. 9) ile düzenlenmektedir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, evlat edindirme, koruyucu aile yan›na yerleﬂtirme
ve kurum bak›m› olmak üzere üç ayr› tür bak›m hizmeti öngörmektedir. Evlât edindirme hizmetleri
Medeni Kanunda (md. 305-320) yer alan düzenlemelere göre yürütülmektedir. Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 23. maddesi, korunma karar› al›nm›ﬂ olan çocu¤un sosyal
hizmet kuruluﬂlar› veya koruyucu aile yan›na yerleﬂtirilebilece¤ini öngörmektedir. Kuruluﬂ bak›m›n›n
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tercih edilmesi halinde, s›f›r-on iki yaﬂ grubundaki çocuklar çocuk yuvalar›na, on iki - on sekiz yaﬂ
grubundaki çocuklar ise yetiﬂtirme yurtlar›na yerleﬂtirilecektir. (md. 3) Ayr›ca bu kurumlarda da
çocuklar yaﬂlar›na göre s›n›fland›r›larak yerleﬂtirilmektedir. Örne¤in çocuk yuvalar›nda, 0-2 yaﬂ süt
çocuklar› ile 3-6 yaﬂ oyun çocuklar›n›n ayr› evlerde bak›lmas› esas› benimsenmiﬂtir.
Her bir bak›m türüne iliﬂkin olarak da özel bir yönetmelik bulunmaktad›r: Koruyucu Aile Yönetmeli¤i
(RG 14.10.1993 - 21728), Çocuk Yuvalar› Yönetmeli¤i (RG 14.10.1993 - 21728), Yetiﬂtirme
Yurtlar›n›n Kuruluﬂ ve ‹ﬂleyiﬂine ‹liﬂkin Yönetmelik (RG 13.11.1995 - 22462).
Çocuk Koruma Kanunu (md. 5) da, koruyucu ve destekleyici tedbirleri belirlerken, kendi yarar›
gere¤i ailesi yan›ndan uzaklaﬂt›r›lmas› gereken veya aile bak›m›ndan yoksun olan çocuklar için bak›m
tedbirini öngörmüﬂtür. Bu tedbir, çocu¤un resmî veya özel bak›m yurdu ya da koruyucu aile
hizmetlerinden yararland›r›lmas› veya bu kurumlara yerleﬂtirilmesi biçiminde uygulanabilecektir.
Çocu¤un ailesi yan›nda tehlike alt›nda bulunmad›¤›n›n tespiti ya da tehlike alt›nda bulunmakla birlikte
veli veya vasisinin ya da bak›m ve gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle tehlikenin
bertaraf edilece¤inin anlaﬂ›lmas› hâlinde; çocuk, ailesi yan›nda korunacakt›r.
Medeni Kanunun 347. maddesine göre çocu¤un bedensel ve zihinsel geliﬂmesi tehlikede bulunur
veya çocuk manen terk edilmiﬂ halde kal›rsa hâkim, çocu¤u ana ve babadan alarak bir aile yan›na
veya bir kuruma yerleﬂtirilmesine karar verir. Ayn› ﬂekilde, çocu¤un aile içinde kalmas›, ailenin
huzurunu onlardan katlanmalar› beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine
göre baﬂka çare de kalmam›ﬂsa, ana ve baba veya çocu¤un istemi üzerine hâkim ayn› önlemleri
alabilir. Ana ve baba ile çocu¤un ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdi¤i giderler Devletçe
karﬂ›lan›r.
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Çocuk Koruma Kanununa (md. 7, 8 ve 9) göre, çocuklar hakk›nda koruyucu ve destekleyici tedbir
karar›; çocu¤un anas›, babas›, vasisi, bak›m ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savc›s›n›n istemi üzerine veya resen çocuk hâkimi taraf›ndan
al›nabilir. Hatta derhâl korunma alt›na al›nmas›n› gerektiren bir durumun varl›¤› hâlinde çocuk,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu taraf›ndan bak›m ve gözetim alt›na al›nd›ktan sonra
acil korunma karar›n›n al›nmas› için Kurum taraf›ndan çocu¤un Kuruma geldi¤i tarihten itibaren en
geç beﬂ gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim taraf›ndan, üç gün içinde talep hakk›nda
karar verilir. Tedbir karar› verilirken, kurumda bak›m ve kurumda tutman›n son çare olarak
görülmesi, kararlar›n verilmesinde ve uygulanmas›nda toplumsal sorumlulu¤un paylaﬂ›lmas›n›n
sa¤lanmas› temel ilkesinden hareketle çocu¤u öncelikle aile içinde destekleyen dan›ﬂmanl›k, e¤itim
ve sa¤l›k tedbirlerinin al›nmas› esas› gözetilir. (ÇKK md. 4) Ancak; çocu¤un teslim edilece¤i veli, vasi,
kanunî temsilcisi veya bak›m›n› üstlenen kimselerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumu ile yörenin
örf ve âdetleri dikkate al›narak, çocu¤un yaﬂama, geliﬂme, korunma ve kat›l›m haklar› ile yarar ve
esenli¤inin tehlikeye düﬂebilece¤inin tespiti hâlinde; di¤er tedbirler yan›nda kurumda bak›m veya
bar›nma tedbiri karar› al›nmas› öncelikle de¤erlendirilir. (Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen
Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlar›n›n Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmelik, md. 8)
Çocuklar›n aile ortam› d›ﬂ›nda bak›mlar›n›n sa¤lanmas› ya fiili ya da hukuki nedenle aile ortam›ndan
uzak olma gerekçesine dayand›¤› için, koruma karar› ile birlikte velayet iliﬂkisinin de düzenlenmesi
gerekir. Hâkim, koruma karar› verirken çocu¤un ailesi ile kiﬂisel iliﬂkisini ve velayet iliﬂkisini de
düzenler. Gerekti¤inde hâkim, çocu¤un adresinin gizli tutulmas›na da karar verebilir. (ÇKK md. 5)
Medeni Kanunun velayete iliﬂkin maddelerinde, çocu¤un huzuru, menfaati ve görüﬂünün al›nmas›
ön planda tutulmaktad›r. Çocu¤un e¤itimine iliﬂkin 340. maddede, anne ve babaya çocu¤un bedensel,
zihinsel, ruhsal, ahlâki ve toplumsal geliﬂimini sa¤lama ve koruma yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir. Annenin
ve baban›n deneyimsizlik, hastal›k, baﬂka bir yerde bulunma veya benzeri sebeplerle velayet görevini
gere¤i gibi yerine getirmemeleri, çocu¤a yeterli ilgi göstermemeleri veya çocu¤a karﬂ› yükümlülüklerini
a¤›r biçimde savsaklamalar›, Kanunda velayetin kald›r›lmas› sebepleri olarak say›lm›ﬂ ve bu sebepler
ortaya ç›kt›¤›nda di¤er önlemlerden sonuç al›namaz ya da bu önlemlerin yetersiz olaca¤› önceden
anlaﬂ›l›rsa hâkimin velayetin kald›r›lmas›na karar verece¤i belirtilmiﬂtir. Bu durumda, velayetin
kald›r›lmas› mevcut ve do¤acak bütün çocuklar› kapsar. (Medeni Kanun, md. 348)
Çocuk velisi olmad›¤› için koruma alt›na al›nm›ﬂsa veya çocu¤un koruma alt›na al›nmas› ile birlikte
ana-babas›n›n velayeti kald›r›ld› ise mahkemece çocu¤a bir vasi atan›r. Medeni Kanuna göre vesayet
organlar›, vesayet daireleri ile vasi ve kayyumlard›r. (md. 396) vesayet dairesi iki türlü olabilir; kamu
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vesayetinde sulh mahkemeleri, özel vesayette ise aile meclisleri. Vasi ve kayyumlar bu iki daireden
birine ba¤l› olarak çal›ﬂ›rlar. Velayeti kald›r›lan çocuklar›n vesayet dairesi sulh mahkemeleridir. (md.
397) Çocu¤un verildi¤i kimse veya mahkemece ailesinden uygun görülecek kimse ya da vasilik
koﬂullar›n› taﬂ›d›¤› takdirde kurum müdürü ya da baﬂka bir kiﬂi vasi olarak atanabilir. (Türk Medeni
Kanununun velayet, vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmas›na ‹liﬂkin Tüzük, md. 13)
Kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile gerçek kiﬂiler ve özel hukuk tüzelkiﬂileri taraf›ndan iﬂletilen sosyal
hizmet kuruluﬂlar› Kurumun (SHÇEK) kontrol ve denetlenmesine tabidir. Sosyal hizmet kuruluﬂlar›
y›lda en az bir defa Kurumca denetlenir (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu,
madde35). Oysa kuruma (SHÇEK) yerleﬂtirilmiﬂ çocuklar, kurumlar›n ba¤›ms›z denetim
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mekanizmalar›ndan yoksun oluﬂu ve vasilerinin kurum çal›ﬂanlar›ndan seçilmesi nedeniyle ciddi risk
alt›ndad›rlar.
Çocuk mahkemelerinin verdi¤i tedbir kararlar›na karﬂ› çocuklar›n itiraz hakk› bulunmaktad›r ve
itiraz incelemeye yetkili makam en yak›n yer çocuk mahkemesidir. (ÇKK, md. 14) Vesayet dairesinin
kararlar›na karﬂ› denetim dairesi ise asliye mahkemeleridir. (MK, md. 397) .
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler:
Yürürlükte olan mevzuata göre, Devletin çocu¤u hem aile içinde (Anayasa, md. 41) hem de ailesi
d›ﬂ›nda (Anayasa, md. 61) koruma yükümlülü¤ü düzenlenmiﬂtir. Medeni Kanun ve Çocuk Koruma
Kanunu ile aile bak›m›ndan yoksun çocuklar›n korunmas›na iliﬂkin prensipler; Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile de çocuklara sunulacak hizmetler düzenlenmiﬂtir. Bu hizmetler
hem kuruluﬂ hem de evlat edindirme ve koruyucu aile bak›m›n› içerecek niteliktedir. Genel prensipler
bak›m›ndan bu düzenlemeler Sözleﬂmenin 20. maddesi ile uyumludur.
Ancak uygulanacak tedbirler bak›m›ndan mahkeme ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumunun takdiri ön plana ç›kmaktad›r. Bu noktada mahkemelerin ve Kurumun, takdir yetkisini
kullan›rken çocu¤un yerleﬂtirilmesinde süreklili¤in korunmas›na ve çocu¤un etnik, dinsel, kültürel
ve dil kimli¤ine sayg› gösterilmesine iliﬂkin olarak Sözleﬂmenin aksine mevzuatta bir hüküm
bulunmad›¤›n› tespit etmek gerekir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3. maddesinde yer alan yaﬂa iliﬂkin
s›n›fland›rma, çocu¤un bak›m›nda süreklili¤in sa¤lanmas›n› engelleyici niteliktedir. Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda (md. 11), E¤itim Merkezi Baﬂkanl›¤›n›n görevleri kapsam›nda
meslek içi e¤itimlerden söz edilmekte, ancak düzenli bir meslek içi e¤itim program›na kat›l›m esas›na
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iliﬂkin özel bir düzenleme bulunmamaktad›r. Ayn› ﬂekilde koruyucu aileler için de bu ailelere yönelik
düzenlenmiﬂ bir programa kat›l›m öngörülmemiﬂtir. Aile ortam›ndan yoksun b›rak›lm›ﬂ çocuklara
bak›m hizmeti veren kurumlarda veya kurum d›ﬂ›nda bu çocuklarla çal›ﬂan kiﬂilerin sahip olmalar›
gereken nitelikler konusunda yasada aç›k düzenleme yap›lmal›d›r. Ayn› zamanda bu kimselerin s›k
periyotlarla e¤itime tabi tutulacaklar› öngörülmelidir. Bu düzenleme hâkimleri de kapsayacak nitelikte
olmal›d›r. Koruyucu aileler bak›m›ndan da verilen ön e¤itim yan›nda koruyucu ailelerin, çocukla
iliﬂkileri boyunca sürekli e¤itime tabi olmalar›n› sa¤layacak bir düzenleme yap›lmal›d›r

.

Öte yandan, mevzuatta Kurumda çal›ﬂacak personelin görev ve sorumluluklar› düzenlenmiﬂ olmakla
birlikte, niceliksel bir standart oluﬂturulmad›¤› için, bu yönde bir düzenlemeye ihtiyaç oldu¤u
söylenebilir.
Medeni Kanun, kamu vesayetini öngörmekte, sulh mahkemelerini de kamu vesayeti kurumu olarak
görevlendirmektedir. Ancak mahkemeler nezdinde bu görevin gerektirdi¤i nitelikte bir teﬂkilat
yap›s› öngörülmemiﬂ, aksine toplum içerisinden kiﬂilerin vasi olarak atanmas› yöntemi tercih edilmiﬂtir.
Ailesi bulunmayan çocuklar içinse, yerleﬂtirildikleri kurum yöneticilerinin veya çocu¤un bak›m›n›
üstlenen kiﬂilerin vasi olarak atanmas› esas› benimsenmiﬂtir. Bu durumda da çocu¤un yarar›n›n
korunmas› konusu bak›m yükümlülü¤ünü üstlenen kiﬂiye b›rak›lmakta, bir üst vesayet kurumu
garantisi sa¤lanamamaktad›r. Her ne kadar mahkeme vesayet dairesi olarak çocukla ilgili kararlar›
takip etme yetkisine sahip ise de bu genellikle mallar›n sevk ve idaresi ile s›n›rl› kalmakta, çocu¤un
geliﬂimi ve haklar›n›n korunmas› bak›m›ndan izlenmesi olana¤›n› içermemektedir. Kamu vesayeti
kurumuna ba¤l› olarak çal›ﬂacak kamu vasilerinin, bak›m hizmeti vermekten sorumlu kiﬂiler d›ﬂ›nda
bu konuda uzman kiﬂilerden oluﬂmas›n› sa¤lamak üzere, vesayet daireleri nezdinde gerekli teﬂkilat›n
kurulmas› için Tüzük de¤iﬂikli¤i yap›lmal›d›r. Ayr›ca Türk Medeni Kanununun 397. maddesindeki
vesayet makam›na iliﬂkin düzenlemeleri bu esaslar çerçevesinde de¤iﬂtirilmeli ve 457. maddesindeki
vasi ücretlendirmesi konusunda da çocuklar için ayr› bir düzenleme yap›larak, ücretin hazineden
karﬂ›lanmas› esas› benimsenmelidir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ek düzenleme yap›larak, çocuklara bak›m
hizmeti veren kurumlar›n mutlaka ba¤›ms›z denetim organlar›nca denetlenmesi olana¤› tan›nmal›d›r.
Kararlara karﬂ› itiraz yolunun tan›nm›ﬂ olmas› Sözleﬂme ile uyumludur. Ancak bu yolun etkili biçimde
kullan›labilmesi için çocuklara dan›ﬂmanl›k alma olana¤›, bu bak›mlar› için bulunduklar› yerlerde
karﬂ›laﬂt›klar› ihmal ve istismar vakalar›n› ﬂikâyet etmeleri için kolaylaﬂt›r›lm›ﬂ usuller ve bu tür
ma¤duriyetlerin giderilmesi için tazminat olana¤› tan›nmal›d›r.
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21. Madde: Evlat Edinme
Evlât edinme sistemini kabul eden ve/veya buna izin veren Taraf Devletler, çocu¤un en yüksek
yararlar›n›n temel düﬂünce oldu¤unu kabul edecek ve aﬂa¤›daki ilkeleri gerçekleﬂtireceklerdir:
a) Bir çocu¤un evlât edinilmesine ancak yetkili makam karar verir. Bu makam uygulanabilir yasa
ve usullere göre ve güvenilir tüm bilgilerin ›ﬂ›¤›nda; çocu¤un, ana-babas›, yak›nlar› ve yasal vasisine
göre durumunu göz önüne alarak ve gereken durumlarda tüm ilgililerle yap›lacak görüﬂme sonucu
onlar›n da evlât edinme konusundaki onaylar›n› alma zorunlulu¤una uyarak, karar›n› verir.
b) Çocu¤un kendi ülkesinde elveriﬂli biçimde bak›lmas› mümkün olmad›¤› veya evlât edinecek veya
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yan›na yerleﬂtirilecek aile bulunmad›¤› taktirde, ülkeleraras› evlât edinmenin çocuk bak›m›ndan
uygun bir çözüm oldu¤unu kabul ederler.
c) Baﬂka bir ülkede evlât edinilmesi düﬂünülen çocu¤un, kendi ülkesinde mevcut evlât edinme
durumuyla eﬂde¤er olan güvence ve ölçülerden yararlanmas›n› sa¤larlar.
d) Ülkeleraras› evlât edinmede, yerleﬂtirmenin ilgililer bak›m›ndan yasad›ﬂ› para kazanma konusu
olmamas› için gereken bütün önlemleri al›rlar.
e) Bu maddedeki amaçlar›, uygun oldu¤u ölçüde, ikili ya da çok tarafl› düzenleme veya anlaﬂmalarla
teﬂvik ederler ve bu çerçevede, çocu¤un baﬂka bir ülkede yerleﬂtirilmesinin yetkili makam veya
organlar taraf›ndan yürütülmesini güvenceye almak için çaba gösterirler.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 21. maddesi, bir hakk› de¤il, çocu¤un korunmas› konusunda baﬂvurulabilecek yollardan
birine iliﬂkin esaslar› düzenlemektedir. Bu nedenle Devletlerden, bu madde ile uyumu sa¤layacak
düzenlemeler yapmas› beklenir.
Öncelikle tespit etmek gerekir ki, Sözleﬂme evlat edinme sisteminin kabulünü Taraf Devletlere
b›rakmaktad›r. Ancak bir Devlet, evlat edinme sistemini kabul etti¤i takdirde, bu sistemi 21. maddede
yer alan esaslara uygun olarak düzenlemekle yükümlüdür.
Devletler, evlat edinmeye iliﬂkin her türlü giriﬂimde çocu¤un yüksek yarar›n›n korunmas› ilkesini
temel prensip olarak tan›mal› ve evlat edinme iﬂlemlerinin çocuklar›n haklar›n› güvence alt›na alacak
ﬂekilde yürütülmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapmal›d›r.
Bir çocu¤un evlat edinilmesi bir yetkili makam›n iznine tabi olmal›d›r. Evlât edinme karar›n› verecek
yetkili makam, bu karar› vermeden önce çocuk ve onun bak›m›ndan sorumlu kimselerin durumlar›n›
incelemek ve ilgili bütün taraflar›n görüﬂlerini almakla yükümlü olmal›d›r.
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Çocuk öncelikle, kendi ülkesi içerisinde evlat edindirilmelidir. Çocu¤un uluslararas› evlat edinilmesi
ancak ve ancak kendi ülkesinde uygun bir biçimde yerleﬂtirilmesi mümkün de¤ilse düﬂünülmelidir.
Bu durumda, evlat edinmenin bir yasa d›ﬂ› para kazanma yolu olmamas› için gerekli tedbirler al›nmal›
ve bu iﬂlemlerin yetkili makamlar eli ile yürütülmesi sa¤lanmal›d›r.
Bir baﬂka ülke vatandaﬂ› taraf›ndan evlat edinilme durumunda, çocu¤a kendi ülkesinde sahip oldu¤u
güvence ve olanaklardan yararlanma hakk› tan›nmal›d›r.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Ulusal düzeyde evlat edinmeye iliﬂkin düzenlemeler:
Türkiye, çocuklar›n evlat edinilmelerine izin veren bir sisteme sahiptir. Türkiye’de evlât edinme
hizmeti, Türk Medeni Kanununun 305-320. maddeleri ile SHÇEK taraf›ndan haz›rlanan Evlât Edinme
Yönergesi (01.08.2002 tarih ve 145 say›l›)ve Ülkeleraras› Evlât Edinmede Çocuklar›n Korunmas›
ve ‹ﬂbirli¤i Hakk›ndaki Lahey Sözleﬂmesinin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun
çerçevesinde yürütülmektedir.
Medeni Kanun (md. 305) gere¤ince evlat edinmede öncelikle sa¤lanmas› gereken koﬂul, evlât
edinmenin her hâlde küçü¤ün yarar›na bulunmas› ve evlât edinenin di¤er çocuklar›n›n yararlar›n›n
hakkaniyete ayk›r› bir biçimde zedelenmemesidir.
Türk hukukunda evlat edinme ancak mahkeme karar›yla olur. (MK, md. 315) Karar verilmeden
önce, esasl› say›lan her türlü durum ve koﬂullar›n kapsaml› biçimde araﬂt›r›lmas› ve evlât edinen ile
edinilenin dinlenmeleri ve gerekti¤inde uzmanlar›n görüﬂünün al›nmas› gerekmektedir. (md. 316)
Araﬂt›rmada özellikle; evlât edinen ile edinilenin kiﬂili¤i ve sa¤l›¤›, karﬂ›l›kl› iliﬂkileri, ekonomik
durumlar›, evlât edinenin e¤itme yetene¤i, evlât edinmeye yönelten sebepler ve aile iliﬂkileri ile
bak›m iliﬂkilerindeki geliﬂmelerin aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gerekir. Evlât edinenin altsoyu varsa, onlar›n
evlât edinme ile ilgili tav›r ve düﬂünceleri de de¤erlendirilir. Uygulamada evlat edinme iﬂlemleri
bak›m›ndan SHÇEK sosyal hizmet uzmanlar› arac›l›¤›yla gerekli araﬂt›rma dosyalar› mahkemeye
sunulur.
Ay›rt etme gücüne sahip olan küçük, r›zas› olmad›kça evlât edinilemez. (MK md. 308) Çocuk vesayet
alt›nda ise çocu¤un ay›rt etme gücüne sahip olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n vesayet dairelerinin
izniyle evlat edinilebilir.
‹lgili kiﬂilerin yasalarca gerekli görülen her türlü r›zay› vermiﬂ olmalar› ﬂart› aranmaktad›r. Yasal
sebep bulunmaks›z›n r›za al›nmam›ﬂsa, r›zas› al›nmas› gereken kiﬂiler, küçü¤ün menfaati bunun
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sonucunda a¤›r biçimde zedelenmeyecekse, hâkimden evlâtl›k iliﬂkisinin kald›r›lmas›n› isteyebilmektedir.
(MK md. 317) Bu hak, evlâtl›k iliﬂkisinin kald›r›lmas› sebebinin ö¤renilmesinden baﬂlayarak bir y›l
ve her hâlde evlât edinme iﬂleminin üzerinden beﬂ y›l geçmekle düﬂmektedir (MK md. 319)
Evlâtl›¤›n, miras ve baﬂka haklar›n›n zedelenmemesi, aile ba¤lar›n›n devam etmesi için naklen geldi¤i
aile kütü¤ü ile evlât edinenin aile kütü¤ü aras›nda her türlü ba¤ kurulur. Ayr›ca evlâtl›kla ilgili
kesinleﬂmiﬂ mahkeme karar› her iki nüfus kütü¤üne iﬂlenir. (MK md. 314)
Uygulamada Türk çocuklar›n›n evlat edinilmesinde, üç yaﬂ›ndan büyük çocuklar› evlat edinecek
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ailelerde, eﬂlerden birinin Türkçe bilmesi ﬂart› aranmaktad›r.
Mevzuatta koruyucu aile seçimine dair detayl› kriterler olmas›na karﬂ›l›k, koruyucu ailenin bir
e¤itimden geçip geçmeyece¤i, e¤itim verilecekse bunun niteliklerinin neler olaca¤› belirtilmemiﬂtir.
Koruyucu ailedeki çocu¤un denetimi Kurum taraf›ndan yap›lacakt›r. Ancak bu denetimin hangi
s›kl›kla yap›laca¤› da Kurumun takdirine b›rak›lm›ﬂt›r.
Evlât edinme konusunda da e¤itim ﬂart› öngörülmemiﬂtir. Evlât edinme iﬂlemi tamamlanmadan önce
Medeni Kanunun 305. maddesi gere¤ince aile bir y›l boyunca izlenmektedir. Ancak evlât edinme
iﬂlemi tamamland›ktan sonra aile izlenmemektedir. Bu konuda mevzuatta bir düzenleme de
bulunmamaktad›r.
Çocu¤un yerleﬂtirilmesinin ba¤›ms›z denetim mekanizmas› öncelikle mahkemelerdir. Hâkimin
müdahalesi çocuk yerleﬂtirildikten sonra da devam edebilece¤i için ba¤›ms›z bir denetim mekanizmas›
olarak görülebilir. Ancak hâkimlerin bu konuda yeterli bilgiyle donat›lmas› ve aile mahkemelerinin
yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekir.
Ülkeleraras› Evlât Edinmeye ‹liﬂkin Düzenlemeler:
21. maddeye göre, ülkeleraras› çocuk evlat edinme iﬂlemlerine, yaln›zca, çocu¤un ülke içindeki bir
koruyucu ailenin yan›na yerleﬂtirilmesinin, bir aile taraf›ndan evlat edinilmesinin ya da uygun bir
baﬂka kuruma yerleﬂtirilmesinin mümkün olmad›¤› durumlarda izin verilmelidir. Lahey Sözleﬂmesi
de benzer düzenlemeler içermektedir.
Ülkeleraras› Evlât Edinmede Çocuklar›n Korunmas› ve ‹ﬂbirli¤i Hakk›ndaki Lahey Sözleﬂmesi Türkiye
taraf›ndan imzalanm›ﬂ ve onaylanm›ﬂt›r. (5049 say›l› Kanun - 20.1.2004 tarih ve 25352 say›l› RG)
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D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan Lahey Uluslararas› Özel Hukuk Daimi Bürosu'na yap›lan bildirim
gere¤ince ülkeleraras› evlat edinme iﬂlemlerinde Türkiye’nin Merkezi Yetkili Makam› statüsüne sahip
kurumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumudur.
Lahey Sözleﬂmesine uygun olarak, Türkiye’de evlat edindirilemeyen çocuklar›n ülkeleraras› evlat
edindirilmeleri iﬂlemleri, büyük ölçüde evlat edinme yurt içindeki iﬂlemlerle benzerlik göstermektedir.
Türk Medeni Kanununun 305. maddesinde yer alan, evlat edinme karar› öncesinde çocu¤un evlat
edinecek aile taraf›ndan 1 y›l süre ile bak›l›p - e¤itilmesi koﬂulunu ülkeleraras› evlat edindirme iﬂlemleri
için de geçerlidir.
Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ‹lgili
‹htiyari Protokol onaylanm›ﬂt›r. (4755 say›l› Kanun - 24755 say›l› ve 14.05.2002 tarihli RG)
III. Mevzuat›n Sözleﬂme ile Uyumu
Türk Hukukunda evlât edinmeye iliﬂkin düzenlemeler Sözleﬂmenin gerekleri ile büyük ölçüde uyum
içerisindedir. Evlât edinmeye izin veren bir sistem bulunmaktad›r. Bu sistemde; evlât edinme
kararlar›n›n yetkili mahkeme taraf›ndan, gerekli inceleme yap›ld›ktan sonra ve taraflar›n ve bu arada
çocu¤un da görüﬂü al›narak verilmesi esas› benimsenmiﬂ, çocu¤un yarar›n›n korunmas› ilkesi yasada
yer alm›ﬂt›r. Ayn› zamanda, evlat edinenin di¤er çocuklar›n›n yararlar›n›n korunmas› da yasa ile
öngörülmektedir. Evlât edinilen çocu¤un hem evlât edinen hem de evlâtl›k veren ailesinin nüfus
kayd›nda yer almas›, aile ba¤lar›n›n korunmas›n› sa¤lamaya yönelik bir düzenlemedir. Evlât edinme
iﬂlemine itiraz ve reddetme hakk› da tan›nm›ﬂt›r.
Ancak evlât edinmeye r›za gösterecekler için bu amaçla sunulan bir dan›ﬂmanl›k hizmetinden
yararlanma hakk›na ve evlât edinme iﬂlemi sonras›nda çocu¤un izlenmesine iliﬂkin özel bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Medeni Kanunda bu konular›n düzenlenmesi gerekir.
Bir di¤er eksiklik, sosyal hizmet mevzuat›nda çocuk ile evlât edinecek kiﬂilerin eﬂleﬂtirilmesine iliﬂkin
objektif kriterlerin belirlenmemiﬂ olmas›d›r. Evlât edinme iﬂlemleri bak›m›ndan sosyal hizmet
uzmanlar›n›n de¤erlendirmelerine esas teﬂkil etmek üzere ve as›l olarak çocu¤un yarar›n›n korunmas›
ilkesinin hayata geçirilmesini sa¤lamak üzere belirlenecek objektif kriterler yasal düzenleme hüviyetine
kavuﬂturulmal›d›r.
Uygun oldu¤u durumlarda ülkeleraras› evlat edinme yasal olarak mümkün olmakla birlikte, Medeni
Kanunun arad›¤› birlikte 1 y›l yaﬂam›ﬂ olma ﬂart› gibi baz› kurallar, bu iﬂlemi zorlaﬂt›rmaktad›r.

135

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
21. Madde
Evlat Edinme

Öncelikle yurt d›ﬂ›nda tamamlanmas› gereken incelemeler ile ilgili süreçlerin uzun sürmesi çocuklar›n
uzun süreler Kurum bak›m›nda kalmas›na neden olmaktad›r. Ayr›ca Fransa ve Amerika gibi baz›
ülkeler bir y›ll›k geçici bak›m süreci için k›sa süreli geçici vize vermeyi kabul etmemektedir. Dolay›s›yla
bu ülkelerde yaﬂayan kiﬂilerin (her iki eﬂin birlikte), 1 y›ll›k geçici bak›m sürecini Türkiye'de geçirmeyi
kabul etmeleri gerekmektedir. Bu gibi engellemelerin aﬂ›labilmesi için ülkeleraras› evlat edinme
iﬂlemleri için özel düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Öte yandan, ülkeleraras› evlat edinmenin “yasa d›ﬂ› para kazanma” ile sonuçlanmamas› veya genel
olarak evlat edinmenin maddi kazanç sa¤layan bir iﬂleme dönüﬂmemesi için, evlatl›k iﬂlemlerinden
maddi kazanç sa¤lanmas› mutlaka suç say›lmal›d›r.
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22. Madde: Mülteci Çocuklar
1. Taraf Devletler, ister tek baﬂ›na olsun, isterse ana-babas› veya herhangi bir baﬂka kimse ile
birlikte bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çal›ﬂan ya da uluslararas› veya iç hukuk kural ve
usulleri uyar›nca mülteci say›lan bir çocu¤un, bu Sözleﬂmede ve insan haklar›na veya insani konulara
iliﬂkin söz konusu Devletlerin taraf olduklar› di¤er uluslararas› sözleﬂmelerde tan›nan ve bu duruma
uygulanabilir nitelikte bulunan haklar› kullanmas› amac›yla koruma ve insani yard›mdan yararlanmas›
için gerekli bütün önlemleri al›rlar.
2. Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birleﬂmiﬂ Milletler Örgütü ve onunla iﬂbirli¤i
yapan hükümetler aras› ve hükümet d›ﬂ› yetkili baﬂka kuruluﬂlarla bu durumda olan bir çocu¤u
korumak, ona yard›m etmek, herhangi bir mülteci çocu¤un ailesi ile yeniden bir araya gelebilmesi
için ana-babas› veya ailesinin baﬂka üyeleri hakk›nda bilgi toplamak amac›yla iﬂbirli¤inde bulunurlar.
Herhangi bir nedenle kendi aile çevresinden sürekli ya da geçici olarak ayr› düﬂmüﬂ bir çocu¤a bu
Sözleﬂmeye göre tan›nan koruma, ayn› esaslar içinde, ana-babas› ya da ailesinin baﬂkaca üyelerinden
hiçbirisi bulunmayan çocu¤a da tan›nacakt›r.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 22. maddesi mülteci statüsü kazanmaya çal›ﬂan ya da mülteci say›lan çocuklara yönelik
bohça hüküm olarak nitelendirilebilecek kadar kapsaml› bir hakk› düzenlemektedir. S›¤›nmac› ve
mülteci çocuklara yönelik bu tür özel ve geniﬂ kapsaml› bir düzenlemenin varl›¤›, bu kategoride yer
alan çocuklar›n güçsüz, savunmas›z ve hassas olmalar› ile aç›klanabilir. Mülteci çocuklar, belki de,
Sözleﬂme ile koruma alt›na al›nm›ﬂ olan di¤er haklar›n da ihlaline en aç›k grubu oluﬂtururlar ve bu
nedenle de özel bir korumay› hak ederler. Nitekim Madde, an›lan kategoride yer alan çocuklar›n
yararlanaca¤› haklar›n s›n›r›n› belirlerken kendi içerisinde genel olarak çocuklar için tan›nm›ﬂ haklara
ek olarak, Devletlerin taraf olduklar› ve bu duruma uygulanabilir nitelikteki di¤er uluslararas›
sözleﬂmeleri de referans almaktad›r. Bu ba¤lamda, öncelikle dikkat edilmesi gereken belge Mültecilerin
Statüsüne ‹liﬂkin 1951 tarihli Cenevre Sözleﬂmesi ve bu Sözleﬂme hükümlerinin yorumlanmas›
konusunda Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i Yürütme Komitesinin alm›ﬂ oldu¤u
tavsiye kararlar›d›r. Bu çerçevede, maddenin s›¤›nmac› ve mülteci çocuklara tan›d›¤› koruma alan›nda
öncelikli olarak aﬂa¤›da belirtilen haklar›n yer ald›¤› söylenebilir: mülteci statüsü belirleme sürecinde
çocuklara yönelik özel koruyucu usullerin varl›¤›; s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n bak›m ve korunmas›,
yasal temsili, ailesi ile birleﬂme hakk›; do¤um sonras› kay›t hakk›; vatandaﬂl›¤a al›nma hakk›.
Sözleﬂmede öngörülen haklar›n tamam› hakk›ndaki aç›klamalar esasen s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar
için de geçerlidir.
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Di¤er yandan, Türk yasalar›nda oldukça s›n›rl› miktarda düzenleme bulunan bu alanda, sadece yasa
metinleriyle yetinilmesi, uygulamac›lara mevcut durumun ve ihtiyaçlar›n tespitinde yeterli veriyi
sa¤lamayacakt›r. Bu nedenle, maddeye iliﬂkin Türk hukukunun de¤erlendirilmesinde sadece yasa
düzeyinde metinlerle yetinilmemiﬂ, kaç›n›lmaz olarak, yer yer idarî düzenleyici iﬂlemler ile geliﬂen
uygulama da aktar›lm›ﬂt›r.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Mülteci statüsü belirleme (RSD) sürecinde çocuklara yönelik özel koruyucu usullere iliﬂkin
düzenlemeler
Türkiye 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleﬂmesi ( 359 say›l› Kanun
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ve 10898 say›l› RG) ve 1967 tarihli New York Protokolüne (12968 say›l› RG) co¤rafi s›n›rlamay›
koruyarak taraf olmuﬂtur. Ayn› zamanda Türkiye, Vatans›z Kiﬂilerin Statüsüne Dair Sözleﬂme ve
Vatans›zl›¤›n Azalt›lmas›na Dair Sözleﬂmeye (1883 say›l› Kanun ve … say›l› RG) de taraf olmuﬂtur.
Buna karﬂ›l›k, Türkiye’de mülteci hukuku konusunda genel e¤ilim bu alan› yasama faaliyeti ile de¤il,
idarenin düzenleyici iﬂlemleri yoluyla düzenlemektir.
Mülteci çocuklar›n statüsünün belirlenmesi konusunda da durum böyledir. 24 Temmuz 2003
tarihinde Resmî Gazetede yay›nlanan Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n Üstlenilmesine ‹liﬂkin Türkiye’nin
Ulusal Program›nda 2005 y›l› sonu itibariyle mülteciler konusunda bir temel kanunun yürürlü¤e
sokulmas› planlanm›ﬂ ise de bu hedef daha sonra 25 Mart 2005 tarihli Baﬂbakanl›k makam› oluru
ile yürürlü¤e giren “Türkiye’nin ‹ltica ve Göç Ulusal Eylem Plan›” ile revize edilerek 2012 y›l›na
çekilmiﬂtir. (Ulusal Eylem Plan›n› Yürütmekten Sorumlu Bakanl›klar, Kurumlar ve Kuruluﬂlar Belge
s. B.05.1.EGM.0.13.03.02.)
Dolay›s›yla, yürürlükteki Türk mevzuat›nda konuyu detayl› olarak düzenleyen bir kod kanun
bulunmamakta; mültecilerin statüsü, Cenevre Sözleﬂmesinin uygulanmas›n› göstermek amac›yla
Resmî Gazetede yay›nlanan Türkiye’ye ‹ltica Eden veya Baﬂka bir Ülkeye ‹ltica Etmek Üzere
Türkiye’den ‹kamet ‹zni Talep Eden Münferit Yabanc›lar ile Topluca S›¤›nma Amac›yla S›n›rlar›m›za
Gelen Yabanc›lara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik (RG 30.11.1994 - 22127) ile düzenlenmektedir.
Söz konusu Yönetmelikte dahi mülteci çocuklar›n statüsüne iliﬂkin özel hükümlere yer verilmemektedir.
Bu konudaki aç›k, 22 Haziran 2006 tarihinde ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
yay›nlanan 57 numaral› Uygulama Talimatnamesi ile giderilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Talimatnamede “Refakatsiz küçük” kavram›, “Türkiye topraklar›na hukuken ya da teamülen
kendisinden sorumlu bir yetiﬂkinin refakati bulunmaks›z›n gelen ve bu tür bir kiﬂinin bak›m›na etkin
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olarak al›nmad›¤› sürece refakatsiz küçük olarak adland›r›lan 18 (on sekiz) yaﬂ›n alt›ndaki iltica/s›¤›nma
baﬂvurusunda bulunan yabanc› uyruklu bir kiﬂi ya da belli bir uyru¤u olmayan vatans›z bir kiﬂidir.
Türkiye topraklar›na giriﬂ yapt›ktan sonra refakatsiz kalan iltica/s›¤›nma baﬂvuru sahipleri de bu
kapsama girer” denilmek suretiyle tan›mlanm›ﬂ ve bu tan›ma giren küçüklere iliﬂkin özel bir s›¤›nma
prosedürü kabul edilmiﬂtir. (paragraf 6)
Buna göre; refakatsiz küçük çocuklar›n iltica-s›¤›nma müracaatlar› halinde, illerde bulunan Yabanc›lar
Dairesi, derhal Bakanl›¤a ﬂifahi ve yaz›l› ön bilgi vererek Sosyal Hizmetler ‹l Müdürlü¤ü ve/veya
Çocuk ﬁube Müdürlükleri ile koordineli olarak derhal iﬂlemleri baﬂlat›r. Çocu¤un yaﬂ durumuna
göre hemen veya iﬂlemlerden sonra Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Yurtlar› veya
Yuvalar›na yerleﬂtirilmesi öngörülmektedir.
Ancak herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan veya yaﬂlar›n› ispatlayacak belgeye sahip olmayan
ve beyan›na göre çocuk oldu¤unu iddia eden refakatsiz küçüklerin yaﬂ›n›n on sekiz yaﬂ›ndan büyük
gözüktü¤ü durumlarda bir Devlet hastanesinden veya Adli T›p Kurumundan yaﬂ›n›n tespiti
istenmektedir.
Yaﬂ tespiti istenen baﬂvuru sahibi hakk›nda kesin rapor al›n›ncaya kadar geçen süre içerisinde
imkânlar dâhilinde Emniyet Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlükleri, Yabanc›lar ﬁube Müdürlükleri
Misafirhanesi veya uygun görülecek baﬂka bir yerde bar›nd›r›lmas› Talimatnamede yer alm›ﬂt›r.
Uygulama Talimatnamesi, çocuklarla yap›lan mülteci statüsü belirleme mülakat›nda, psikolog, sosyal
hizmet uzman› bulundurulmas›n› gerekli görmekte ve sözü edilen uzmanlar›n kurumlar aras›
iﬂbirli¤iyle prosedüre kat›l›m›n› sa¤lamaktad›r. Söz konusu uzmanlar; Sosyal Hizmetler Çocuk
Esirgeme Kurumu, Çocuk ﬁubeleri veya di¤er kurum ve kuruluﬂlardan davet edilecektir.
Mülakatç›, çocuklarla yapt›¤› mülakatlar›n de¤erlendirmesinde, mülakata kat›lan uzman›n görüﬂüne
iliﬂkin raporunu da dikkate alacakt›r. Bu uzman›n görüﬂünün bir sureti ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na gönderilen
dosya suretine de eklenecektir.
Tam teﬂekküllü bir Devlet hastanesi veya Adli T›p Kurumundan al›nan yaﬂ tespit raporu do¤rultusunda
on sekiz yaﬂ›n›n üzerinde oldu¤u tespit edilenler hakk›nda yetiﬂkin baﬂvuru sahiplerinin tabi oldu¤u
usullerin uygulanmas› yine Talimatnamede düzenlenmiﬂtir.
S›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n bak›m› ve korunmas›na iliﬂkin düzenlemeler
Türk mevzuat›nda korunmaya, bak›ma ve yard›ma muhtaç çocuklar› tespit ve incelemekle görevli
kurum Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumudur. (SHÇEKK, md. 21) Kanun; korunmaya
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muhtaç çocuklar›n, reﬂit oluncaya kadar, bu Kanun hükümlerine göre Kurumca kurulan sosyal
hizmet kuruluﬂlar›nda bak›l›p yetiﬂtirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri hususundaki gerekli
tedbir karar›n›n yetkili ve görevli mahkemece al›naca¤›n› belirtmektedir. Ancak; Kanun, mülteci
çocuklar gibi, haklar›nda derhal koruma tedbiri al›nmas›nda zorunluluk görülen çocuklar bak›m›ndan
mahkeme karar› al›n›ncaya kadar, mahalli mülki amirin onay› al›narak bu Kanuna göre kurulmuﬂ
kuruluﬂlarda veya aile yan›nda bak›m alt›na al›nabilme imkân›n› da düzenlemektedir. (md. 22)
Çocuk Koruma Kanununun 3. maddesine göre; “korunma ihtiyac› olan çocuk” kavram›, “bedensel,
zihinsel, ahlâki, sosyal ve duygusal geliﬂimi ile kiﬂisel güvenli¤i tehlikede olan, ihmal veya istismar
edilen ya da suç ma¤duru çocuk” olarak tan›mlanmaktad›r. Bu maddeye göre, daha erken yaﬂta
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ergin olsa bile, on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ her kiﬂi çocuk say›l›r. Görüldü¤ü gibi refakatsiz s›¤›nmac›
veya mülteci çocuklar rahatl›kla korunma ihtiyac› olan çocuk kavram› içine girmektedir.
Çocuk Koruma Kanununun 6. maddesi gere¤i adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sa¤l›k ve
e¤itim kuruluﬂlar›, sivil toplum kuruluﬂlar›, korunma ihtiyac› olan çocu¤u Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocu¤un bak›m›ndan sorumlu kimseler de
çocu¤un korunma alt›na al›nmas› amac›yla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna baﬂvurabilir.
S›¤›nmac› veya mülteci çocuklar ile ilgili olarak uygulamada söz konusu baﬂvuruyu yapan hemen her
zaman ‹çiﬂleri Bakanl›¤›d›r.
Nitekim bu amaçla, 2001 y›l›nda Emniyet Genel Müdürlü¤ü bünyesinde Çocuk Polisi kurularak
korumaya ihtiyac› olan çocuklar›n durumlar›n› iyileﬂtirmek amac›yla yeni bir örgütlenmeye gidilmiﬂtir.
Bu konuda, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü
/ Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤inin (RG 13.4.2001 - 24372) 1. maddesinde
mülteci çocuklar›n korunmas› aç›kça Çocuk Polisi’nin görevleri aras›nda say›lm›ﬂt›r. Nitekim ayn›
Yönetmeli¤in 4. maddesinde, mülteci çocuklar›n ailelerine veya ilgili bir kurum ya da kuruluﬂa teslim
edilinceye kadar geçici olarak yemek, bak›m, temizlik, oyun gibi ihtiyaçlar›n›n ﬁube Müdürlüklerinde
bulunan çocuk bak›m ünitesinde karﬂ›lanaca¤› belirtilmektedir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Çocuk Koruma Kanunu gere¤i kendisine bildirilen
kiﬂiyle ilgili olarak gerekli araﬂt›rmay› derhal yapar. (ÇKK, md. 6) Çocuk hakk›nda koruyucu ve
destekleyici tedbir karar› Çocuk Koruma Kanununun 7. maddesine göre çocu¤un anas›, babas›,
vasisi, bak›m ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve
Cumhuriyet savc›s›n›n istemi üzerine veya resen çocuk hâkimi taraf›ndan al›nabilir. Kanuna göre
bak›m tedbiri, çocu¤un bak›m›ndan sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine
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getirememesi halinde, çocu¤un resmî veya özel bak›m yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden
yararland›r›lmas› veya bu kurumlara yerleﬂtirilmesi; bar›nma tedbiri, bar›nma yeri olmayan çocuklu
kimselere veya hayat› tehlikede olan hamile kad›nlara uygun bar›nma yeri sa¤lamaya yönelik
tedbirlerdir.
Tedbirin uygulanmas›, on sekiz yaﬂ›n doldurulmas›yla kendili¤inden sona erer. Ancak hâkim, e¤itim
ve ö¤renimine devam edebilmesi için ve r›zas› al›nmak suretiyle tedbirin uygulanmas›na belli bir
süre daha devam edilmesine karar verebilir.
Yukar›da aç›klanan sistem çerçevesinde s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar statü belirleme süreci boyunca
ve kendileri için kal›c› bir çözüm bulunup uygulan›ncaya kadarki süre içerisinde Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumunun sorumlulu¤undad›r. (ÇKK, md. 3) Bu süre zarf›nda çocuk, Kurumun
bir yurduna veya bak›c› bir ailenin yan›na yerleﬂtirilir. Baz› durumlarda on üç yaﬂ›ndan büyük erkek
çocuklar›n›n kabul edilmedikleri ve bu çocuklar›n mülteci misafirhanesine yerleﬂtirildikleri bilinmekle
birlikte, yasal olarak on sekiz yaﬂ›n alt›ndaki bütün çocuklar, statülerinin belirlenmesi için geçecek
süre zarf›nda, Kurumun bir yurduna veya bak›c› bir ailenin yan›na yerleﬂtirilmelidir. Kuruma
yerleﬂtirilmeyi takiben çocuk, Kurum taraf›ndan sa¤lanan psikolojik destek ve sosyal hizmetlerden
yararlan›r.
S›¤›nmac› ve mülteci çocuklara genel yasal çerçevede Türk vatandaﬂ› çocuklara sa¤lanan haklar
sa¤lanm›ﬂt›r. Bu haklar, e¤itime eriﬂim, sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma, her türlü kötü muameleden
korunma ve vesayet alt›na al›nma olarak say›labilir. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nda kayd› bulunan s›¤›nmac› ve
mültecilerin, kendileri karﬂ›layamamalar› durumunda, sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmalar› için Sosyal
Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Vak›flar›na baﬂvurmalar› ve Vakf›n alaca¤› karar do¤rultusunda tedavi
ve ilaç masraflar›n›n karﬂ›lanmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Refakatçisi olmayan s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n
sa¤l›k ihtiyaçlar› yerleﬂtirildikleri SHÇEK kurumlar› taraf›ndan karﬂ›lan›r.
S›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n yasal temsiline iliﬂkin düzenlemeler
Türk mevzuat›na göre mülteci statüsünü elde etmek üzere baﬂvuruda bulunabilmek için kiﬂinin
Türk Medeni Kanununun 9. Maddesine göre fiil ehliyetine sahip olmas› gereklidir. Bu nedenle, fiil
ehliyetine sahip olmayan küçüklerin yasal temsilcileri arac›l›¤› ile baﬂvuruda bulunmalar› ve temsil
edilmeleri gereklidir. Türk hukukunda küçüklerin yasal temsili velayet, vesayet ve kayy›ml›k kurumlar›
yolu ile gerçekleﬂtirilir. Bu konuda Türk mevzuat›, yabanc› ve vatandaﬂ ayr›m› yapmamakta ve bu
nedenle s›¤›nmac› ve mülteciler için özel hükümlere yer vermemektedir.
Türk Medeni Kanununun 404. Maddesi uyar›nca velayet alt›nda olmayan her küçü¤ün, dolay›s›yla
refakatsiz, s›¤›nmac› veya mülteci çocuklar›n hemen vesayet alt›na al›nmalar› gereklidir. Ayn› maddeye
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göre, görevlerini yaparlarken vesayeti gerektiren böyle bir hâlin varl›¤›n› ö¤renen nüfus memurlar›,
idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makam›na bildirmek
zorundad›rlar. Kanunun 397. Maddesine göre kamu vesayeti, vesayet makam› ve denetim makam›ndan
oluﬂan vesayet daireleri taraf›ndan yürütülür. Buna karﬂ›l›k, maddede kurulmas› öngörülen “vesayet
makam›” ad› alt›nda herhangi bir kurum henüz kurulmad›¤›ndan bu konu Sulh Hukuk ve Asliye
Hukuk Mahkemeleri taraf›ndan yürütülmektedir. Vesayete iliﬂkin kararlar çocu¤un ikamet etti¤i
yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi taraf›ndan, çocu¤un ikamet yeri yoksa çocu¤a koruma sa¤layan
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nun bulundu¤u yerdeki Mahkeme taraf›ndan verilir.
Vesayet makam› bu görevi yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak atayabilir. (MK, md.
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413) K›s›tl›lar, kamu hizmetinden yasakl›lar veya haysiyetsiz hayat sürenler, menfaati kendisine vasi
atanacak kiﬂinin menfaati ile önemli ölçüde çat›ﬂanlar veya onunla aralar›nda düﬂmanl›k bulunanlar,
ilgili vesayet daireleri hâkimleri vasi olarak atanamazlar. (MK, md. 417-418)
Kanun, sosyal hizmet uzman›, pedagog ve benzeri uzmanlar›n uzmanl›klar› nedeniyle vasi olarak
atanmalar›n› öngörmemektedir. Ancak korumas› alt›nda bulunan çocuklar ad›na baﬂvuruda bulunan
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda çal›ﬂan uzmanlar vasi olarak atanabilmektedir.
Bir vasi eme¤inin karﬂ›l›¤› olmak üzere ücret isteme hakk›na sahiptir. Ücreti çocuk veremeyecek
durumda ise bu ücreti Devlet hazinesi karﬂ›lar. (MK, md. 457) Her dönemin ücreti Vesayet
Makam›/Sulh Hukuk Mahkemesi taraf›ndan belirlenir. Kanun, bu ücretin Vesayet Makam› taraf›ndan
karﬂ›lanmas› gerekti¤ini belirtir, ancak böyle bir makam henüz kurulmad›¤›ndan Vesayet Makam›/Aile
Mahkemesi bu konulara iliﬂkin kararlar› almaktad›r.
Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesinde bir engel bulunan durumlarda, Vesayet Makam›
çocu¤un mallar›n› idare etmek ve özellikle s›¤›nma baﬂvurusu ve temsili için bir kayy›m da atayabilir.
(MK, md. 426) Kayy›m belirli bir görevi yerine getirmek üzere atand›¤›ndan, kayy›m›n mülteci
statüsü belirleme sürecinde s›¤›nmac› çocu¤u temsil edebilmesi için atanma baﬂvurusu ve karar›nda
bu görevin aç›kça belirtilmesi gerekir.
Temsil konusunda yukar›daki aç›klamalara karﬂ›l›k uygulamada Türk makamlar› yasal temsilcisi
bulunmayan çocuklar›n baﬂvurular›n› da kabul etmektedir.
Do¤um sonras› kay›t hakk›na iliﬂkin düzenlemeler
Türk mevzuat›nda çocuklar›n do¤um sonras›nda kay›tlar›na iliﬂkin usul ve esaslar Nüfus Hizmetleri
Kanununda düzenlenmiﬂtir. Kanun; s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n do¤um sonras›nda kaydedilmeleri
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konusunda özel bir düzenlemeye yer vermemekte, onlar› genel olarak yabanc›lara ait statüye tabi
tutmaktad›r. Buna karﬂ›n, Kanun sa¤ olarak dünyaya gelen her çocu¤un, do¤umdan itibaren Türkiye'de
otuz gün içinde nüfus müdürlü¤üne bildirilmesi gerekti¤ini düzenlemektedir. (Md. 15) Söz konusu
bildirim; veli, vasi, kayy›m, bunlar›n bulunmamas› halinde, çocu¤un büyükanne, büyükbaba veya
ergin kardeﬂleri ya da çocu¤u yan›nda bulunduranlar taraf›ndan yap›l›r. Bildirim yap›l›rken kural
olarak do¤umu gösteren resmî belgenin ibraz› gerekir. Buna karﬂ›l›k Kanun, ilgilinin bir belge ibraz
edememesi durumunda kayd›n sözlü beyan esas al›narak da yap›labilece¤ini düzenlemektedir. Bu
imkân, menﬂe ülkeleri ile fiilen iliﬂkileri kesilmiﬂ olan s›¤›nmac› ve mültecilerin kaydedilmesi bak›m›ndan
önemlidir. Refakatsiz çocuklar›n kaydedilmesi konusunda dikkate de¤er di¤er hüküm de Kanunun,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre kurulan kuruluﬂ yetkililerine; yetiﬂtirme
yurtlar›, bak›mevleri ve benzeri yerlerin sorumlular›na; kolluk görevlilerine, okul müdürlerine ve
iﬂ verecekleri kiﬂiler bak›m›ndan kamu veya özel kurumlara bildirim yükümlülü¤ü yükleyen 18.
maddesidir.
Yukar›da an›lan 30 günlük süre içerisinde bildirilemeyen do¤umlar bak›m›ndan Kanun özel bir
düzenlemeye yer vermektedir. Buna göre, alt› yaﬂ›n› bitirmemiﬂ olan çocuklar›n do¤um tarihinin
tespitinde bildirimde bulunanlar›n beyan› esas al›n›r. Buna karﬂ›l›k, çocuk alt› yaﬂ›n› doldurmuﬂ ve
do¤uma ait belge mevcut de¤il ise yaﬂ›n resmî sa¤l›k kuruluﬂlar›nca tespit edilmesi gerekmektedir.(Nüfus
Hizmetleri Kanunu md. 16)
Bu ﬂekilde tespit edilen çocuklar, do¤um nüfus müdürlüklerince do¤um tutana¤›na geçirilir ve
yabanc›lara mahsus en az alt› ay süreli ikamet tezkeresi alan yabanc›lar için Nüfus ve Vatandaﬂl›k
‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yabanc›lar kütü¤üne kay›t edilir. (Nüfus Hizmetleri Kanunu, md.
8) Çocuk, ana veya baban›n ikamet tezkeresine eklenir.
Vatandaﬂl›¤a al›nma hakk›na iliﬂkin düzenlemeler
Mültecilerin Statüsüne ‹liﬂkin Cenevre Sözleﬂmesinin 34. maddesi Sözleﬂmeye taraf olan Devletlere
mültecilerin vatandaﬂl›¤a al›nmas›n› mümkün oldu¤u kadar kolaylaﬂt›rma, çabuklaﬂt›rma ve bu iﬂleme
dair masraf ve resimleri azaltmaya gayret etme yükümlülü¤ünü yüklemektedir. Di¤er yandan, Türk
mevzuat›nda vatandaﬂl›¤a al›nma konusunu düzenleyen Türk Vatandaﬂl›¤› Kanunu mültecilerin
vatandaﬂl›¤a al›nmas› ile ilgili özel bir düzenleme içermemekte, buna karﬂ›l›k Kanunun 4. maddesi
Türkiye’de do¤an ve ana ve babas›ndan do¤umla vatandaﬂl›k kazanamayan çocuklar›n do¤umlar›ndan
baﬂlayarak Türk vatandaﬂ› olacaklar›n›, Türkiye’de bulunmuﬂ çocuklar›n ise aksi sabit olmad›kça,
Türkiye’de do¤muﬂ say›laca¤›n› belirtmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’de do¤muﬂ s›¤›nmac› ve
mülteci çocuklar›n ancak genel olarak yabanc›lar›n tabi oldu¤u rejime göre Türk vatandaﬂl›¤›n›
kazanabilecekleri görülmektedir.
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Aile ile birleﬂme hakk›na iliﬂkin düzenlemeler
Türk mevzuat› mülteciler ve s›¤›nmac›lar›n aile birleﬂtirilmesine iliﬂkin bir düzenlemeye yer
vermemektedir. Ailenin birleﬂtirilmesi konusu Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmas›na ‹liﬂkin
Yönetmelikte düzenlenmiﬂtir. (RG 23.11.2006 - 26355) Yönetmeli¤in 49. maddesi sadece göçmen
olarak veya yetkili makam karar›yla de¤iﬂik tarihlerde Türk vatandaﬂl›¤›na al›nan on sekiz yaﬂ
üzerindeki aile fertlerinin, düzenlenecek bir "aile birleﬂtirme formu"na istinaden birleﬂtirilmesi
konusunu düzenlemektedir. S›¤›nmac› ve mülteciler ise bu düzenlemenin d›ﬂ›nda kalmaktad›rlar.
Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i de, uygulamada, Türkiye’de bulunan refakatsiz
çocuklar›n menﬂe ülkelerinde veya üçüncü bir ülkede aileleriyle birleﬂmeleri kolaylaﬂt›r›ld›¤›n›; bir
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s›¤›nmac› çocu¤un üçüncü bir ülke taraf›ndan kabul edildi¤i takdirde ve ailesine de ayn› ülke taraf›ndan
mülteci statüsü verilmiﬂse, söz konusu ailenin üçüncü ülkeye yerleﬂtirilmek üzere Türkiye’ye
gelmesine izin verildi¤ini ancak, çocu¤a Türkiye’de mülteci statüsü verilirse, Türkiye’de aile birleﬂtirmesi
iﬂleminin genelde gerçekleﬂemedi¤ini belirtmektedir. (Türkiye’de S›¤›nmac› ve Mülteci Çocuklar için
Hukuk El Kitab›, Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i, Türkiye, Mart 2005, s.34.)
E¤itim hakk›na iliﬂkin düzenlemeler
Mültecilerin Statüsüne ‹liﬂkin Cenevre Sözleﬂmesinin 22. maddesi temel e¤itim konusunda mültecilerin
vatandaﬂlarla eﬂ muamele görmesi gerekti¤ini belirtmektedir. Sözleﬂme; temel e¤itim d›ﬂ›ndaki
e¤itim hakk› bak›m›ndan ise Taraf Devletlerin; mümkün oldu¤unca mültecilerin yabanc› Devletlerce
verilmiﬂ tahsil belgeleri, üniversite diplomalar› ve belgelerinin tan›nmas›n›, söz konusu e¤itim hakk›ndan
yararlan›rken harç ve resimlerden muaf tutulmalar›n› ve e¤itim burslar›ndan yararland›r›lmalar›n›
sa¤lamak ve her durumda ayn› ﬂartlar içinde genel olarak yabanc›lara sa¤lanandan daha az avantajl›
olmayan ﬂekilde muamele etmekle yükümlü olduklar›n› belirtmektedir.
Di¤er yandan, Milli E¤itim Temel Kanunu 7. maddesinde ilkö¤retim görme hakk›n› sadece Türk
vatandaﬂlar›na tan›m›ﬂt›r. Kanunun 5. maddesi de ayn› ﬂekilde millî e¤itim temel hizmetinin “Türk
vatandaﬂlar›n›n istekleri ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlar›” do¤rultusunda düzenlenece¤ini
belirtmektedir. Yine Kanunun 23. Maddesi ilkö¤retimin amaç ve görevlerini: “Her Türk çocu¤una
iyi bir vatandaﬂ olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davran›ﬂ ve al›ﬂkanl›klar› kazand›rmak, onu
millî ahlâk anlay›ﬂ›na uygun olarak yetiﬂtirmek [...] Her Türk çocu¤unu ilgi, istidat ve kabiliyetleri
yönünden yetiﬂtirerek hayata ve üst ö¤renime haz›rlamak” olarak ifade etmektedir.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, Milli E¤itim Temel Kanununda belirtilen Türk vatandaﬂl›¤› endeksli çerçevesi
nedeniyle, s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n temel e¤itim kurumlar›na kabulü konusundaki tereddütleri
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gidermek için bir genelge yay›nlam›ﬂt›r. (ﬁubat 2003 tarih ve 2003/3 say›l› Genelge) Buna göre,
s›¤›nma ve iltica talepleri tetkik edilenler ile mülteci statüsünde ikamet izni alan yabanc›lar›n durumlar›n›
belgelendirmeleri kayd›yla, ö¤renim vizesi ﬂart› aranmaks›z›n, ö¤renim ça¤›ndaki çocuklar›n›n okullara
kesin kay›tlar› yap›lacakt›r. Yabanc› uyruklular›n ö¤renim ça¤›ndaki çocuklar›n›n, ikamet izni
istenilmeden seviyelerine uygun ilkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar›na aday kay›tlar› yap›lmakta,
ancak velilerinden iki hafta içerisinde emniyet makamlar›ndan "bir y›l süreli oturma izni" ald›klar›n›
belgelendirmeleri istenmektedir. Bu belgeyi getiremeyen ö¤rencilerin, okullara devam›na izin
verilmemektedir. Kay›t ve kabul koﬂullar›n› taﬂ›yarak ilkokullardan mezun olan ö¤rencilere diploma
verilmekte ve sonras›nda orta ö¤retim kurumlar›na kay›tlar› yap›lmaktad›r.
Refakatsiz olup Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun korumas› alt›nda olan ö¤renciler
bak›m›ndan, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 25. maddesi de önemli bir
düzenlemeye yer vermektedir. Buna göre, Çocuk Esirgeme Kurumunun görevleri aras›nda okul
ça¤›ndaki korunmaya muhtaç çocuklar›n e¤itim ve ö¤retimleri Millî E¤itim Bakanl›¤› ile di¤er kamu
kurumlar›na ait okullarda gerçekleﬂtirmek de bulunmaktad›r. Ayn› hüküm korumaya al›nan s›¤›nmac›
veya mülteci çocuklar için de geçerlidir.
Bu hüküm; herhangi bir nedenle okula devam etme imkân› bulamayan çocuklar›n, kamu ve özel
iﬂyerlerinde ücret mukabilinde çal›ﬂt›r›larak bir meslek sahibi yap›laca¤›n› ve özel e¤itim gerektiren
korunmaya muhtaç çocuklar›n e¤itim ve ö¤retimlerinin Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› resmî ve özel
e¤itim - ö¤retim kurumlar›nda sürdürülece¤ini ve korunmaya muhtaç özürlü çocuklar›n e¤itimlerinin
Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunca ortaklaﬂa planlanmas›n›
düzenlemektedir.
Mesleki e¤itim konusunda s›¤›nmac› ve mültecilerle ilgili özel hükümlere yer veren tek düzenleme;
Milli E¤itim Temel Kanunu, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun, Mesleki
E¤itim Kanunu ve Yüksekö¤retim Kanunu hükümlerine dayan›larak ç›kar›lm›ﬂ olan Mesleki ve Teknik
E¤itim Yönetmeli¤idir. (RG 03.07.2002 - 24804)
Yönetmeli¤in 45. maddesi ülkesi belli olmayan (Haymatlos) veya mülteci durumundaki yabanc›lar›n
çocuklar›n›n sisteme dâhil edilmesi konusunda özel bir hükme yer vermektedir. Buna göre, ülkesi
belli olmayan (Haymatlos) veya mülteci durumundaki yabanc›lar›n çocuklar›na - program›n özelli¤ine
göre mesleki ve teknik orta ö¤retime; yayg›n mesleki ç›rakl›k e¤itimine ve teknik e¤itime kat›lma
imkân› tan›nm›ﬂt›r. Bu çerçevede Haymatlos veya mültecilerin çocuklar›ndan ö¤retim vizesi istenmez.
Bu durumda olanlar›n emniyet makamlar›nca verilmiﬂ ikamet tezkerelerindeki "Haymatlos" veya
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"Mülteci" ifadesi yeterli görülerek kay›tlar› yap›l›r. Görüldü¤ü üzere söz konusu kiﬂilerin sisteme
dâhil olabilmesi için ikamet tezkeresi alm›ﬂ olmalar› gerekmektedir.
Sa¤l›k yard›m›na iliﬂkin düzenlemeler
S›¤›nmac›lar Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 60. Maddesine göre genel sa¤l›k
sigortas› kapsam›ndad›r. Ayn› Kanunun 61. maddesine göre bu kiﬂiler “s›¤›nmac› say›ld›klar›, korunma,
bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya baﬂlad›klar› tarihten itibaren genel
sa¤l›k sigortal›s› say›l›r ve ilgili kurumlarca kapsama al›nd›¤› tarihten itibaren bir ay içinde [Sosyal
Güvenlik Kurumu Baﬂkanl›¤›na] bildirilir.”
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III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Tavsiyeler
Mülteci statüsü belirleme (RSD) sürecinde çocuklara yönelik özel koruyucu usullere iliﬂkin
Türk mevzuat› mülteci statüsü belirleme usulü aç›s›ndan çocuklara yönelik hiçbir koruyucu düzenleme
içermemektedir. Bu durumdan kaynaklanan boﬂlu¤un idarenin düzenleyici iﬂlemleri ile doldurulmaya
çal›ﬂ›lmas›, hem sürecin ﬂeffafl›¤› hem de ilgili devlet makamlar›n›n bu hassas gruba gere¤i gibi koruma
sa¤lamlar›n›n önünde bir engel oluﬂturmaktad›r. Bu nedenle, s›¤›nmac› ve mültecilerin statü belirleme
sürecini düzenleyen kapsaml› bir yasaya ihtiyaç bulunmaktad›r.
S›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n bak›m› ve korunmas›na iliﬂkin
Refakatsiz s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n, kendileri için kal›c› bir çözüm bulununcaya kadar Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu gere¤i Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumunun korumas›na al›nmaktad›rlar. Ancak Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserli¤i bu sistemin eksik kalan bir yan›na önemle iﬂaret etmektedir; buna göre, bu
sistem s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n farkl› kültürden gelmeleri ve bu nedenle di¤er refakatsiz
çocuklardan farkl› ihtiyaçlar›n›n da bulundu¤u gerçe¤inden hareketle ek düzenlemeler geliﬂtirmelidir.
Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i bir uzman organizasyon olarak, s›¤›nmac› ve
mültecilerin korunmas› ile sorumlu olacak özel bir kurumun varl›¤›n›n daha uygun olaca¤›
de¤erlendirmesini yapmaktad›r. Bunun için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun
3. maddesinde yeni bir kurum tarifi yap›lmas› gerekmektedir. Birleﬂmiﬂ Milletlerin önerdi¤i di¤er
bir yöntem de söz konusu çocuklar› ayn› kültürden gelen ailelerin yan›na yerleﬂtirmektir. (SHÇEKK,
md. 21) Son seçene¤in mevcut yasal çerçeve içerisinde gerçekleﬂtirilmesi mümkündür.
S›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n yasal temsiline iliﬂkin
Türk mevzuat› s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n yasal temsili hakk›nda özel bir düzenlemeye yer
vermemekle birlikte, Türk Medeni Kanununun 404. Maddesi uyar›nca velayet alt›nda olmayan kiﬂi
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olduklar›ndan kendilerine vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Ancak mevcut düzenlemenin, tayin
edilecek vasinin niteliklerine iliﬂkin düzenlemeler ile vasi olmaya engelleri belirleyen hükümde
belirtilen “k›s›tl› olmama, kamu hizmetinden yasakl› olmama, haysiyetsiz hayat sürmeme, menfaati
kendisine vasi atanacak kiﬂinin menfaati ile önemli ölçüde çat›ﬂmama veya aralar›nda düﬂmanl›k
bulunmamas›” gibi kriterlerin d›ﬂ›nda, s›¤›nmac› çocu¤un yüksek menfaati gere¤i olan, kendisi ile
olabildi¤ince sa¤l›kl› bir kültürel iletiﬂim kurabilme ve içinde bulundu¤u s›¤›nma sürecini tan›ma gibi
baz› ihtiyaçlar› tam olarak karﬂ›lamad›¤› görülmektedir. Çocuklarla ilgili olarak vasi ücretinin hazinece
karﬂ›lanmas› esas› benimsenmelidir.
Refakatsiz s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar bak›mdan bir vasi/ kayyum ve bir yasal temsilci atanmas›
çok önemlidir. Ancak Türk Medeni Kanununun velayet, vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmas›na
‹liﬂkin Tüzük 13. maddesi nedeniyle s›¤›nmac› ve mülteci çocuklara vasi olarak Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ba¤l› çal›ﬂan sosyal hizmet uzmanlar› atanmaktad›r. SHÇEK’in bu
konudaki tekeli, çocu¤un kurum ile de menfaat çat›ﬂmas› içine girmesi halinde yarar›n›n korunamamas›
riski taﬂ›maktad›r.
Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i, s›¤›nma talebinde bulunan refakatsiz çocuklar
aç›s›ndan Türkiye’de baz› sorunlar yaﬂand›¤›n› ifade etmektedir. Vesayet iﬂlemlerinin baﬂlat›lmas›nda,
yasal temsilci atanmas›nda ve bu iﬂlemler için gerekli ücretlerin karﬂ›lanmas›nda hangi mercinin yetkili
oldu¤u ve bu çocuklar›n bak›m› ve korunmas›ndan kimin sorumlu olaca¤› konular›nda belirsizlikler
söz konusudur. Bu nedenle Komiserlik, özel durumlar› nedeniyle bir yasal temsilciye ihtiyac› olan
s›¤›nmac› ve mülteci çocuklara prosedürün erken aﬂamalar›nda vasi veya kayy›m atanmas›n›, statü
belirleme usullerini gösteren düzenlemelere eklenmesini önermekte ve bunu koruma iﬂleminin
temeli olarak görmektedir. Ayn› zamanda bir çocu¤a vasi veya kayy›m atanmas› için yasa ile ayr›
bir kurumun kurulmas› tavsiye edilmektedir.
Çocu¤a atanacak vasi/ kayy›m ve yasal temsilcinin, çocu¤un ç›karlar›n› korumak için çocuk bak›m›
alan›nda gerekli uzmanl›¤a sahip olmas›, özellikle de mülteci statüsü belirleme süreci s›ras›nda ve
çocuk için kal›c› bir çözüm bulunup uyguland›¤› zamana kadar çocu¤un yasal, sosyal, sa¤l›k ve
psikolojik ihtiyaçlar›yla ilgilenmesi gereklidir. Yine vasi veya kayy›m ayn› zamanda, çocu¤un ihtiyac›
olan devaml› bak›m› sa¤layarak, çocuk ile örgütler/bireyler aras›nda bir ba¤ görevini yerine
getirmelidir. (S›¤›nma Talebinde Bulunan Refakatsiz Çocuklarla ‹lgili Politikalar ve ‹ﬂlemlere ‹liﬂkin
K›lavuz, BMMYK, Cenevre, 1997. F›kra 5.7)
Son olarak s›¤›nma sürecinde temsile iliﬂkin olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nin
22 Mart 2005’te yay›nlad›¤› s›¤›nmac› çocuklar ile ilgili raporunda özel durumlar›n› göz önünde
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bulundurarak refakatsiz küçükler bak›m›ndan ayr› ayr› hem kanunî temsilci, hem de hukuki vekil
atanmas›n› tavsiye etmektedir. Düzenlemede bu tavsiyenin de dikkate al›nmas› faydal› olacakt›r.
Do¤um sonras› kay›t hakk›na iliﬂkin
Nüfus Hizmetleri Kanunu s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n da di¤er yabanc›lar gibi do¤um sonras›nda
yabanc›lar kütü¤üne kay›t hakk›n› tan›maktad›r.
Vatandaﬂl›¤a al›nma hakk›na iliﬂkin
Türk Vatandaﬂl›¤› Kanunu mültecilere vatandaﬂl›¤a al›nma konusunda Cenevre Sözleﬂmesinin
öngördü¤ü kolayl›klar› sa¤lamad›¤› gibi, Türkiye d›ﬂ›nda do¤muﬂ olan ve ana-babalar› vatandaﬂl›k
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ölçütlerine uygun görülmeyen mülteci çocuklar›n da Türk vatandaﬂl›¤›n› kazanmalar›na imkân
vermemektedir. Vatandaﬂl›k Kanununun mültecilerin özel durumu dikkate al›narak de¤iﬂtirilmesi
ve Türkiye’de do¤muﬂ olsunlar ya da olmas›nlar, vatans›z kalma riski alt›ndaki çocuklar›n Türk
vatandaﬂl›¤›na al›nmalar›n› kolaylaﬂt›r›c› bir mekanizman›n oluﬂturulmas› gerekmektedir.
Aile ile birleﬂme hakk›na iliﬂkin
Türk mevzuat›, s›¤›nmac› ve mültecilerin aile ile birleﬂme hakk›n› düzenleyen bir hükme yer
vermemektedir. Avrupa Birli¤inin Aile Birleﬂimi Hakk›na ‹liﬂkin 22 Eylül 2003 tarih ve 2003/86/EC
say›l› Konsey Yönergesi gibi kapsaml› bir düzenlemenin yap›lmas› ve mültecilere aile birleﬂmesi için,
finansal yükümlülüklerden ar›nd›r›lm›ﬂ, birleﬂme imkân›n›n tan›nmas› gerekmektedir.
E¤itim hakk›na iliﬂkin
Milli E¤itim Temel Kanunu, ilkö¤retim görme hakk›n› sadece Türk vatandaﬂlar›na tan›makta ve millî
e¤itim temel hizmetinin de Türk vatandaﬂlar›n›n istekleri ve ihtiyaçlar›na göre düzenlenece¤ini
belirtmektedir. Bu nedenle, an›lan yasa Türk vatandaﬂ› olmayan s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n
durum ve ihtiyaçlar›n› dikkate almamaktad›r.
Milli e¤itim temel hizmetinin Türk vatandaﬂlar›n›n istekleri ve ihtiyaçlar›na göre düzenlenece¤ini
öngören 5. madde mülteci ve s›¤›nmac›lar dâhil olmak üzere geniﬂ anlamda yabanc›lar› içerecek
biçimde; ilkö¤retim görme hakk›n› sadece Türk vatandaﬂlar›na tan›yan 7. madde ise Türkiye’de
bulunan bütün çocuklar› kapsayacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
S›¤›nmac› ve mültecilerin e¤itim hakk› genelgelerin ötesinde yasal güvenceye kavuﬂturulmal›; bunun
için 22. madde Türkiye’de bulunan yabanc›lar›, s›¤›nmac› ve mülteciler ile bunlar›n ihtiyaçlar›n› da
dikkate alacak ﬂekilde yeniden formüle edilmelidir. Bu çerçevede özellikle üzerinde durulmas›
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gereken bir konu da yabanc› ö¤rencilerin Türkçe dil e¤itimiyle ilgili ihtiyaçlar›n›n giderilmesidir. Dil
e¤itimi ile birlikte geliﬂtirilecek kültürel uyum faaliyetlerine yönelik programlar s›¤›nmac› ve mülteci
çocuklar›n entegrasyonunda önemli ad›mlar olacakt›r. Nitekim 2005 Eylem Plan›nda Milli E¤itim
Bakanl›¤›nca s›¤›nmac› ve mültecilere Türkçe dil e¤itimi verilmesini ve sonras›nda ö¤rencilerin yaﬂlar›na
uygun s›n›flara devam için gerekli destek (telafi) e¤itimlerinin yap›lmas›n› bir hedef olarak ortaya
koymuﬂtur.
23. maddede yer alan ilkö¤retimin amaç ve görevleri, Türk vatandaﬂ› olmayan s›¤›nmac› ve mülteci
çocuklar›n durum ve ihtiyaçlar›n› dikkate alacak biçimde düzenlenmelidir.
Sa¤l›k yard›m›na iliﬂkin
Çocuk Haklar› Komitesi Türkiye raporuna iliﬂkin de¤erlendirmesinde (CRC/C/108 - 2001) özellikle
Avrupa d›ﬂ›ndan gelen s›¤›nmac›lar›n yeterli sa¤l›k hizmetlerinden yararland›r›lmad›¤›n› ve mülteci
çocuklarla çal›ﬂan görevlilerin, travmatik ve sorunlu bölgelerden gelen s›¤›nmac› çocuklar›n haklar›
konusunda bilgilendirilmemiﬂ olduklar›n› tespit etmiﬂtir. Buna karﬂ›l›k, s›¤›nmac›lar›n Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu çerçevesinde genel sa¤l›k sigortas›na dâhil edilmesi Komitenin söz
konusu tespitine karﬂ›l›k mevzuatta önemli bir ad›m at›ld›¤›n› göstermektedir.
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23. Madde: Özürlü Çocuklar›n Haklar›
1. Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocuklar›n sayg›nl›klar›n› güvence alt›na alan,
özgüvenlerini geliﬂtiren ve toplumsal yaﬂama etkin biçimde kat›lmalar›n› kolaylaﬂt›ran ﬂartlar alt›nda
eksiksiz bir yaﬂama sahip olmalar›n› kabul ederler.
2. Taraf Devletler, özürlü çocuklar›n özel bak›mdan yararlanma hakk›n› tan›rlar ve eldeki kaynaklar›n
yeterlili¤i ölçüsünde ve yap›lan baﬂvuru üzerine, yard›mdan yararlanabilecek durumda olan çocu¤a
ve onun bak›m›ndan sorumlu olanlara, çocu¤un durumu ve ana-baban›n veya çocu¤a bakanlar›n
içinde bulunduklar› koﬂullara uygun düﬂecek yard›m›n yap›lmas›n› teﬂvik ve taahhüt ederler.
3. Özürlü çocu¤un özel bak›ma gereksinimi oldu¤u bilincinden hareketle bu maddenin 2. paragraf›
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uyar›nca yap›lmas› öngörülen yard›m, çocu¤un ana-babas›n›n ya da çocu¤a bakanlar›n parasal
(malî) durumlar› göz önüne al›narak, olanaklar ölçüsünde ücretsiz sa¤lan›r. Bu yard›m; özürlü
çocu¤un e¤itimi, meslek e¤itimi, t›bbî bak›m hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir iﬂte çal›ﬂabilecek
duruma getirme haz›rl›k programlar› ve dinlenme/e¤lenme olanaklar›ndan etkin olarak yararlanmas›n›
sa¤lamak üzere düzenlenir ve çocu¤un en eksiksiz biçimde toplumla bütünleﬂmesi yan›nda, kültürel
ve ruhsal yönü dâhil bireysel geliﬂmesini gerçekleﬂtirme amac›n› güder.
4. Taraf Devletler, uluslararas› iﬂbirli¤i ruhu içinde, özürlü çocuklar›n koruyucu s›hhî bak›m›, t›bbî,
psikolojik ve iﬂlevsel tedavileri alanlar›na iliﬂkin gerekli bilgilerin al›ﬂveriﬂi yan›nda, rehabilitasyon,
e¤itim ve meslekî e¤itim hizmetlerine iliﬂkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek ﬂekilde ve Taraf
Devletlerin bu alanlardaki güçlerini, anlay›ﬂlar›n› geliﬂtirmek ve deneyimlerini zenginleﬂtirmek amac›yla
bilgi da¤›t›m›n› ve bu bilgiden yararlanmay› teﬂvik ederler. Bu bak›mdan, geliﬂmekte olan ülkelerin
gereksinimleri özellikle göz önüne al›n›r.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 23. maddesi, haklardan yararlanma bak›m›ndan son derece dezavantajl› bir konumda
olan ve genellikle bir hak süjesi olarak düﬂünülmeyen engelli çocuklara iliﬂkindir. Sözleﬂmenin bu
maddesi, baﬂta 2. maddede düzenlenen ayr›m gözetmeme ilkesi olmak üzere, Sözleﬂmenin di¤er
hükümleriyle birlikte okunmal›d›r. Zira Sözleﬂmenin 2. maddesi, Sözleﬂmede düzenlenen haklardan
yararlanma bak›m›ndan engelli olmaya dayal› bir ayr›m gözetilemeyece¤ini aç›kça ifade etmiﬂtir. 23.
madde münhas›ran engelli çocuklara iliﬂkin olmakla birlikte, engelli çocuklar›n haklar› bu maddede
tan›nanlarla s›n›rl› de¤ildir ve engelli çocuklar, Sözleﬂmenin di¤er hükümlerinde tan›nan di¤er hak
ve özgürlüklerden, engelli olmayan çocuklarla eﬂit ﬂekilde yararlanmal›d›r.
23. madde, engelli çocuklar›n özel durumlar›n› ve ihtiyaçlar›n› gözeterek, Devletlere münhas›ran
engelli çocuklar bak›m›ndan, baz› yükümlülükler getirmiﬂtir. Bu yükümlülüklerden ilki, engelli
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çocuklar›n insan onuruna yaraﬂ›r bir biçimde, toplum içerisinde, etkin bir birey olarak yaﬂamalar›n›
sa¤layacak tedbirlerin al›nmas›d›r. Bu yükümlülük, engelli çocuklar›n her türlü ihmal ve istismardan
korunmalar›n› ve toplumsal hayata ba¤›ms›z olarak kat›labilmelerini sa¤layacak nitelikte e¤itim,
rehabilitasyon ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmas›n› gerektirir. Ayr›ca engellilere
yönelik olumsuz önyarg›lar›n ortadan kald›r›lmas›na amac›yla tedbir al›nmas› da bu kapsamda
de¤erlendirilmelidir. Zira engelli çocuklar›n insan onuruna yaraﬂ›r bir yaﬂama sahip olmalar›, öncelikle
tüm toplumun bu çocuklar›n de¤erini kabul etmeleri ile mümkündür.
Sözleﬂme, engelli çocuklar›n ba¤›ms›z bireyler haline gelmeleri ve zihinsel ve fiziksel yetilerini azami
ölçüde geliﬂtirebilmek için özel bak›ma ihtiyaç duydu¤undan hareketle, özel bak›m› bir hak olarak
tan›m›ﬂt›r. Sözleﬂme, özel bak›m› t›bbî bak›m ile s›n›rl› olarak tan›mlamam›ﬂ, engelli çocu¤un geliﬂimi
ve ba¤›ms›z bir birey haline gelmesi için gerekli olan ve bu amaca ulaﬂmay› sa¤layabilecek her türlü
hizmeti bu kapsamda de¤erlendirmiﬂtir. Devlet özel bak›m hakk›n› tan›makla yetinmeyecek, bu
haktan yararlanmak için gerekli malî deste¤i de sa¤layacakt›r.
Madde son olarak uluslararas› iﬂbirli¤inin, özellikle de tedavi, bak›m ve hizmetlerin sunulmas›na
iliﬂkin yöntemlerin paylaﬂ›lmas› gereklili¤ine vurgu yapmaktad›r.
BM Çocuk Haklar› Komitesi, bu maddenin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak de¤erlendirme yaparken,
Devletin, özürlüler ile ilgili konularda merkezi görev üstlenen bir koordinasyon kurulu ya da benzeri
bir organ›n›n bulunmas›n› istemektedir. Bunun yan›nda bütün politikalar›n gözden geçirilmesini, bu
özürlü çocuklara karﬂ› ayr›mc›l›k yap›lmas›n› önleyecek bir Yasan›n bulunmas›n› bu hakk›n korunmas›n›n
güvencesi olarak kabul etmektedir.
Bu konuda dikkate al›nmas› gereken bir di¤er düzenleme, Birleﬂmiﬂ Milletler Engelli Haklar›
Sözleﬂmesidir. Türkiye bu Sözleﬂmeye taraf olmuﬂtur. (Onay Kanun No: 5825 Yay›nland›¤› RG
18.12.2008 – 27084)
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Özürlü çocuklarla ilgili özel bir Yasan›n ve merkezi görev üstlenen bir koordinasyon kurulu ya
da benzeri bir organ›n›n bulunmas›na iliﬂkin düzenlemeler
2005 y›l›na kadar, engellilerin haklar› ve engellilere sunulacak hizmet ve yard›mlara iliﬂkin özel bir
kanun bulunmamaktayd›. 5378 say›l› Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 2005 y›l›nda kabulü, bu aç›dan önemlidir. Kanunun
gerekçesinde, özel bir Kanun düzenleme yoluna gidilmesinde; mevzuat›n da¤›n›kl›¤›n›n, hizmet
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sunumunun farkl› kurumlar eliyle koordinasyonsuz biçimde yürütülmesinin, standart uygulamalar›n
olmamas›n›n ve konunun yeni bir yaklaﬂ›mla, -insan haklar› yaklaﬂ›m›yla- ele al›nmas› ihtiyac›
duyulmas›n›n etkili oldu¤u ifade edilmiﬂtir. Buna karﬂ›l›k Kanun, mevzuattaki da¤›n›kl›¤› gidermedi¤i
gibi, koordinasyonu sa¤layacak bir kurum da öngörmemiﬂtir.
Ancak Özürlüler ‹daresi Baﬂkanl›¤› Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname
ile Baﬂbakanl›¤a ba¤l› bir Özürlüler ‹daresi Baﬂkanl›¤› kurulmas› öngörülmüﬂtür. Baﬂkanl›¤›n kuruluﬂ
amac› 1. maddede ﬂöyle ifade edilmiﬂtir; özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli
bir ﬂekilde yürütülmesini temin etmek, ulusal ve uluslararas› kurum ve kuruluﬂlar aras›nda iﬂbirli¤i
ve koordinasyonu sa¤lamak, özürlüler ile ilgili ulusal politikan›n oluﬂmas›na yard›mc› olmak, özürlülerin
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problemlerini tespit etmek ve bunlar›n çözüm yollar›n› araﬂt›rmak”. Ayn› Kanun Hükmünde
Kararnamede bir de Özürlüler Yüksek Kurulu kurulmas› öngörülmüﬂtür.
Özürlüler ile ilgili olmak üzere birden çok Yönetmelik bulunmaktad›r:
- Özürlüler Veritaban› Oluﬂturulmas›na ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdan›nda Yer Almas›na
Dair Yönetmelik, (RG 30.10.2005 - 25981)
- Özürlülük Ölçütü S›n›fland›rmas› ve Özürlülere Verilecek Sa¤l›k Kurulu Raporlar› Hakk›nda
Yönetmelik, (RG 16.07. 2006 - 26230)
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü Özürlülerin Tespiti, ‹ncelenmesi,
Bak›m ve Rehabilitasyonlar›na Dair Yönetmelik, (RG 19.08.1993)
- Bak›ma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bak›m Hizmeti Esaslar›n›n Belirlenmesine ‹liﬂkin Yönetmelik,
(RG 30.07.2006 - 26244)
- Bak›ma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluﬂlar Bak›m Merkezleri Yönetmeli¤i,
(RG 30.07.2006 - 26244)
- Bak›ma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bak›m Merkezleri Yönetmeli¤i, (RG 30.07.2006 - 26244)
- Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakk›nda Yönetmelik, (RG 02.05.2006 – 26156)
- Yap›larda Özürlülerin Kullan›m›na Yönelik Proje Tadili Komisyonlar› Teﬂkili, Çal›ﬂma Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik, (RG 22.04.2006 - 26147)
- Yüksekö¤retim Kurumlar› Özürlüler Dan›ﬂma ve Koordinasyon Yönetmeli¤i. (RG 20.06.2006 26204)
Özürlülere ayr›mc›l›¤› yasaklanmas›na ve haklar›n ihlali halinde kullan›labilecek etkili bir baﬂvuru
ve ﬂikâyet mekanizmas›n›n bulunmas›na iliﬂkin düzenlemeler
Anayasan›n kanun önünde eﬂitli¤i düzenleyen 10. maddesi, engellili¤e dayal› olarak ayr›m gözetmeyi
aç›kça yasaklamamakla birlikte, söz konusu hüküm ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤› nedenler bak›m›ndan
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tahdidi bir liste öngörmedi¤inden, engellili¤in de madde kapsam›nda oldu¤u kabul edilmelidir.
Anayasan›n e¤itim ve ö¤renim hakk›na iliﬂkin 42. maddesinde ise Devletin durumlar› sebebiyle özel
e¤itime ihtiyac› olanlar› topluma yararl› k›lacak tedbirleri almas› öngörülmüﬂtür.
Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanunun 4. maddesinin (a) paragraf›nda Kanunun öngördü¤ü hizmetlerden yararland›r›lma s›ras›nda
“özürlüler aleyhine ayr›mc›l›k yap›lamaz” hükmü yer almaktad›r.
Özürlüler ile ilgili düzenlemelerde özel bir ﬂikâyet usulü bulunmamaktad›r. Türk Ceza Kanunu (md.
122), ayr›mc›l›¤›n baz› hallerini suç olarak düzenlemektedir. Buna göre; kiﬂiler aras›nda dil, ›rk, renk,
cinsiyet, özürlülük, siyasî düﬂünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay›r›m yaparak;
bir taﬂ›n›r veya taﬂ›nmaz mal›n sat›lmas›n›, devrini veya bir hizmetin icras›n› veya hizmetten
yararlan›lmas›n› engelleyen veya kiﬂinin iﬂe al›nmas›n› veya al›nmamas›n› yukar›da say›lan hâllerden
birine ba¤layan, besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiﬂ bir hizmeti yapmay› reddeden,
kiﬂinin ola¤an bir ekonomik etkinlikte bulunmas›n› engelleyen kimse hakk›nda alt› aydan bir y›la
kadar hapis veya adlî para cezas› verilir.
Bir ayr›mc›l›¤a u¤rad›¤›n› düﬂünen çocuk için ola¤an baﬂvuru yolu, bu eylemin TCK’de tan›mlanan
suç türüne uygun olmas› halinde Cumhuriyet Savc›l›¤›na ﬂikâyettir.
Özürlüler ile ilgili olarak baﬂvuru konusunda tek özel düzenleme Özürlülük Ölçütü S›n›fland›rmas›
ve Özürlülere Verilecek Sa¤l›k Kurulu Raporlar› Hakk›nda Yönetmelikte yer almaktad›r. Özürlülük
derecesi ile ilgili karar içeren sa¤l›k kurulu raporuna karﬂ› itiraz hakk›, özürlünün kendisi, velisi veya
vasisi veyahut raporu isteyen kuruma tan›nm›ﬂt›r. ‹tiraz›n dilekçe ile bulunulan ilin sa¤l›k müdürlü¤üne
yap›lmas› öngörülmüﬂtür. (md6)
Özel bak›m ve yard›m görme hakk›na iliﬂkin düzenlemeler
Yasalarda “özürlü”; do¤uﬂtan veya sonradan herhangi bir hastal›k veya kaza sonucu bedensel,
zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeﬂitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal
yaﬂam›n gereklerine uymama durumunda olup; korunma, bak›m, rehabilitasyon, dan›ﬂmanl›k ve
destek hizmetlerine ihtiyac› olan kiﬂiyi ifade etmek üzere kullan›lmaktad›r. (Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 3; Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun, md. 3) Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun, özürlüleri hafif, a¤›r ve bak›ma
muhtaç özürlü olmak üzere üç gruba ay›rmaktad›r. Bak›ma muhtaç özürlü kavram› Sosyal Hizmetler
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ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda “özürlülük s›n›fland›rmas›na göre resmî sa¤l›k kurulu raporu
ile a¤›r özürlü oldu¤u belgelendirilenlerden, günlük hayat›n al›ﬂ›lm›ﬂ, tekrar eden gereklerini önemli
ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayat›n› baﬂkas›n›n yard›m› ve bak›m› olmadan devam
ettiremeyecek derecede düﬂkün olan kiﬂiyi” ifade etmek üzere kullan›lmaktad›r. Özürlülük Ölçütü
S›n›fland›rmas› ve Özürlülere Verilecek Sa¤l›k Kurulu Raporlar› Hakk›nda Yönetmelik hükümlerine
göre, özürlülük tespitinde Dünya Sa¤l›k örgütünce benimsenmiﬂ esaslar uygulanacakt›r. (md. 5)
Özürlülerin özel bak›m ve yard›m görme hakk›na iliﬂkin kapsay›c› düzenleme Özürlüler ve Baz›
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanundur. Bu Kanunun
6. maddesi Sözleﬂmenin bir yükümlülük olarak öngördü¤ü bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerine
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iliﬂkindir. Bu maddeye göre bak›m ve rehabilitasyonun amac›, Sözleﬂmede vurguland›¤› ﬂekilde,
engellilerin yaﬂamlar›n› bulunduklar› ortamda sa¤l›k, huzur ve güven içinde sürdürmeleri, toplum
içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hâle gelmeleridir.
Ayn› zamanda, bak›m ve yard›m görme hakk›n› ilgilendiren pek çok baﬂka yasal düzenleme de
bulunmaktad›r. Bunlardan ilki, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunudur. Kanun
sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu; muhtaç, özürlü ve yaﬂl›lar›n hayatlar›n› sa¤l›k,
huzur ve güven içinde sürdürmesi, muhtaç özürlülerin toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek
ve üretken hale gelebilecek ﬂekilde bak›m ve rehabilitasyonlar›n›n yap›lmas›, bunlardan tedavisi
mümkün olmayanlar›n sürekli bak›m alt›na al›nmas› amac›yla gerekli her türlü tertip ve tedbir
al›nmas›ndan sorumlu tutmaktad›r. Çocu¤un aile içinde korunmas›n› sa¤lamak üzere; aileyi e¤itim,
dan›ﬂmanl›k ve sosyal yard›mlarla güçlendirmek; özürlü çocuklar›n tespiti, korunmas›, bak›m›,
yetiﬂtirilmesi ve rehabilitasyonlar›n› sa¤lamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek Kurumunun görevleri
aras›ndad›r. (SHÇEK Kanunu, md. 9) Kurumun bu görevlerini yerine getirmek için kurmas› gereken
kuruluﬂlardan özellikle iki tanesinin özürlü çocuklara yönelik hizmetleri yerine getirmek üzere
kurulmas› öngörülmektedir. (md. 3) Bunlardan "Aile Dan›ﬂma ve Rehabilitasyon Merkezleri", özürlü
çocuklar› kendi kendine yeterli düzeye getirmek, okul e¤itimine haz›rlamak ve aile içi uyumu
sa¤lamak amac›yla özürlü çocuklara ve ailelerine hizmet sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluﬂlar›n›;
"Bak›m ve Rehabilitasyon Merkezleri" ise; bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal
yaﬂam›n gereklerine uymama durumunda olan kiﬂilerin, fonksiyon kay›plar›n› gidermek ve toplum
içinde kendi kendilerine yeterli olmas›n› sa¤layan beceriler kazand›rmak veya bu becerileri
kazanamayanlara devaml› bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluﬂlar›n› ifade etmektedir.
Özürlüler, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki e¤itim ve
beceri kurslar› açmak; sa¤l›k, e¤itim, kültür tesis ve binalar›n›n yap›m, bak›m ve onar›m› ile kültür
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ve tabiat varl›klar› ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bak›m›ndan önem taﬂ›yan mekânlar›n ve
iﬂlevlerinin geliﬂtirilmesine iliﬂkin hizmetler yapmak ayn› zamanda belediyelerin görevlerindendir.
(Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu, md. 7) Özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü
merkezleri oluﬂturmak, belediye baﬂkan›n›n görevleri aras›nda say›lmaktad›r. (md. 18) Büyükﬂehir
belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, dan›ﬂmanl›k, sosyal ve
mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet birimleri oluﬂturulmal›d›r. (Madde
Ek 1)
Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakk›nda Yönetmelikte özürlülük tan›m› de¤iﬂmekte ve
bu Yönetmelikteki düzenlemeler bak›m›ndan “özürlü”: çal›ﬂma gücünün en az yüzde k›rk›ndan
yoksun oldu¤u belgelenen kiﬂileri ifade etmek üzere kullan›lmaktad›r. Bu da, mesleki rehabilitasyon
vermek üzere kurulacak kurumlardan yararlanmaya s›n›rlama getirmektedir. Ancak bu düzenleme
% 40’tan az oranda özürlü olanlar›n ayr› merkezlerde de¤il, di¤er çocuklarla birlikte mesleki
rehabilitasyondan yararlanmalar›n›n teminat›, ayn› zamanda da % 40’tan fazla özürlü olanlar›n
di¤erlerinden ayr›lmas› anlam›na gelmektedir. Bu düzenleme bütün bu çeliﬂkileri giderecek, özür
oran› bak›m›ndan de¤il, kiﬂisel yeterlilikler bak›m›ndan de¤erlendirme ve uygun hizmetlere
yönlendirmeyi sa¤layacak biçimde düzenlenmelidir.
Ayr›ca Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesinde binalar›n özürlülerin yaﬂam› için zorunluluk
göstermesi halinde tadilat›na iliﬂkin özel bir düzenleme bulunmaktad›r. Bu düzenlemeye ba¤l› olarak
ç›kar›lan Yap›larda Özürlülerin Kullan›m›na Yönelik Proje Tadili Komisyonlar› Teﬂkili, Çal›ﬂma Usul
ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik gere¤ince yap›lacak tadilatlar›n Belediyelerde kurulacak komisyonlarca
onaylanmas› gerekmektedir.
Kurum bak›m›na son çare olarak baﬂvurulmas› ve özürlü çocuklar›n bulunduklar› sosyal ortamda
ve di¤er çocuklarla birlikte hizmetlerden yararlanmalar› ilkelerine iliﬂkin düzenlemeler
Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanunun 7. ve 9. maddeleri bak›m hizmetlerinin ilke olarak evde sunulmas›n› kabul etmekte, ancak
gerekli ise kurumda bak›m›n›n da söz konusu olabilece¤ini ifade etmektedir. Bu Kanun, özürlülük
derecesine göre ayr›m yapmaks›z›n bak›m hakk›n› düzenlerken, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanunu Ek 7. maddesi bak›m hizmetlerinden yararlanma hakk›n› bak›ma muhtaç özürlülere
tan›maktad›r.
Kanunun 7. maddesine göre, bak›m hizmetleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlü¤ünden ruhsat alan gerçek ve tüzel kiﬂiler ile kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan
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verilecektir. Bu husus istismar›n önlenmesi bak›m›ndan önemlidir. Ayn› Kanunun 10. maddesi ise
rehabilitasyona iliﬂkindir ve engelli ile ailesinin rehabilitasyon karar›n›n al›nmas›, planlanmas›, yürütülmesi
ve sonland›r›lmas› dâhil her aﬂamas›nda etkin ve etkili kat›l›m›n› öngörmektedir. Kanunun mesleki
rehabilitasyona iliﬂkin 13. maddesi, engellilerin meslek seçimi ve buna yönelik e¤itim alma hakk›n›n
k›s›tlanamayaca¤›n› hükme ba¤lamakta ve bireylerin geliﬂim ve yeteneklerine uygun iﬂ ve becerilerini
geliﬂtirici tedbirler al›nmas›n› öngörmektedir. Madde, rehabilitasyon hizmetlerinin belediyelerce
verilece¤ini, ancak engellinin talebinin bu ﬂekilde karﬂ›lanamamas› halinde, hizmetin en yak›n
merkezden al›naca¤›n› ve ilgili belediyenin hizmetin sat›n al›nd›¤› merkeze ödeme yapaca¤›n› ifade
etmektedir. Özel gerçek ve tüzel kiﬂilerce aç›lacak merkezlere iliﬂkin olarak 2006 y›l›nda Özel
Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakk›nda Yönetmelik yay›mlanm›ﬂt›r.
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Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanunun 15. maddesi, engellilerin e¤itim almas›n›n hiçbir gerekçeyle engellenemeyece¤ini ve engelli
çocuklara, özel durumlar› ve farkl›l›klar› dikkate al›narak, bütünleﬂtirilmiﬂ ortamlarda ve özürlü
olmayanlarla eﬂit e¤itim imkân› sa¤lanaca¤›n› ifade etmektedir. Ayn› madde, iﬂitme engellilerin e¤itim
ve iletiﬂimlerinin sa¤lanmas› amac›yla Türk Dil Kurumu Baﬂkanl›¤› taraf›ndan Türk iﬂaret dili sistemi
oluﬂturulmas›n› hükme ba¤lam›ﬂt›r. Engellilerin, her türlü e¤itim ve kültürel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
üzere kabartma, sesli, elektronik kitap; alt yaz›l› film ve benzeri materyal üretilmesini teminen
gerekli iﬂlemlerin, Millî E¤itim Bakanl›¤› ve Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca müﬂtereken yürütülmesi
de maddede öngörülmektedir. Kanun, kaynaﬂt›rma e¤itimini ilke olarak kabul etmekte, özel e¤itimi
istisna olarak tan›mlamaktad›r. Özel e¤itim hizmetleri, 2006 y›l›nda yay›mlanan Özel E¤itim Hizmetleri
Yönetmeli¤i ile düzenlenmektedir. Bu Yönetmeli¤in 37. maddesine göre, “özel e¤itime ihtiyac› olan
bireylerin e¤itimlerini öncelikle yetersizli¤i olmayan akranlar›yla birlikte kaynaﬂt›rma yoluyla
sürdürmeleri esas olmakla birlikte, bu bireyler için Bakanl›kça her tür ve kademede örgün ve yayg›n
özel e¤itim okul ve kurumlar› da aç›l›r. Gerçek ve özel kiﬂiler, özel e¤itim gerektiren bireylerin
e¤itim ve ö¤retimleri için 8.6.1965 tarihli ve 625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunundaki
esaslara uygun olarak özel okul veya kurum açabilirler.” (625 say›l› Kanun ayn› baﬂl›¤› taﬂ›yan 5580
say›l› Kanunla yürürlükten kald›r›ld›¤›ndan, buradaki göndermenin yeni Kanuna yap›ld›¤›n› varsaymak
gerekir.)
Ana-babalara yard›m› öngören düzenlemeler
SHÇEK taraf›ndan engellilere sunulacak evde ve kurumda bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerine
iliﬂkin olarak 1993 y›l›nda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü Özürlülerin
Tespiti, ‹ncelenmesi, Bak›m ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelik yay›mlanm›ﬂt›r. Bu Yönetmeli¤in
39. maddesi özürlülerin bulundu¤u ortamda bak›lmas›nda yönelik olarak ailelere ve özürlülere
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verilecek hizmetleri düzenlemektedir. Bu hizmetler; özürlülük hakk›nda ailenin bilgilendirilmesi,
onlara rehberlik edilmesi ve ihtiyaç ve imkânlara göre yard›mc› olunmas›n› kapsamaktad›r.
SHÇEK Kanunu Ek 8. maddeye göre, iﬂitme ve konuﬂma engellilere gerek görüldü¤ü hâllerde
tercümanl›k yapmak üzere illerde SHÇEK bünyesinde, iﬂaret dili bilen personel görevlendirilir.
Hizmetlerden ücretsiz yararlanma olana¤›n›n bulunmas› ve hizmetlerin ‹ﬂlerlik denetiminin
yap›lm›ﬂ olmas›na iliﬂkin düzenlemeler
‹kametgâhta veya kurumda bak›m hizmetlerinden ücretsiz yararlan›labilmesi için, “bak›ma muhtaç
engellinin” her ne ad alt›nda olursa olsun her türlü gelirleri toplam› esas al›nmak suretiyle; kendilerine
ait veya bakmakla yükümlü oldu¤u birey say›s›na göre kendilerine düﬂen ayl›k gelir tutar› bir ayl›k
net asgari ücret tutar›n›n 2/3’ünden daha az olan gelire sahip bulunmas› gerekmektedir. (SHÇEK
Kanunu, md. ek 7; Bak›ma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bak›m Merkezleri Yönetmeli¤i md.
42)
65 Yaﬂ›n› Doldurmuﬂ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaﬂlar›na Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda
Kanunun ek. 1.maddesi ise engelli yak›n› olanlara ücret ba¤lanmas›n›n ancak; engellinin on sekiz
yaﬂ›n› tamamlamam›ﬂ olmas› ve maaﬂ ba¤lanacak kiﬂinin bak›m› fiilen gerçekleﬂtiriyor olmas› ve
gelirleri toplam›n›n belirtilen gösterge rakam›n›n memur ayl›k katsay›s› çarp›m› sonucu bulunacak
tutardan daha az olmas› halinde mümkün olabilece¤ini düzenlemektedir. Bu durumda ba¤lanacak
maaﬂ miktar› ise Kanunun 1. maddesine göre belirlenecek miktar›n % 200’ü tutar›nda olaca¤›
öngörülmüﬂtür.
Ayn› hükme göre, ayl›k hakk›ndan yararlanan on sekiz yaﬂ›ndan küçük özürlülerin yaln›zca kendileri
Kanunun 7. maddesinde belirtilen tedavi hakk›ndan yararlanacak, ancak, bu madde hükümlerine
göre ayl›k alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun tedavi yard›m› kapsam›nda bulunanlara
tedavi yard›m› yap›lmayacakt›r. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malûl olmalar› sebebiyle
yetim olarak ayl›k veya gelir almakta olan çocuklardan, bu kurumlardan ald›klar› ayl›k veya gelir
toplam› tutarlar› bu madde gere¤ince durumlar›na göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara;
aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu taraf›ndan (birden fazla sosyal güvenlik kurumundan ayl›k
veya gelir alanlar için yaln›zca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu taraf›ndan) ödenir ve
bu ﬂekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir.
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanunun Ek. 3. maddesi, görme, ortopedik,
iﬂitme, dil-konuﬂma, ses bozuklu¤u, zihinsel ve ruhsal engelli çocuklardan özel e¤itim de¤erlendirme
kurullar› taraf›ndan, özel e¤itim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin
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e¤itim giderlerinin, her y›l bütçe uygulama talimat›nda belirlenen miktar› Milli E¤itim Bakanl›¤›
bütçesine konulacak ödenekten karﬂ›lanmas›n› düzenlemiﬂtir.
Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu Ek.1. maddesi Büyükﬂehir belediyelerinde engellilerle ilgili bilgilendirme,
bilinçlendirme, yönlendirme, dan›ﬂmanl›k, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere
özürlü hizmet birimleri oluﬂturulmas›n› ve bu birimlerin, faaliyetlerini engellilere hizmet amac›yla
kurulmuﬂ vak›f, dernek ve bunlar›n üst kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i hâlinde sürdürmesini öngörmüﬂtür.
Sa¤l›k hizmetlerine iliﬂkin olarak ise sosyal güvenlik kurumlar›na tabi olmay›p, ödeme gücü de
olmayan vatandaﬂlar›n tedavi giderlerinin Devlet taraf›ndan karﬂ›lanmas› ise Ödeme Gücü Olmayan
Vatandaﬂlar›n Tedavi Giderlerinin Yeﬂil Kart Verilerek Devlet Taraf›ndan Karﬂ›lanmas› Hakk›nda
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Kanun Kanun ve bu Kanunun uygulanmas› amac›yla ç›kart›lm›ﬂ yönetmelik ile düzenlenmiﬂtir. Bu
mevzuatta özürlülere ve özürlü çocuklara iliﬂkin özel bir düzenleme bulunmamaktad›r.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Özürlü çocuklarla ilgili özel bir Yasan›n ve merkezi görev üstlenen bir koordinasyon kurulu ya
da benzeri bir organ›n›n bulunmas›na iliﬂkin düzenlemeler bak›m›ndan
2005 sonras›nda kabul edilen mevzuat, BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin engelli çocuklar›n
haklar›n› düzenleyen 23. maddesi ile uyumu sa¤lama yönünden oldukça olumludur. Mevzuat bir
taraftan engelli çocuklar›n mümkün oldu¤unca engelli olmayan çocuklarla birlikte e¤itim süreçlerinden
yararlanmalar›n› öngörmekte, öte yandan engelli çocuklar›n di¤er çocuklardan farkl› ihtiyaçlar›n›
da gözetmektedir.
Özürlüler ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n kurulmuﬂ olmas› ve bu konuda özel bir yasan›n bulunmas› Sözleﬂme
ile uyumludur ve engellileri hak öznesi olarak kabul eden ça¤daﬂ sistemle uyumludur. Ancak
özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir ﬂekilde yürütülmesini temin etmek için
bir koordinasyon biriminin kurulmas›n›n öngörülmüﬂ olmas› Sözleﬂme ile uyumlu olmakla birlikte,
bu kurulun rolüne uygun bir yetkiye sahip olmas›n› sa¤layacak ek düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktad›r.
Anayasa hükümleri, temel yaklaﬂ›m bak›m›ndan mevzuat›n da gerisindedir. Örne¤in Anayasan›n
e¤itim ve ö¤renim hakk›n› düzenleyen 42. maddesi, engellilerin e¤itiminin amac›n› bireyin ba¤›ms›zl›¤›n›
sa¤lamak olarak de¤il, onlar› topluma yararl› hale getirmek olarak tan›mlam›ﬂt›r. Bu tür bir tan›mlama,
engellilerin de¤il, toplumun ihtiyaçlar›na öncelik vermesi ve engellilere olumsuz bir anlam yüklemesi
nedeniyle Sözleﬂme ile uyumsuzdur. Anayasada ayr›mc›l›¤› yasaklayan 10. maddeye özürlülü¤ün
de bir kriter olarak eklenmesi, bu konuda yap›lacak yasalar›n dayana¤›n› güçlendirecektir.
Ayn› zamanda özürlüler ilgili özel bir yasa olmas›na karﬂ›n, mevzuat da¤›n›kl›¤›n›n önlenememiﬂ
olmas› da sorun teﬂkil etmektedir.
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Komite, Sözleﬂmenin 22. maddesinde yaz›l› hakk›n korunmas› bak›m›ndan, ülkelerin mevzuat ve
politikalar›n› bu maddedeki yaz›l› hakk›n gerekleri bak›m›ndan gözden geçirmesinin önemine vurgu
yapmaktad›r. Böyle bir gözden geçirmenin yap›labilmesi ve mevzuat›n sa¤l›kl› ﬂekilde uygulanabilmesi
ve tüm engelli çocuklar›n mevzuattan yararlanabilmelerinin sa¤lanabilmesi için, engelli çocuklara
iliﬂkin olarak ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ verilerin toplanmas› gereklidir. Özürlüler Veritaban› Oluﬂturulmas›na ve
Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdan›nda Yer Almas›na Dair Yönetmelik (RG 30.10.2005 - 25981)
bu nedenle önemlidir. Ancak bu Yönetmelik, a¤›rl›kl› olarak kimlik belgesine iliﬂkin düzenlemeleri
içermektedir. Veri toplama iﬂlemi sadece mevcut durumun resmini çekmeye yönelmemeli, mevcut
durum içerisindeki olumsuz unsurlar›n nedenlerini de tespit etmeye çal›ﬂmal›d›r. Bu veriler; engelin
türü ve derecesi, engelli çocu¤un cinsiyeti, yaﬂ›, ailesinin gelir durumu, sosyal güvencesinin bulunup
bulunmad›¤›, ikametgâh›n›n bulundu¤u yerde e¤itim, sa¤l›k, rehabilitasyon, bak›m gibi özel hizmetlerin
mevcut olup olmad›¤›, e¤er bu hizmetler varsa çocu¤un fiilen bunlardan yararlan›p yararlanmad›¤›,
yararlanam›yorsa bunun nedenleri gibi hususlara iliﬂkin olmal›d›r. “Özürlüler Veritaban› Oluﬂturulmas›”na
yönelik çal›ﬂmalar›n kapsam›n›n bu hususlar gözetilerek geliﬂtirilmesi gereklidir. Sürekli güncellenen
bir veri toplama ve veri analizi çal›ﬂmas›n›n yap›lmamas› halinde, aﬂa¤›da önerilen tedbirlerin hangi
gruplar ve alanlar bak›m›ndan öncelikli oldu¤u, bu tür tedbirlerin al›nmas› için ne tür ve ne kadar
kaynak ayr›lmas› gerekti¤i gibi sorular›n yan›tlanmas› mümkün olamayaca¤› gibi, al›nan tedbirlerin
gerçekten etkili olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› da söz konusu olmayacakt›r. Ayn› zamanda özürlülük
bilgisinin kimlik belgesinde yer almas›n›n, özürlünün yarar›na oldu¤unu ve iﬂlevselli¤ini gösterecek
bir sonuca sebebiyet vermemesi halinde, bu iﬂlem damgalay›c› nitelik taﬂ›yacakt›r. Örne¤in hâlihaz›rda
yürürlükte bulunan mevzuata göre, kimlik belgesinde bu bilgi olsa dahi baz› haklar› kullan›rken
özürlüden sa¤l›k raporu istenmeye devam edilecektir.
Özürlülere ayr›mc›l›¤› yasaklanmas›na ve haklar›n ihlali halinde kullan›labilecek etkili bir baﬂvuru ve
ﬂikâyet mekanizmas›n›n bulunmas›na iliﬂkin düzenlemeler bak›m›ndan
Özürlülerin ayr›mc› muameleye karﬂ› korunmas› bak›m›ndan mevzuattaki temel sorunlar; ayr›mc›l›¤›n
yasaklanm›ﬂ olmas›na ra¤men tan›mlanmam›ﬂ ve özgül bir yapt›r›m›n öngörülmemiﬂ olmas›; Özürlüler
ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 4.
maddesinin (a) paragraf›nda yer alan “özürlüler aleyhine ayr›mc›l›k yap›lamaz” hükmünün Kanun
kapsam›ndaki hizmetlerin yerine getirilmesi ile s›n›rland›r›lm›ﬂ olmas›, ispat yükünün ters çevrilmemiﬂ
ve özel usullerin düzenlenmemiﬂ olmas›d›r. Ayn› zamanda TCK’nin ayr›mc›l›k yap›lmas›n› suç olarak
düzenleyen 122. maddesi konu bak›m›ndan son derece s›n›rl› olmas› nedeniyle de yetersizdir.
Ayr›mc›l›k yasa¤› ile ilgili düzenlemeler aﬂa¤›daki öneriler do¤rultusunda de¤iﬂtirilmelidir:
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1. Mevzuattaki ayr›mc›l›k yasa¤›n›n konu bak›m›ndan kapsam›, bu sözleﬂmelerde say›lan tüm hak
ve özgürlükleri içerecek ﬂekilde geniﬂletilmeli ve engellilik ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤› tüm hükümlerde,
özel bir kriter olarak aç›kça yer almal›d›r. Engelli çocuklar›n ayr›mc›l›¤a karﬂ› korunmas›, çocuklar›n
di¤er nedenlere dayal› olarak ayr›mc›l›ktan korunmalar› için getirilen düzenlemelerden ayr›
düzenlemeler yap›lmas›n› ve tedbirler al›nmas›n› gerektirir.
2. Ayn› zamanda özürlülere karﬂ› ayr›mc›l›¤› yasaklayan düzenlemede (ÖHK, md. 41) bu yasa¤›n
tan›m› yap›lmal› ve ne tür fiillerin hangi koﬂullar alt›nda engellili¤e dayal› ayr›mc›l›k say›laca¤› aç›kça
ortaya konulmal›d›r.
3. Ayr›mc›l›¤›n her türü yasaklanmal›d›r. Bu çerçevede do¤rudan ve dolayl› ayr›mc›l›k yan›nda taciz
ve makul uyumlaﬂt›rma yapmama da, ayr›mc›l›k yasa¤› kapsam›nda olmal›d›r.
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4. Ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤› di¤er nedenlerden farkl› olarak, engelli çocuklar›n hak ve özgürlüklerden
yararlanmalar›n›n önünde tutumsal engeller yan›nda fiziki ve benzeri engeller de bulunmaktad›r.
Çocuklar›n sözleﬂmelerde tan›nan tüm hak ve özgürlüklerden ve bunlar kapsam›nda olmayan faaliyet
ve hizmetlerden yararland›¤› yerlerin ve bu yerlere ulaﬂ›m› sa¤layan toplu taﬂ›ma araçlar›n›n fiziksel
olarak eriﬂilebilir olmamas› (okullar, parklar, bahçeler, oyun alanlar› vs.), engelli çocuklar›n çocuklara
yönelik olarak yürütülen her türlü faaliyetten tam ve eﬂit ﬂekilde yararlanmalar›n› sa¤layacak
adaptasyonlar›n yap›lmamas› (oyun alanlar›nda engelli çocuklar›n da yararlanabilecekleri oyuncak
vs. malzemenin bulunmas›), hizmetlerin engellilik türleri ve ihtiyaçlar› dikkate al›narak düzenlenmemiﬂ
olmas› (çocuklara yönelik programlar›n sözlü olmas› nedeniyle iﬂitme engelli çocuklar›n bu faaliyetlere
kat›lamamas› ve bunlardan yararlanamamas›) ve benzeri sorunlar, engelli çocuklar›n di¤er çocuklar›n
yararland›¤› hak ve özgürlüklerden yararlanamamalar›na, di¤er çocuklarla ayn› yerlerde
bulunamamalar›na neden olmaktad›r. Ço¤u zaman engelliler, di¤er çocuklar›n yararland›¤› hizmetlerden
ancak aile bireylerinin veya bak›mlar›n› üstlenen di¤er kiﬂilerin sürekli refakati ile yararlanabilmekte,
bu da engelli çocu¤un birey olma sürecini zorlaﬂt›rmakta, onun fiziksel ve zihinsel kapasitesinin en
üst düzeye ç›kmas›n› engellemekte ve onun hayat boyu ba¤›ml› bir kiﬂi olmas›na neden olmaktad›r.
Bu nedenle mevzuatta eriﬂebilirli¤e iliﬂkin düzenlemeler, çocuklara yönelik her türlü yer ve faaliyetin
farkl› engel türleri gözetilerek içermeci bir ﬂekilde planlanmas›n› ve hizmetlerin de bu ﬂekilde
sunulmas›n› bir zorunluluk haline getirmeli ve bu yükümlülüklere uymama halini ayr›mc›l›k olarak
kabul etmelidir.
5. Ayr›mc›l›k yasa¤› sadece Devlet taraf›ndan yürütülen faaliyet ve hizmetler bak›m›ndan de¤il, kim
taraf›ndan yürütülüyor olursa olsun, engelli çocuklara di¤er çocuklardan daha olumsuz muamele
edilen her faaliyet ve hizmet ve bunlar› yürütenler bak›m›ndan söz konusu olmal›d›r. Baﬂka bir ifade
ile ayr›mc›l›k yasa¤›n›n kiﬂi bak›m›ndan kapsam› geniﬂletilmelidir.
6. Ayr›mc›l›k yasa¤› düzenlenirken ayr›m gözetme kast› aranmamal›d›r. Engelli çocuklar›n baz›
faaliyetleri di¤er çocuklarla bir arada ve onlar gibi yürütemeyeceklerine iliﬂkin yayg›n bir önyarg›
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bulunmaktad›r. Bu önyarg›n›n tezahürü olan ve engelli çocuklar›n hak ve özgürlüklerden
yararlanamamalar›na neden olan fiillerin ayr›mc› oldu¤u kabul edilmelidir.
7. Engellili¤e dayal› ayr›mc›l›¤a maruz kalmak için engelli olmak gerekmeyece¤inden, ayr›mc›l›k yasa¤›
düzenlenirken herhangi bir biçimde “engelli olma” ﬂart› aranmamal›d›r.
8. Engelli çocuklar›n hak ve özgürlüklerden tam ve eﬂit olarak yararlanmas›n›n engellenmesi ve
zorlaﬂt›r›lmas› yan›nda, hak ve özgürlüklerden yararlanmalar›n› sa¤layacak tedbirlerin al›nmamas›
da ayr›mc›l›k olarak kabul edilmelidir. (Committee of Social Rights, Decision on the Merits, Complaint
No. 13/2002, by Autism-Europe against France)
Bunlar›n yan›nda mevzuattaki ayr›mc› düzenlemeler taranmal› ve kald›r›lmal›d›r. Bu çerçevede örnek
olarak, Milli E¤itim Bakanl›¤› Anadolu Ö¤retmen Liseleri Yönetmeli¤i (RG 06.09.1998 – 23455);
Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeli¤i (RG 09.03.2001 – 24337); Ö¤retmen ve E¤itim
Uzman› Yetiﬂtiren Yüksek Ö¤retim Kurumlar›nda Paras›z Yat›l› veya Burslu Ö¤renci Okutma ve
Bunlara Yap›lacak Sosyal Yard›mlara ‹liﬂkin Yönetmelik (Tebli¤ler Dergisi 19.02.1990 - 2306);
Hayvan Sa¤l›¤› Memurlar› Meslek ve Laborant Meslek Liseleri Yönetmeli¤i (RG 19.06.1981 –
17375) verilebilir. Bu yönetmelikler, aday›n seçiminde engelli olup olmad›¤›n›n gözetilece¤ini ifade
etmektedir. Bu halde, örne¤in cüce olan veya yürüyemeyecek ölçüde topal olan bir çocu¤un Anadolu
Ö¤retmen Liseleri’ne girmesi mümkün olmayacakt›r. Benzer ﬂekilde kambur olmak, iﬂitme engelli
olmak ve benzeri niteliklere sahip olmak, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi’ne giriﬂ önünde bir
engeldir. E¤itimde ve e¤itim sonunda edinilecek mesle¤in yürütülmesinde çocu¤un engeli gözetilerek
düzenleme yap›lmas› yerine, çocu¤un engeli nedeniyle e¤itim ve meslek edinme hakk›, meﬂru bir
gerekçe olmaks›z›n s›n›rlanm›ﬂt›r. Di¤er yönetmeliklerdeki hükümler de aktar›lan örneklere paraleldir.
Engelli çocuklara yönelik ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas› için bilinç artt›r›c› tedbirler al›nmal›d›r.
Engellili¤e dayal› ayr›mc›l›¤›n neyi ifade etti¤i konusunda ilgili her kesim bilgilendirilmelidir. Özellikle
engelli çocuklar›n kendileri ve aileleri, ö¤retmenler, sosyal hizmet uzmanlar› ve sosyal görevliler,
engelli çocuklar›n bak›m ve rehabilitasyonunu yürütenler, t›p personeli, çocuk polisi, hâkimler ve
savc›lar›n bu konuya özgü e¤itimlerden geçirilmeleri gerekir. Baﬂkanl›¤›n toplumdaki önyarg›lar›n
de¤iﬂtirilmesine ve özellikle de aile dâhil olmak üzere çocukla çal›ﬂan veya çocu¤un bak›m›n› üstlenen
kiﬂiler ve çocuklara yönelik e¤itici faaliyetlerde bulunma görevinin kapsam› geniﬂletilmelidir.
Ayr›mc›l›¤›n önlenebilmesi için, ayr›mc›l›¤› tespit etmek ve bununla mücadele için strateji geliﬂtirmek
üzere bir izleme sistemi geliﬂtirilmelidir. Bu kapsamda olmak üzere mevzuatta yap›lmas› gereken
en önemli de¤iﬂiklik ispat yükünün yer de¤iﬂtirmesini sa¤lay›c› usul hükümlerine iliﬂkindir. (Bkz.
Madde 2 alt›nda yer alan öneriler). Ayr›mc›l›k yap›ld›¤›n›n ispat› son derece zor oldu¤undan, ispat
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yükü yer de¤iﬂtirmedikçe, ayr›mc›l›¤› suç olarak düzenleyen Türk Ceza Kanununun 122. maddesinde
“özürlülük” kriterinin bulunmuﬂ olmas› da çok anlaml› olamamaktad›r.
Ayr›mc›l›¤a karﬂ› etkili hak arama yollar› ve bu çerçevede etkili yapt›r›mlar söz konusu olmal›d›r.
Hak arama yollar›n›n eriﬂilebilirli¤ini sa¤layacak tedbirler al›nmal›d›r. Bu çerçevede öncelikle engelli
çocuklar ve ailelerinin ayr›mc›l›k karﬂ›s›nda nereye ve nas›l baﬂvurabileceklerinin, bu konuya özgü
ya da aç›kça düzenlenmesi ve ayn› zamanda bu yasada ilgililerin baﬂvuru yollar› hakk›nda bilgilendirilmesi
ve baﬂvurular›n yap›labilece¤i her yerin fiziksel eriﬂilebilirli¤inin sa¤lanmas› bir hak olarak düzenlenmelidir.
‹dari ve yarg›sal baﬂvurularda tercümandan yararlanma hakk›n›n güvence alt›na al›nmas› için hem
kapsam› geniﬂletilmeli hem de idareye yeterli say›da tercüman bulundurma yükümlülü¤ü getirilmelidir.
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‹stismar›n çocuklar›n en yak›n›ndaki kiﬂilerden kaynaklanabilece¤i gözetilerek, ﬂikâyet mekanizmalar›n›n
engelli çocuklar›n bizzat kendileri için eriﬂilebilir hale getirilmesi, çocuklar›n bu konuda da bilgilendirilmesi
gerekmektedir. Özellikle a¤›r derecede fiziksel engeli bulunan çocuklar ile iﬂitme engelli çocuklar›n
bu konuda daha dezavantajl› oldu¤u gözetilerek, gerekli tedbirler al›nmas› da, idarenin engellilerin
korunmas›na yönelik yükümlülükleri aras›nda yer almal›d›r.
Özel bak›m ve yard›m görme hakk›na iliﬂkin düzenlemeler bak›m›ndan
Özürlüler ‹daresi Baﬂkanl›¤› gibi merkezi bir politika oluﬂturma biriminin, engelli çocuklara yönelik
hizmetleri planlama ve yürütülmesini izleme sorumlulu¤unu yerine getirebilmesi için etkili bir strateji
öngörülmeli ve bu kapsamda özellikle çocuklar ve tüm ilgililerin bu birime eriﬂimi kolaylaﬂt›r›lmal›d›r.
Örne¤in, çocu¤un okula kay›tl› olup olmad›¤›n›n, çocu¤un okula fiilen devam›n› engelleyen ve
zorlaﬂt›ran unsurlar›n olup olmad›¤›n›n (okula ve okul içerisinde ulaﬂ›m, tuvaletler vs.), sunulan
e¤itimin çocu¤un bireysel ihtiyaçlar›na uygun olup olmad›¤›n›n, çocu¤a ihtiyaç duydu¤u her türlü
araç ve gerecin sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›n›n sürekli izlenmesini sa¤layan etkili bir mekanizma ve acil
müdahale sistemi geliﬂtirilmelidir. Bu konuda yetkili ve görevli olanlar yasada aç›kça belirlenmeli ve
bu görevlerin yerine getirilmemesi ayr›mc›l›k olarak tan›mlanmal›d›r. Zira ayr›mc›l›k sadece Devletin
icra fiilleri ile de¤il, f›rsat eﬂitli¤inin sa¤lanmas›na yönelik tedbirlerin al›nmamas› ﬂeklindeki ihmali
fiillerle de gerçekleﬂtirilebilir. (Committee of Social Rights, Decision on the Merits, Complaint No.
13/2002, by Autism-Europe against France.)
Mevzuatta tan›nan haklar›n uygulamada kullan›lmas›n›n önündeki en önemli engel, bu hizmeti verecek
kurumlar›n kurulmam›ﬂ olmas›d›r. Çocuklar›n korunmas›ndan sorumlu kurum olan ve engelli
çocuklarla ilgili olarak da pek çok yükümlülü¤ü bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
gibi pek çok kurum için personel ve bütçe yetersizli¤i önemli bir sorun olarak dile getirilmektedir.
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Bu nedenle, kurumlara sorumluluk yükleyen mevzuatta, personel ve kuruluﬂ bütçesi ile personelin
taﬂ›mas› gereken özellikler ve meslek e¤itimine iliﬂkin standartlar düzenlenmiﬂ olmal›d›r.
Ailelerin ve özel e¤itim ö¤retmenleri dâhil tüm ö¤retmenlerin engelli çocuklar›n e¤itim ihtiyaçlar›
konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Engelli çocuklar›n kaynaﬂt›rma e¤itiminden yararlanmas›na
yönelik e¤ilim güçlenmekle birlikte, özel e¤itim ö¤retmenleri d›ﬂ›ndaki ö¤retmenlerin engelli çocuklar
konusunda herhangi bir e¤itim alm›yor olmalar›, engelli çocuklar›n di¤er çocuklardan daha düﬂük
kalitede e¤itim almalar›na ve e¤itim hayat›ndan kopmalar›na neden olabilece¤inden, bu ö¤retmenlerin
meslek içi e¤itime tabi tutulmalar› zorunlu olmal›d›r.
Engelli çocuklar›n istismara daha fazla aç›k oldu¤u gözetilerek, buna iliﬂkin koruman›n güçlendirilmesi
ve baﬂta aileleri olmak üzere engelli çocuklar›n bak›m›ndan sorumlu kiﬂilerin, ö¤retmenlerin, engelli
çocuklar›n tedavi ve rehabilitasyonunu yürütenlerin istismar›n ne oldu¤u, istismar›n etkileri ve
belirtileri konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Ayn› zamanda tüm engelli çocuklar›n da
istismar konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü Özürlülerin Tespiti, ‹ncelenmesi, Bak›m ve Rehabilitasyonlar›na
Dair Yönetmeli¤inde oldu¤u gibi, çocuk ve aileye yönelik hizmetleri düzenleyen mevzuat, aile, çocuk
ve çocu¤a yönelik hizmetlerde bulunanlar›n çocuk istismar›, önlenmesi ve yard›m al›nacak kuruluﬂlar
konusunda e¤itimi de içerecek biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
Binalarda gerekli tadilatlar›n yap›lmas› bak›m›ndan “yaﬂam› için zorunluluk göstermesi” ﬂart› yerine,
yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rmak üzere gerekli olmas›” ﬂart› gibi, özürlünün ihtiyac›na uygun düzenleme
yap›lmas›na olanak verecek bir yöntem kabul edilmeli ve gerekli izinlerin al›nmas› kolaylaﬂt›r›lmal›d›r.
Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan “yaﬂam› için zorunluluk göstermesi” ﬂart›, Yap›larda Özürlülerin
Kullan›m›na Yönelik Proje Tadili Komisyonlar› Teﬂkili, Çal›ﬂma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte
yer alan “ihtiyac› olmak” kriterine benzer biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
Kurum bak›m›na son çare olarak baﬂvurulmas› ve özürlü çocuklar›n bulunduklar› sosyal ortamda
ve di¤er çocuklarla birlikte hizmetlerden yararlanmalar› ilkelerine iliﬂkin düzenlemeler bak›m›ndan
Özürlü çocu¤un ailesi yan›nda bak›m› ve kaynaﬂt›rma e¤itimine tabi tutulmas› bak›m›ndan söz konusu
düzenlemeler, Sözleﬂme ile uyumlu olmakla birlikte, yetersizdir. Kaynaﬂt›rma sadece e¤itimde de¤il,
hayat›n bütün alanlar›nda olmal› ve bu bak›mdan e¤itim mevzuat›nda yer alan düzenlemeler, sosyal
hizmet mevzuat›na da aktar›lmal›d›r. Ayn› zamanda, aile yan›nda bak›m› güçlendirebilmek için
rehberlik ve nakdi yard›m ötesinde aileyi destekleyecek hizmetlerin sunulmas› sosyal hizmet
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kapsam›nda merkezi ve yerel yönetim bak›m›ndan yükümlülük haline getirilmelidir. Bu amaçla,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü Özürlülerin Tespiti, ‹ncelenmesi,
Bak›m ve Rehabilitasyonlar›na Dair Yönetmeli¤inde (md. 39) de¤iﬂiklik yap›lmal›d›r.
Ana-babalara yard›m› öngören düzenlemeler bak›m›ndan
Mevzuatta, özürlülerin bulunduklar› ortamda bak›lmalar›n› desteklemek üzere öngörülen hizmetler,
ekonomik yard›m ve aileye bilgilendirme ve rehberlik yap›lmas›ndan ibaret kalmaktad›r. Bak›m
hizmetlerinde yard›mc› görevlendirmek suretiyle ailenin desteklenmesi, aileye izin olana¤› tan›nmas›
gibi sosyal hizmetler mevzuatta düzenlenmemiﬂtir.
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Engelli çocuklarla fiili bak›m iliﬂkisi içinde olanlara ayl›k ba¤lanmas› için aﬂ›lmamas› öngörülen gelirler
toplam›n›n son derece düﬂük olmas›, fiilen bu ayl›¤› almaya hak kazanmay› imkâns›z hale getirmektedir.
65 Yaﬂ›n› Doldurmuﬂ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaﬂlar›na Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda
Kanunun Ek 1. maddesi gere¤ince söz konusu koﬂulun gerçekleﬂmesi halinde ödenecek ayl›kla
birlikte haneye girecek toplam gelir ise 200 YTL’nin az üzerindedir. Bu gelirin çocu¤un temel besin
ihtiyac›n› dahi karﬂ›lamaya yetmeyece¤i gözetildi¤inde, insan onurunu zedeleyen bir durum söz
konusudur. Hane, en az bak›m› gerçekleﬂtiren kiﬂi ile engelli çocuktan oluﬂabilir. Bu halde, mevcut
düzenleme biri engelli çocuk olmak üzere en az 2 kiﬂinin bu ayl›k gelirle geçinmesini öngörmektedir.
Bu durumun bizzat kendisi Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmede tan›nan tüm haklar›n ihlali niteli¤indedir.
65 Yaﬂ›n› Doldurmuﬂ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaﬂlar›na Ayl›k Ba¤lanmas› Hakk›nda
Kanunun Ek.1.maddesinde öngörülen ayl›¤›n miktar›n›n, engelli çocu¤un her türlü ihtiyac› gözetilerek
ve çocuk için insan onuruna yaraﬂ›r bir yaﬂam standard› sa¤layacak seviyede saptanmas›na yönelik
bir düzenleme yap›lmal›d›r.
Hizmetlerden ücretsiz yararlanma olana¤›n›n bulunmas› ve hizmetlerin iﬂlerlik denetiminin
yap›lm›ﬂ olmas›na iliﬂkin düzenlemeler bak›m›ndan
Yasalarda, engelli çocuklar›n bak›m, rehabilitasyon ve özel e¤itim ihtiyaçlar›n›n ilke olarak Devlet
taraf›ndan sunulan hizmetlerle karﬂ›lanmas›, bunun mümkün olmamas› halinde çocuklar›n bu hizmetleri
özel gerçek veya tüzel kiﬂilerden almalar› öngörülmektedir. Ancak Devlet bu hizmetleri sunmak
için gerekli altyap›y› kurmad›¤›ndan, bu hizmetler büyük ölçüde özel kiﬂi ve kurumlardan al›nmakta,
bu da kamu hizmeti niteli¤indeki bu hizmetlerin büyük ölçüde piyasaya terk edilmesi anlam›na
gelmektedir. Ayn› zamanda, hem ücretsiz bak›m hizmetinden yararlanma bak›m›ndan Bak›ma
Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bak›m Merkezleri Yönetmeli¤inde (md. 42); hem de maaﬂ
ba¤lanmas› için 65 Yaﬂ›n› Doldurmuﬂ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaﬂlar›na Ayl›k
Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanunda öngörülen gelir s›n›r›n›n düﬂüklü¤ü nedeni ile bu hizmetlerden
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yararlanma as›l olarak ücreti karﬂ›l›¤›nda mümkün olabilmekte, ücretsiz yararlanma bir istisna
olmaktad›r. Bu hizmetlerin ücretsiz sunulmas› esas›n›n benimsenmesi için yasa de¤iﬂikli¤i gerekmektedir.
Özürlülere bak›m hizmeti sunacak kurumlara iliﬂkin standartlar› içeren yönetmeliklerin; Bak›ma
Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluﬂlar Bak›m Merkezleri Yönetmeli¤i (RG
30.07.2006 - 26244); Bak›ma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bak›m Merkezleri Yönetmeli¤i (RG
30.07.2006 - 26244) bulunmas›, 23. maddede yaz›l› hakk›n korunmas› bak›m›ndan uyumludur.
Ancak bu hizmetlerin gerekli kalitede yürütüldü¤ünün güvence alt›na al›nabilmesi için Devletin etkili
bir denetim sistemi kurmas› ve istismar›n önüne geçmesi gerekmektedir. Bu bak›mdan ilgili
düzenlemelerde ba¤›ms›z denetim mekanizmas› öngörülmelidir.
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Özürlü çocuklar›n sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmalar›n›n Ödeme Gücü Olmayan Vatandaﬂlar›n
Tedavi Giderlerinin Yeﬂil Kart Verilerek Devlet Taraf›ndan Karﬂ›lanmas› Hakk›nda Kanuna tabi
olmas› ve bu Kanunda özürlü çocuklara iliﬂkin özel bir düzenleme bulunmamas› önemli bir eksikliktir.
Özürlü çocuklar›n sa¤l›k hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalar› mümkün olmal› ve bunu sa¤layacak
usuller basitleﬂtirilmelidir.
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24. Madde: Çocu¤un Sa¤l›k ve Sa¤l›k
Hizmetlerinden Yararlanma Hakk›
1. Taraf Devletler, çocu¤un olabilecek en iyi sa¤l›k düzeyine kavuﬂma, t›bbi bak›m ve rehabilitasyon
hizmetlerini veren kuruluﬂlardan yararlanma hakk›n› tan›rlar. Taraf Devletler, hiçbir çocu¤un bu
tür t›bbi bak›m hizmetlerinden yararlanma hakk›ndan yoksun b›rak›lmamas›n› güvence alt›na almak
için çaba gösterirler.
2. Taraf Devletler, bu hakk›n tam olarak uygulanmas›n› takip ederler ve özellikle;
a) Bebek ve çocuk ölüm oranlar›n›n düﬂürülmesi;
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b) Bütün çocuklara gerekli t›bbi yard›m›n ve t›bbi bak›m›n; temel sa¤l›k hizmetlerinin geliﬂtirilmesine
önem verilerek sa¤lanmas›;
c) Temel sa¤l›k hizmetleri çerçevesinde ve baﬂka olanaklar›n yan› s›ra, kolayca bulunabilen tekniklerin
kullan›lmas› ve besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sa¤lanmas› yoluyla ve çevre kirlenmesinin
tehlike ve zararlar›n› göz önüne alarak, hastal›k ve yetersiz beslenmeye karﬂ› mücadele edilmesi;
d) Anneye do¤um öncesi ve sonras› uygun bak›m›n sa¤lanmas›;
e) Bütün toplum kesimlerinin özellikle ana-babalar ve çocuklar›n, çocuk sa¤l›¤› ve beslenmesi, anne
sütü ile beslenmenin yararlar›, toplum ve çevre sa¤l›¤› ve kazalar›n önlenmesi konusunda temel
bilgileri elde etmeleri ve bu bilgileri kullanmalar›na yard›mc› olunmas›;
f) Koruyucu sa¤l›k bak›mlar›n›n, ana-babaya rehberli¤ini, aile plânlamas› e¤itimi ve hizmetlerinin
geliﬂtirilmesi; amaçlar›yla uygun önlemleri al›rlar.
3. Taraf Devletler, çocuklar›n sa¤l›¤› için zararl› geleneksel uygulamalar›n kald›r›lmas› amac›yla
uygun ve etkili her türlü önlemi al›rlar.
4. Taraf Devletler, bu maddede tan›nan hakk›n tam olarak gerçekleﬂtirilmesini tedricen sa¤lamak
amac›yla uluslararas› iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi ve teﬂviki konusunda karﬂ›l›kl› olarak söz verirler. Bu
konuda geliﬂmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur.
I. Maddenin Kapsam›
24. maddede düzenlenen ve ekonomik ve sosyal haklar aras›nda yer alan sa¤l›k hakk› büyük oranda
Devletlere pozitif edim yükümlülü¤ü getirmektedir. Sa¤l›k hakk› temel hak olan yaﬂam hakk›n›n
zorunlu bir tamamlay›c›s› olarak sa¤l›k ve sa¤l›kl›l›k halinin devam› anlam›nda birinci kuﬂak haklarla
iç içe geçmiﬂ yer yer ikinci, yer yer de üçüncü kuﬂak haklar içinde ifade edilmektedir. Uluslararas›
insan haklar›nda genel olarak kabul edilen ekonomik ve sosyal haklar›n aﬂamal› olarak gerçekleﬂtirilmesi
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niteliktedir. Sa¤l›k hakk› ise uygulanabilmesi için yasal ve idarî baz› ad›mlar›n at›lmas›n› gerekli
k›lmaktad›r. Ancak bu durumda yine de 24. maddenin di¤er maddeler ile birlikte de¤erlendirildi¤inde
-örne¤in ayr›mc›l›k yasa¤›- do¤rudan uygulanabilir bir hale gelmesi mümkündür.
Sözleﬂmenin 6. maddesinde düzenlenen yaﬂam hakk› ile sa¤l›k hakk› aras›nda da yak›n bir iliﬂki
vard›r. Yaﬂam hakk›; “kiﬂinin fizik ve ruhsal bütünlü¤ünü koruyabilmesi, sürdürebilmesi, varl›¤›n›n
çeﬂitli etkilerle bozulmas›na engel olabilmesi” biçiminde tan›mlanabilmektedir. Bu tan›m ayn› zamanda
“sa¤l›kl› olma, sa¤l›kl› kalma” hakk›n›n da baﬂka bir ﬂekilde ifade edilmesidir. Dolay›s›yla sa¤l›¤›n
korunmad›¤›, sa¤l›¤› sa¤layan koﬂullar›n ve olanaklar›n bulunmad›¤› bir ortamda yaﬂam hakk›n›n
bulundu¤u savunulamayacakt›r. ‹nsan Haklar› Komitesinin 6 No.lu Genel Yorumunda (A/37/40
(1982) 93) belirtildi¤i gibi Devletlerin, yaﬂam hakk› konusunda, elden geldi¤ince bebek ölümlerinin
azalt›lmas›, ortalama ömür süresinin art›r›lmas›, beslenme yetersizli¤i ve salg›n hastal›klar›n ortadan
kald›r›lmas›na yönelik pozitif önlemler almas› gerekmektedir (paragraf 5).
Sa¤l›k hakk›n›n da, t›pk› yaﬂam hakk› gibi, di¤er hak ve özgürlüklerden tamamen ayr› olarak
gerçekleﬂebilece¤ini düﬂünmek olanakl› de¤ildir. Beslenme, dinlenme, konut vs. gibi ihtiyaçlar›n›n
düzenlenmesi, kiﬂinin sa¤l›k hakk›na tam olarak sahip olabilmesini sa¤layacakt›r. Sonuç olarak; sa¤l›k
hakk›n›n gerçek anlamda var olabilmesi, toplumdaki bireyler aras›nda bu aç›dan gerçek bir eﬂitli¤in
sa¤lanabilmesi ve t›p biliminin olanaklar›ndan herkesin eﬂit ve tam bir ﬂekilde yararlanabilmesi için
Devletin, toplumun t›bbi giderlerine daha çok pay ay›rmas›, sa¤l›k hizmeti veren kuruluﬂlar kurmas›,
bu alandaki hizmet ve organizasyonu oluﬂturmas›, gerekli finans ve sigorta sistemlerini yaratmas›,
k›saca toplumun tüm bireylerinin sa¤l›¤›n›n korunmas›n› ve iyileﬂtirilmesini sa¤lamas› ve bunun için
her türlü önlemi almas› zorunludur.
Dünya Sa¤l›k Örgütünün Alma Ata bildirgesinde ifade edilen, iç hukukumuzda da 1961'de tarihli
ve 224 say›l› “Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyalleﬂtirilmesine Dair Kanun”da belirtildi¤i ﬂekilde “sa¤l›k
yaln›zca hastal›k ve sakatl›¤›n yoklu¤u olmay›p, bedenen, ruhsal ve sosyal bak›mdan tam bir iyilik
halidir.” Sa¤l›k iç içe geçmiﬂ dört ö¤eden oluﬂur: Birincisi, kiﬂinin mevcut sa¤l›k durumunun korunmas›,
ikincisi, mevcut durumun iyileﬂtirilmesi ve geliﬂtirilmesi, üçüncüsü, bir hastal›k durumu ortaya ç›kt›¤›nda
bunun düzeltilmesi ve sonuncusu da hastal›¤›n tamamen düzeltilememesi durumunda bunun rehabilite
edilmesi ve esenlendirilmesidir.
Sa¤l›k hakk› ile ilgili di¤er düzenlemeler Türkiye’nin de taraf oldu¤u Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleﬂmesinin 12. maddesinde ve Avrupa Sosyal ﬁart›n›n 11. maddesinde yer almaktad›r.
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Bu düzenlemeler ile sa¤l›k hakk› baﬂl› baﬂ›na bir hak olarak tan›mlanm›ﬂt›r. BM’nin sözleﬂmelerin
nas›l yorumlanaca¤› konusunda zaman zaman “Genel Yorum” ad› alt›nda kararlar› vard›r. 11.08.2000
tarihli ve E/C.12.2000.4 say›l› 14 No.lu Genel Yorumu da sa¤l›k hakk› üzerinedir ve kapsaml›
de¤erlendirmeler içermektedir. Avrupa Sosyal ﬁart›n›n öngördü¤ü denetim mekanizmas› çerçevesinde,
1994-1998 aras› dönemi kapsayan 7. Raporda Türkiye’nin, 11. madde belirlenen yükümlülüklerini
yerine getirmedi¤i ve sözleﬂmeye uygun davranmad›¤› belirtilmiﬂtir.
24. maddenin ilk paragraf›nda çocuklar›n genel olarak sa¤l›k hakk› tan›nm›ﬂ ve Devletlerin
yükümlülüklerin genel çerçevesi çizilmiﬂtir. Madde metninde geçen “çaba gösterirler” deyimini, bu
konuda “aﬂamal› olarak gerçekleﬂtirme yükümlülü¤ü” olarak anlamak gerekir. Pozitif edim yükümlülü¤ü
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taﬂ›yan bu hüküm gere¤ince Devletlerden belli programlar› oluﬂturmalar› ve bu kapsamda hukuki
ve ekonomik düzenlemelerin gerçekleﬂtirmeleri beklenmektedir.
Maddenin ikinci paragraf›nda ise özellikle gerçekleﬂtirilmesi istenen ad›mlar say›lm›ﬂt›r. Burada sa¤l›k
hakk› ile beraber yeterli beslenme, temiz suya eriﬂim ve sa¤l›kl› bir çevrede yaﬂama haklar›na da
yer verilmiﬂ ve bu haklarla sa¤l›k hakk›n›n yak›n ba¤lant›s› ifade edilmiﬂtir. Sa¤l›k hakk›n›n gerçekleﬂtirilmesi
aç›s›ndan sa¤l›k e¤itiminin toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak düzenlenmesi gereklili¤inden
söz edilmiﬂ, son olarak ise sa¤l›¤›n tan›m›na uygun bir ﬂekilde koruyucu sa¤l›k hizmetlerine yer
verilmiﬂtir.
Üçüncü paragrafta ise çocuklar›n sa¤l›klar› için tehlike teﬂkil edebilecek, kad›nlar›n genital mutilasyonu
(kad›n sünneti) gibi geleneksel uygulamalar›n ortadan kald›r›lmas› yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir. Ayn›
yükümlülük CEDAW Komitesinin yay›nlad›¤› 19 No.lu Genel Yorumda da (A/47/38 (1992) 5)
mevcuttur ve hamile kad›nlar›n perhize zorlanmas›, erkek çocuk do¤urmaya zorlanmas› da geleneksel
uygulamalara örnek olarak verilmiﬂtir. (paragraf 20) Son paragrafta ise uluslararas› iﬂbirli¤ine
de¤inilmektedir.
24. madde Sözleﬂmede yer alan di¤er maddelerle birlikte de¤erlendirildi¤inde baﬂka sonuçlara da
ulaﬂmak mümkündür. Sözleﬂmenin 2. maddesinde yer alan ayr›mc›l›k yasa¤› ile sa¤l›k hakk› birlikte
de¤erlendirildi¤inde özellikle dezavantajl› gruplar bak›m›ndan ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›
yükümlülü¤ü de söz konusu olmaktad›r. Bunlar aras›nda özellikle engelli çocuklara ve k›z çocuklar›na
dikkat çekmek gerekir.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
En iyi sa¤l›k düzeyine kavuﬂma, t›bbi bak›m ve rehabilitasyondan yararlanma hakk›na iliﬂkin
düzenlemeler
Genel olarak sa¤l›k hakk›n›n tan›nmas›na yönelik yasal düzenlemeler Türk hukukunda mevcuttur.
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ve toplumun refah, huzur ve mutlulu¤unu sa¤lamak; kiﬂinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk
Devleti ve adalet ilkeleriyle ba¤daﬂmayacak surette s›n›rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kald›rmaya, insan›n maddi ve manevi varl›¤›n›n geliﬂmesi için gerekli ﬂartlar› haz›rlamaya çal›ﬂma…”
görevi verilmiﬂtir. Bu genel ilkenin d›ﬂ›nda Anayasan›n 56. maddesinde “Sa¤l›k Hizmetleri ve Çevrenin
Korunmas›” baﬂl›¤› alt›nda sa¤l›k hakk›na iliﬂkin özel bir düzenleme yer almaktad›r. Buna göre
“Herkes, sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede yaﬂama hakk›na sahiptir.” Bu hakk›n gere¤i olarak Devlet,
“herkesin hayat›n›, beden ve ruh sa¤l›¤› içinde sürdürmesini sa¤lamak; insan ve madde gücünde
tasarruf ve verimi art›rarak, iﬂbirli¤ini gerçekleﬂtirmek amac›yla sa¤l›k kuruluﬂlar›n› tek elden planlay›p
hizmet vermesini düzenlemekle” yükümlüdür.
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Sa¤l›k hakk› ile ba¤lant›l› olabilecek ayr›mc›l›k yasa¤› kapsam›nda Anayasan›n 10. maddesi, kanun
önünde eﬂitlik ilkesini benimsemiﬂtir. Devletin yükümlülüklerinin kapsam› ba¤lam›nda ise Anayasan›n
65. maddesinde yer alan ve sa¤l›k hakk›n› da içeren “ekonomik ve sosyal ödevlerinin yerine
getirilmesinde önceliklerin gözetilece¤ine” dair düzenlemeyi ele almak gerekir.
Yasalar düzeyinde ise konuyu negatif ve pozitif yükümlülükler bak›m›ndan ayr› ayr› ele almak gerekir.
Negatif yükümlülükler ba¤lam›nda ele al›nabilecek ilk düzenleme Türk Ceza Kanunudur. Kanunun
170 -187. maddeler aras›nda yer alan hükümler, kiﬂilerin sa¤l›¤›n› tehlikeye sokacak baz› hareketleri
suç olarak düzenlemektedir.
Türk Ceza Kanununun 91. maddesi organ ticaretini yasaklamaktad›r. Bu konuda özel bir Kanun
da bulunmaktad›r: Organ ve Doku Al›nmas›, Saklanmas› ve Nakli Hakk›nda Kanun.
Türk Ceza Kanununun 122. maddesinde, ayr›mc›l›k yaparak sa¤l›k hizmetlerinden yararlanman›n
engellenmesi suç olarak düzenlenmiﬂtir.
Pozitif yükümlülükler kapsam›nda ele al›nmas› gereken temel düzenlemeler Umumi H›fz›ss›hha
Kanunu, Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu ve Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyalleﬂtirilmesi Hakk›nda
Kanundur.
Umumi H›fz›ss›hha Kanununun 1. maddesine göre, memleketin sa¤l›k koﬂullar›n› iyileﬂtirme,
hastal›klarla mücadele etme ve gelecek neslin sa¤l›kl› olarak yetiﬂmesini temin etme genel Devlet
hizmetlerinden kabul edilmektedir.
Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3. maddesinde; sa¤l›k hizmetleri ile ilgili temel esaslar belirlenmiﬂtir.
Buna göre Sa¤l›k Bakanl›¤›, sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar› ile sa¤l›k personelinin yurt sath›nda dengeli,
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eﬂit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak ﬂekilde da¤›l›m›n› sa¤lamakla yükümlüdür. Bu hizmetler
planlan›r ve desteklenirken, koruyucu sa¤l›k hizmetlerine; hizmet tekrar› ve kaynak israf›n›n
önlenmesine, kurumlar aras› koordinasyon ve iﬂbirli¤inin sa¤lanmas›na öncelik verilmelidir. Herkesin
sa¤l›k durumunu takip edebilmek için gerekli kay›t ve bildirim sistemi kurulmal› ve herkesin hekim
seçme hakk› güvence alt›na al›nacak ﬂekilde hizmetler yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r. Vatandaﬂlar›n hastal›klardan
korunma, sa¤l›kl› çevre, beslenme, ana çocuk sa¤l›¤› ve aile planlamas› ve benzeri konularda e¤itilmeleri
ve takipleri, ilaçlar›n üretiminin ve kalitesinin teﬂvik temini, aç›lacak sa¤l›k kurumlar›n›n izne tabi
olmas› gibi esaslar da, sa¤l›k hizmetlerinin temel esaslar› içerisindedir.
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Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyalleﬂtirilmesi Hakk›nda Kanun, ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesinde bir
hak olarak tan›nan sa¤l›k hizmetlerinin sosyal adalete uygun bir ﬂekilde ifas›n› sa¤lamak maksad› ile
sosyalleﬂtirilmesine iliﬂkin esaslar› düzenlemektedir. (md. 1) Yasa ayr›ca sa¤l›k hizmetlerini, “insan
sa¤l›¤›na zarar veren çeﬂitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunmas›,
hastalar›n tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalm›ﬂ olanlar›n iﬂe al›ﬂt›r›lmas›
için yap›lan t›bbi faaliyetler” olarak tan›mlam›ﬂt›r.
Bu üç Kanunla belirlenen Devletin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde görev üstelenecek idarî
yap›, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname (13.12.1983
tarih ve 181 say›l›) ile tarif edilmektedir. Kanun Hükmünde Kararnameye göre sa¤l›k hakk› için plan
ve program yapmak, uygulamak, uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teﬂkilat› kurmak ve
kurdurmak konular›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görevlerindendir. (md. 2)
Sa¤l›k hizmetlerinden herkes ücretini ödemek kayd› ile istedikleri sa¤l›k personelini veya müessese
ya da eczaneyi seçmek hakk›n› kullanarak yararlanma olana¤›na sahiptir. Sosyal güvenlik ﬂemsiyesi
alt›ndakiler bak›m›ndan sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma koﬂullar› mensubu olduklar› sosyal güvenlik
hizmetine iliﬂkin mevzuata göre düzenlenmektedir. Türkiye’de yaﬂayan yabanc› uyruklu ﬂah›slar,
Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan bir yönetmelik hükümleri çerçevesinde ücret
mukabili sosyalleﬂtirilmiﬂ sa¤l›k hizmetlerinden faydalanabilirler. (Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyalleﬂtirilmesi
Hakk›nda Kanun, md. 4-8)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 60. maddesi genel sa¤l›k sigortal›s› kabul
edilecek kiﬂileri belirlemektedir. Çocuklar bak›m›ndan de¤erlendirildi¤inde, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerinden
ücretsiz faydalanan çocuklar da genel sa¤l›k sigortal›s› say›l›r. (md. 60)
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60. madde gere¤ince genel sa¤l›k sigortal›s› say›lacak kiﬂilerin çocuklar›n›n da ana ya da baban›n
tescil edilmiﬂ olmas›na bak›lmaks›z›n ve ayr›ca bir iﬂleme gerek olmaks›z›n on sekiz yaﬂ›n› dolduruncaya
kadar genel sa¤l›k sigortal›s› veya genel sa¤l›k sigortal›s›n›n bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂi olarak
sa¤l›k hizmetlerinden ve di¤er haklardan yararland›r›laca¤›n› öngörmektedir. On sekiz yaﬂ›ndan
küçük çocu¤un ana ve babas› da yok ise on sekiz yaﬂ›n› dolduruncaya kadar primi Devlet taraf›ndan
ödenmek üzere genel sa¤l›k sigortal›s› say›lacakt›r. Genel sa¤l›k sigortal›s› say›lacak kiﬂileri düzenleyen
60. Madde de Kanunda ayr›nt›l› bir liste yer almaktad›r. Bunlar aras›ndan yaz›l› ﬂartlar› taﬂ›yan
yabanc›lar, vatans›zlar ve s›¤›nmac›lar, 65 yaﬂ üstü yard›ma muhtaçl› sebebiyle ayl›k alanlar, terörle
ma¤duru olma veya istiklal madalyas› sahibi olma sebebi ile ayl›k alanlar da bulunmaktad›r. Bu kiﬂilerin
on sekiz yaﬂ›ndan küçük çocuklar› da sosyal güvenlik kapsam›nda say›lacak ve sa¤l›k hizmetlerinden
bu kapsamda yararlanabileceklerdir. Kanunun 62. maddesine göre; bu Kanun gere¤ince genel sa¤l›k
sigortas›ndan sa¤lanacak sa¤l›k hizmetlerinden ve di¤er haklardan yararlanmak, genel sa¤l›k sigortal›s›
ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂiler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve haklar›n finansman›n›
sa¤lamak bir yükümlülüktür.
Herhangi bir sosyal güvenlik sistemine kay›tl› olmayan kiﬂiler ve onlar›n çocuklar› için ise Ödeme
Gücü Olmayan Vatandaﬂlar›n Tedavi Giderlerinin Yeﬂil Kart Verilerek Devlet Taraf›ndan Karﬂ›lanmas›
Hakk›nda Kanun gere¤ince yeﬂil kart verilmesi ve sa¤l›k hizmetlerinden bu surette ücretsiz olarak
yararlanmalar› söz konusu olacakt›r.
Bebek ve çocuk ölüm oranlar›n›n düﬂürülmesi, çocuklara gerekli t›bbi bak›m ve yard›m›n
sa¤lanmas›na iliﬂkin düzenlemeler
Sözleﬂmede yer alan bebek ve çocuk ölümlerinin azalt›lmas› konusunda, yukar›da yer verilen Devletin
genel yükümlülükleri d›ﬂ›nda bu alana özel, gerek negatif gerekse pozitif yükümlülükler bak›m›ndan
yasal düzenlemeler bulunmaktad›r.
Umumi H›fz›ss›hha Kanununun 3. maddesinde bebek ve çocuk ölümlerinin azalt›lmas› konusunda
kapsaml› önlemler öngörülmüﬂtür. Bunlar aras›nda, çiçek aﬂ›s›n›n ücretsiz ve zorunlu tutulmas›;
genel olarak bulaﬂ›c› hastal›klar, özel olarak ise frengi, belso¤uklu¤u ve yumuﬂak ﬂankre hastal›klar›n›
taﬂ›yan çocuklar›n tedavisi gibi özel risk alanlar› yer almaktad›r. Ayn› zamanda bu hastal›klarla
mücadelede ve çocuk ölümlerinin azalt›lmas›nda Devletin ebeveynlerle beraber sorumlulu¤u
bulundu¤u kabul edilmiﬂ, do¤um yard›mlar›n›n ücretsiz olmas› esas› benimsenmiﬂtir. Nüfusu belli
say›y› aﬂan yerlerde bebekler için çeﬂitli sa¤l›k merkezlerinin kurulmas› ve çocuklar›n sa¤l›¤› için
yararl› bahçe ve parklar›n inﬂa edilmesi de Devletin bu alandaki görevleri aras›nda say›lm›ﬂt›r.
Kal›tsal Hastal›klarla Mücadele Kanununda, kal›tsal kan hastal›klar› ile mücadelede Devletin
yükümlülükleri düzenlenmiﬂtir.
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Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3. maddesinde, anne ve çocuk sa¤l›¤› konusunda e¤itimlerin
düzenlenmesi, aﬂ›lar›n standartlara uygun olarak temini, yeni do¤an çocuklar›n taﬂ›yabilecekleri
hastal›klar›n tespiti sa¤l›k hizmetlerinin temel esaslar› içinde yer almaktad›r.
Yine Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamede anne ve
çocuk sa¤l›¤›n›n korunmas› ve gerekli aﬂ› ve ilaçlar›n sa¤lanmas›, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görevleri aras›nda
say›lmaktad›r. (md. 4)
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaﬂlar›n Tedavi Giderlerinin Yeﬂil Kart Verilerek Devlet Taraf›ndan
Karﬂ›lanmas› Hakk›nda Kanun, sosyal güvenlik kurumlar›na kay›tl› olmayan çocuklara yeﬂil kart
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verilebilmesi suretiyle ücretsiz tedavi ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma olana¤›n›n tan›nmas›n›
sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r. (md. 1 –3)
Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezleri Yönetmeli¤inde (RG 06.02.1997 – 22900) bebek
ve çocuk sa¤l›¤› alan›nda kurulacak merkezler ve görevleri düzenlenmektedir.
‹ﬂ Kanununun 74. maddesinde, do¤um sonras› annelerin kullanabilecekleri izin süreleri ve çocuklar›n
beslenmeleri aç›s›ndan annelere verilecek emzirme izninin süreleri yer almaktad›r.
Çevre kirlili¤inin tehlike ve zararlar› da göz önünde bulundurularak, hastal›k ve yetersiz
beslenmeye karﬂ› mücadele edilmesine iliﬂkin düzenlemeler
Sözleﬂmenin 24. maddesinin ikinci f›kras› (c) bendinde birden fazla alan düzenlenmekte ve bu
maddede yaz›l› haklarla ilgili olarak Devletin hem pozitif hem de negatif yükümlülüklere sahip oldu¤u
görülmektedir. Ana hedef; temel sa¤l›k hizmetleri çerçevesinde, hastal›k ve yetersiz beslenme ile
mücadele edilmesidir. Ancak bu yap›l›rken; baﬂka olanaklar›n yan›nda kolayca bulunabilen tekniklerin
de kullan›lmas›, besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sa¤lanmas›, çevre kirlili¤inin tehlike ve
zararlar›n›n dikkate al›nmas› istenmektedir. Bu nedenle, mevzuat incelenirken s›ras›yla ﬂunlara
bakmak gerekecektir: Temel sa¤l›k hizmetleri çerçevesinde hastal›k ve yetersiz beslenme ile mücadele
yer al›yor mu? Bu mücadelede yerleﬂik ve kolayca bulunabilen tekniklerin kullan›lmas› teﬂvik ediliyor
mu? Besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sa¤lanmas› öngörülüyor mu? Çevre kirlili¤ini önlemeye,
zararlar›n› telafi etmeye yönelik düzenlemeler var m›?
Hastal›k ile mücadele konusu, temel sa¤l›k hizmetlerinin ana konular› aras›nda yer almaktad›r. Bu
konudaki mevzuat “Bebek ve çocuk ölüm oranlar›n›n düﬂürülmesi, çocuklara gerekli t›bbi bak›m
ve yard›m›n sa¤lanmas›na iliﬂkin düzenlemeler” baﬂl›¤› alt›nda yer almaktad›r.

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi

Besleyici yiyeceklerin sa¤lanmas› konusunda hak esasl› bir düzenleme bulunmamakla birlikte, besin

24. Madde
Çocu¤un Sa¤l›k ve
Sa¤l›k
Hizmetlerinden
Yararlanma Hakk›

maddelerine iliﬂkin standartlar›n belirlenmesine iliﬂkin düzenlemeler bulunmaktad›r. G›dalar›n Üretimi,
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤iﬂtirilerek Kabulü Hakk›nda
Kanun, halk›n gere¤i gibi beslenmesinin sa¤lanmas›na, g›da güvenli¤inin temin edilmesine ve halk
sa¤l›¤›n› korumak üzere asgari teknik ve hijyenik ﬂartlar›n belirlenmesi ve denetimine dair usul ve
esaslar› belirlemek amac›yla düzenlenmiﬂtir. (md. 1) G›dalar›n sa¤l›k standartlar›na uygun üretilmesi
konusunda baﬂkaca düzenlemeler de bulunmaktad›r: G›da Güvenli¤i ve Kalitesinin Denetimi ve
Kontrolüne Dair Yönetmelik (RG 09.12.2007 - 26725); G›da Iﬂ›nlama Yönetmeli¤i (RG 06.11.1999
- 23868); G›da Katk› maddeleri Yönetmeli¤i (RG 07.06.1990 - 20541); G›da Üretim ve Sat›ﬂ
yerleri Hakk›nda Yönetmelik (RG 10.07.1996 - 22692); G›dalar›n Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine
Dair Yönetmelik (RG 09.06.1998 - 23367); Türk G›da Kodeksi Yönetmeli¤i (RG 16.11.1997 –
23172); Ulusal G›da Kodeksi Komisyonu Yönetmeli¤i (RG 13.09.2004 - 25582). Bu mevzuat genel
olarak yiyecek hijyenini sa¤lamaya yönelik olmas› sebebiyle say›lmas› ile yetinilecek, ancak özel
olarak çocuklar›n yeterli beslenme haklar›na iliﬂkin bir düzenleme olmad›klar› için incelenmeyecektir.
Temiz içme suyu konusunda ise hem G›dalar›n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin De¤iﬂtirilerek Kabulü Hakk›nda Kanun, hem de Umumi H›fz›ss›hha
Kanununda düzenleme bulunmaktad›r. Umumi H›fz›ss›hha Kanununa göre içilmek ve kullan›lmak
için getirilecek sular›n fennen içilmesine müsaade edilecek nitelikte olmas› gerekmektedir. (md.
236) G›dalar›n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
De¤iﬂtirilerek Kabulü Hakk›nda Kanunun 26. maddesinde sular›n, 27. maddesinde ise bebek
mamalar›n›n üretim ve da¤›t›m›nda Devletin düzenleme ve denetleme görevi ve bu hükümlere
uymayanlar hakk›nda uygulanacak cezalar düzenlenmiﬂtir.
Bebek mamalar›n›n taﬂ›mas› gereken özellikler ise G›da Maddelerinin ve Umumi Sa¤l›¤› ‹lgilendiren
Eﬂya ve Levaz›m›n Hususi Vas›flar›n› Gösteren Tüzük (RG 18.10.1952 - 8236) ile düzenlenmektedir.
(md. 231 – 233)
Yeterli beslenmenin sa¤lanmas› konusunda yap›lmas› gerekenlerden biri de ebeveynlerin bebek ve
çocuklar›n beslenmeleri konusunda e¤itilmeleridir. Bu konuda Devletin yükümlülükleri Sa¤l›k
Hizmetleri Temel Kanununun 3. maddesinde düzenlenmiﬂtir. Ayn› zamanda Umumi H›fz›ss›hha
Kanunu 280. maddesinde de, ana sütü ile beslenmenin önem ve üstünlü¤ünün ö¤retilmesi,
yayg›nlaﬂt›r›lmas›, süt çocuklar› ve küçük çocuklar› besleme yönteminin ö¤retilmesi konular›nda
e¤itim ve ö¤retim faaliyetleri Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n görevlerinden say›lmaktad›r.
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Türk Ceza Kanununun 185. maddesinde, içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullan›lacak
veya tüketilecek her çeﬂit besin veya ﬂeylere zehir katarak veya baﬂka suretlerle bunlar› bozarak
kiﬂilerin hayat›n› ve sa¤l›¤›n› tehlikeye düﬂürme filleri; 186. maddesinde ise kiﬂilerin hayat›n› ve
sa¤l›¤›n› tehlikeye sokacak biçimde bozulmuﬂ, de¤iﬂtirilmiﬂ her tür yenilecek veya içilecek ﬂeylerin
veya ilaçlar› satmak, tedarik etmek ve bulundurmak fiilleri suç olarak düzenlenmiﬂtir. Böylece sa¤l›kl›
beslenme hakk›n› tehlikeye düﬂürecek hareketler cezai yapt›r›mla karﬂ›laﬂacakt›r.
Çevre kirlili¤i tehlikesi ve zararlar›n› dikkate alma yükümlülü¤ü aç›s›ndan incelenmesi gereken ve
kapsaml› hükümler getiren Çevre Kanunu, Devlete çevrenin korunmas›na, gürültünün azalt›lmas›na,
zararl› kimyasal maddelerin kontrol alt›na al›nmas›na yönelik gerekli tedbirleri alma ve bu konuda
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yapt›r›m uygulama yükümlülü¤ü getirmiﬂtir. (md. 1) Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi ise Türk
Ceza Kanununun 181 ve 182. maddeleri ile suç say›lm›ﬂt›r. Ayn› Kanunun 183. maddesi de gürültüye
neden olmay› yasaklamaktad›r.
Anneye do¤um öncesi ve sonras› uygun bak›m› sa¤lama yükümlülü¤üne iliﬂkin düzenlemeler
24. maddenin ikinci f›kras›n›n (d) bendinde yer alan annenin do¤um öncesi ve sonras› yeterli
bak›mdan yararlanmas› hakk› aç›s›ndan, belirtilecek ilk düzenleme ‹ﬂ Kanununun 74. maddesidir.
Söz konusu maddede kad›n iﬂçilere do¤um öncesi ve sonras› belli sürelerle izin alma hakk› tan›nm›ﬂt›r.
Do¤um sonras› çal›ﬂmaya döndü¤ü zaman da belli sürelerde emzirme izninden yararlanmas› hakk›
tan›nm›ﬂt›r. Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3. maddesi ise hastal›klardan korunma ve ana çocuk
sa¤l›¤› aç›s›ndan e¤itimlerin düzenlenmesi yükümlülü¤ü getirmiﬂtir. Umumi H›fz›ss›hha Kanunu da
3. maddesinde, annelerin do¤umdan önce ve sonra sa¤l›klar›n›n korunmas› Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
do¤rudan hizmet verme yükümlülü¤ü kapsam›nda özel bir yükümlülük olarak yer almaktad›r. 153.
madde de do¤um yard›m›n›n Devletin tüm müesseselerinde ücretsiz olaca¤› belirtilmiﬂtir. Yine Sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname’de Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
görevleri aras›nda anne sa¤l›¤›n›n korunmas› da say›lm›ﬂt›r. Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas›
Merkezleri Yönetmeli¤inde ise (RG 06.02.1997 - 22900) ana sa¤l›¤› alan›nda kurulacak merkezler
ve görevleri gösterilmiﬂtir. Bu merkezlerin aile planlamas› dâhil olmak üzere ana-çocuk sa¤l›¤›n›
koruyucu hizmetler sumak üzere kurulmas› öngörülmüﬂ ve nüfusa dayal› bir standart geliﬂtirilmiﬂtir.
Buna göre, il merkezlerinde her 100.000 nüfusa bir adet; merkezi yerleﬂim nüfusu en az 30.000
olan ilçe merkezlerinde de bir adet kurulmas› esas› benimsenmiﬂtir. (md. 6)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu gebelik ve anal›k halinde, anal›k sigortas›ndan
sigortal›ya bu duruma ba¤l› olarak ortaya ç›kan iﬂ göremezlik süresince, günlük geçici iﬂ göremezlik
ve emzirme ödene¤i verilmesini öngörmektedir. (md. 15-16)

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi

Sigortal› kad›na veya sigortal› olmayan eﬂinin do¤um yapmas› nedeniyle sigortal› erke¤e emzirme

24. Madde
Çocu¤un Sa¤l›k ve
Sa¤l›k
Hizmetlerinden
Yararlanma Hakk›

ödene¤i verilebilmesi için, en az 120 gün sigorta primi ödenmiﬂ olmas› gerekmektedir. (md. 16)
Bütün toplumun temel bilgileri elde etmesi ve kullanmas›na yard›mc› olunmas›, ana-baba rehberli¤i,
aile planlamas› e¤itimi ve hizmetlerinin geliﬂtirilmesi yükümlülükleri ile ilgili düzenlemeler
24. maddenin ikinci f›kras›n›n (e) bendinde yer alan toplumun sa¤l›kl› ilgili bilgileri edinmesini sa¤lay›c›
e¤itim düzenleme yükümlülü¤ü, Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3. maddesinde düzenlenmektedir.
Buna göre; “vatandaﬂlar›n hastal›klardan korunma, sa¤l›kl› çevre, beslenme, ana çocuk sa¤l›¤› ve aile
planlamas› ve benzeri konularda e¤itilmeleri ve takipleri bütün kamu kuruluﬂlar›n›n sorumlulu¤u,
kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›, özel ve gönüllü kuruluﬂlar›n iﬂbirli¤i içerisinde
gerçekleﬂtirilir.” ve “Özürlü çocuk do¤umlar›n›n önlenmesi için, gebelik öncesi ve gebelik t›bbi ve
e¤itsel çal›ﬂmalar yap›l›r” denilerek Devletin sa¤l›k alan›nda e¤itim yükümlülü¤ü ifade edilmiﬂtir. Ana
Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezleri Yönetmeli¤i ile de ana sa¤l›¤› alan›nda kurulacak
merkezlerde e¤itim verilmesi görevler aras›nda kabul edilmiﬂtir. (md. 8)
Çocuk sa¤›l›¤› için zararl› geleneksel uygulamalar›n kald›r›lmas› ve bu maddede yaz›l› haklar›n hayata
geçirilmesi amac›yla uluslararas› iﬂbirli¤ini geliﬂtirme yükümlülü¤ü ile ilgili düzenlemeler
Komite; genital mutilasyon ve kad›n sünnetinin bütün biçimleri, bedene dikiﬂ atma, yara açma,
dövme yapma gibi müdahaleleri, zorla suyun alt›na tutma gibi baﬂlang›ç törenlerini, erkek çocuklar›n
öncelikle beslenmesi, özürlülerin sadece belli günler beslenmesi gibi beslenme ile ilgili tabular›, ﬂiddet
içeren veya sa¤l›¤a zararl› disiplin uygulamalar›n›, erken evlilik ve hamilelik ile baﬂl›k paras› gibi
töreleri çocuk sa¤l›¤› için zararl› geleneksel uygulamalar kapsam›nda kabul etmektedir.
Türkiye hakk›nda Komitenin yay›nlam›ﬂ oldu¤u Sonuç Gözlemlerinde (CRC/C/108 (2001), erken
evlilik ve küçük yaﬂta annelik oranlar›n›n yüksekli¤ine dikkat çekilmekte ve bu konuda önlem al›nmas›
istenmektedir.
Türk Medeni Kanununa göre, on yedi yaﬂ›n› doldurmadan evlenilemez. Ancak ola¤anüstü ﬂartlar›n
varl›¤› halinde hâkim karar› ile on alt› yaﬂ›nda da evlenilebilir. (md. 124) Resmî nikâh olmaks›z›n on
beﬂ yaﬂ›ndan küçük bir kimse ile cinsel iliﬂkiye girmek cinsel istismar, on beﬂ yaﬂ›n› doldurmuﬂ on
sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ bir çocuk ile r›za ile cinsel iliﬂkiye girmek ise r›za ile cinsel iliﬂki suçunu
oluﬂturmaktad›r. (TCK md. 103 ve 105) Bunlar d›ﬂ›nda erken evlilik ve baﬂl›k paras› gibi geleneksel
uygulamalar› önlemeye yönelik özel bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Uluslararas› iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi bak›m›ndan da sa¤l›k mevzuat›nda özel bir düzenleme
bulunmamaktad›r.
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III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Sa¤l›k hakk› ile ilgili mevzuat genel ilkeler çerçevesinde Sözleﬂme ile uyumlu görünmektedir. Ancak
BM Çocuk Haklar› Komitesinin Türkiye’nin Sözleﬂme gere¤i sundu¤u rapora iliﬂkin Sonuç Gözlemlerinde
(CRC/C/108 (2001) yer alan de¤erlendirmeler, çocuklar›n sa¤l›k haklar›n› kullanma konusunda
ciddi sorunlar yaﬂad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu nedenle genel prensipler bak›m›ndan uyumlu
görünün bu düzenlemelerin yetersiz kald›¤› alanlar› tespit etmek üzere Komitenin yorumlar›n›
dikkate almak gerekmektedir. Komite taraf›ndan, bebek, çocuk ve anne ölüm oranlar›n›n ve yetersiz
beslenme oranlar›n›n özellikle Güneydo¤u Anadolu bölgesinde yüksek oldu¤u; ba¤›ﬂ›kl›k kazand›rma
çal›ﬂmalar›n›n ülkede yaﬂayan tüm çocuklar› kapsamad›¤›; bu konuda yaﬂanan sorunlar›n çözülebilmesi

176

için do¤um öncesi ve sonras› sa¤l›k bak›m› hizmetlerinin sa¤lanmas›, ebeveynlerin çocuk sa¤l›¤›,
beslenme, anne sütünün avantajlar›, hijyen ve çevre sa¤l›¤› ve kazalar›n önlenmesi konular›nda
bilgilendirilmesi gerekti¤i ifade edilmiﬂtir. (paragraf 132)
Komite taraf›ndan ayr›ca, erken hamilelik oran›n›n yüksekli¤ine, çocuklar aras›nda alkol ve sigara
kullan›m›n›n, cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar›n artmas›na, çocuklar için uyuﬂturucu tedavisi gibi alanlarda
rehabilitasyon programlar›n›n s›n›rl› olmas›na ve özellikle okullarda üreme sa¤l›¤› ile ilgili e¤itim
programlar›n›n bulunmamas›na dikkat çekilmektedir. (paragraf 133)
Komite bu konularla ilgili olarak; sa¤l›k hizmetlerinin geliﬂtirilmesi, sa¤l›k e¤itimi ile programlara
okullarda yer verilmesi, AIDS ve di¤er cinsel yolla bulaﬂan hastal›klara karﬂ› yeterli politikalar›n ve
programlar›n geliﬂtirilmesi, çocu¤un yarar›na oldu¤u durumlarda ebeveynlerinin r›zas› aranmaks›z›n
üreme sa¤l›¤› ile ilgili olarak eriﬂilebilir dan›ﬂma, bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerinin sa¤lanmas›
gerekti¤ini belirtmiﬂtir. (paragraf 134)
Komite, özellikle Avrupa d›ﬂ›ndan gelen kiﬂilere mültecilik statüsü tan›nmad›¤› ve bu kiﬂilerin yeterli
sa¤l›k hizmetinden yararlanamad›¤›n›; mülteci çocuklarla ilgili çal›ﬂan resmî görevlilerin özellikle
travmatize olmuﬂ ve sorunlu bölgelerden gelen çocuklar›n haklar› konusunda bilgilendirilmemiﬂ
oldu¤unu ifade etmiﬂtir. (paragraf 137)
Komite, 1990’larda yo¤un olarak yaﬂanan iç göç sonucunda yüksek say›da çocu¤un bar›nma ve
e¤itimle beraber sa¤l›k hizmetlerine de eriﬂemedi¤ini belirtmiﬂ, Devletin bu durumdaki çocuklar›n
sa¤l›k haklar›n›n güvence alt›na al›nmas›na yönelik önlemleri almas› ve bu konuda yeterli politika
ve programlar›n geliﬂtirilmesi için bu durumda yaﬂayan çocuklar›n say›s› ve ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi
amac›yla veri ve istatistik toplamas› gerekti¤ine dikkat çekilmiﬂtir. (paragraf 140)
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CEDAW Komitesinin Sonuç Gözlemlerinde (CEDAW, A/52/38/Rev.1 part 1) kad›nlar›n sa¤l›k
hakk› konusunda, Türkiye’nin k›rsal kesimde yaﬂayan ve aile iﬂletmelerinde çal›ﬂan kad›nlar›n yeterli
sa¤l›k hizmetine eriﬂemedi¤i ifade edilmiﬂtir. (paragraf 190)
En iyi sa¤l›k düzeyine kavuﬂma, t›bbi bak›m ve rehabilitasyondan yararlanma hakk›na iliﬂkin
düzenlemeler bak›m›ndan
Anayasada sa¤l›k hakk› aç›s›ndan sözleﬂmeyle uyum sa¤lanm›ﬂt›r. Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu
ve Umumi H›fz›ss›hha Kanununda yer alan düzenlemeler de sa¤l›k hakk› konusunda Devletlerin
genel pozitif yükümlülükleri aç›s›ndan Sözleﬂme ile uyumludur.
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Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyalleﬂtirilmesi Hakk›nda Kanun düzenlemesi ile sa¤l›k hakk›n›n kapsam›
sadece Sözleﬂme de¤il, di¤er uluslararas› belgeler (Alma Ata Bildirgesi) ile de uyumlu hale gelmiﬂtir.
Türk Ceza Kanununda yer alan düzenlemeler, özellikle sa¤l›k hakk›n›n tehlikeye sokulmas›n›n suç
olarak düzenlenmesi ve sa¤l›k hizmetlerine eriﬂimde ayr›mc›l›¤›n yasaklanmas› Sözleﬂme ile uyumu
sa¤lay›c› niteliktedir.
Sonuç olarak sa¤l›k hakk› konusunda genel olarak Devlete düﬂen negatif ve pozitif yükümlülüklerin
kapsaml› bir ﬂekilde Anayasa ve yasalarda düzenlendi¤i görülmektedir ve bu anlamda Sözleﬂme ile
bir uyuma sahip oldu¤u söylenebilir. Ancak uyum konusunda, mevzuat›n hayata geçirilmesi ile ilgili
bir de¤erlendirme yap›lmas›n› gerektirmektedir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, geniﬂ bir grubu sosyal güvenlik kapsam›na al›yor
olmas› sebebiyle sa¤l›k hakk›n›n güvence alt›na al›nmas› bak›m›ndan önemlidir. Ancak çocuklar
aç›s›ndan yeterli güvenceyi sa¤layamamaktad›r. Ebeveyni sosyal güvenlik kapsam›nda olup,
yükümlülüklerini yerine getirmedi¤i için sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma hakk› k›s›tlanm›ﬂ olan ya
da ebeveyni sosyal güvenlik kapsam›nda olmamakla birlikte koﬂullar› Kanunun 60. maddesinde say›l›
hallere uymad›¤› için genel sa¤l›k sigortal›s› say›lmayan çocuklar kapsam d›ﬂ›nda kalmaktad›r.
Yeﬂil Kart ile ilgili düzenlemeler, hiç bir ödeme gücü olmayanlara yönelik olarak sa¤l›k hizmetlerinden
yararlanma olana¤› sa¤lamas› bak›m›ndan Sözleﬂme ile uyumludur. Ancak Yeﬂil Kart al›nabilmesi için
getirilen s›n›rlama nedeniyle, bu düzenleme dahi tüm nüfusun sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmas›n›
güvence alt›na alma konusunda yeterli olamamaktad›r. Yeﬂil Kart için ayr›lan ödeneklerin düﬂük
olmas› nedeniyle ilaç ve di¤er gerekli ﬂeyler bedeli karﬂ›l›¤›nda temin edilmek zorunda kal›nmakta
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ya da k›s›tl› mal varl›¤› veya gelir yeﬂil kart edinilmesini engellemektedir. Çocuklar›n anne-babalar›n›n
içinde bulundu¤u koﬂuldan ba¤›ms›z olarak sosyal güvenlik ﬂemsiyesinden yararlanmas›n› sa¤lay›c›
bir düzenleme yap›lmad›¤› takdirde veya yap›l›ncaya kadar, sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmalar›n›
sa¤lamak üzere bu Kanunda yer alan hiçbir sosyal güvenlik sisteminin güvencesi alt›nda olmamak
veya gelirinin asgari ücretin 1/3’ünün alt›nda olmas› ﬂart› kald›r›larak, anne-babas›n›n sosyal güvenlik
sisteminin güvencesinden herhangi bir nedenle yararlanamayan bütün çocuklara Yeﬂil Kart verilmesi
ve bunun do¤um an›nda bir hak olarak tesisi sa¤lanmal›d›r. Çocuklar için bu kart›n kapsam› tüm
sa¤l›k giderlerini karﬂ›lamaya elveriﬂli biçimde düzenlenmelidir.
Bu nedenle sa¤l›k hakk› ile ilgili genel hükümlerin yan›nda çocuklar›n sa¤l›k hizmetlerinden ücretsiz
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yararlanabilmesi için bütün çocuklar› ve onlar›n her türlü t›bbi bak›m giderlerini kapsayacak nitelikte
özel bir düzenleme yap›lmal›d›r.
Bebek ve çocuk ölüm oranlar›n›n düﬂürülmesi, çocuklara gerekli t›bbi bak›m ve yard›m›n
sa¤lanmas›na iliﬂkin düzenlemeler bak›m›ndan
Sözleﬂme ile getirilen bebek ve çocuk ölümlerinin azalt›lmas› yükümlülü¤ü aç›s›ndan yasal düzeyde
uyum sa¤lanm›ﬂt›r.
Çevre kirlili¤inin tehlike ve zararlar› da göz önünde bulundurularak, hastal›k ve yetersiz
beslenmeye karﬂ› mücadele edilmesine iliﬂkin düzenlemeler bak›m›ndan
24. maddenin ikinci f›kras›n›n (c) bendinde sa¤l›k hakk›n›n yan› s›ra beslenme hakk›, su hakk› ve
çevre hakk› ile ilgili düzenlemeler bulundu¤u için uyum aç›s›ndan her biri konusunda ayr›ca
de¤erlendirme yap›lmas› gerekmektedir.
Yukar›da belirtilen düzenlemeler ›ﬂ›¤›nda Devletin beslenme hakk› ve su hakk› ile ilgili negatif
yükümlülükleri ba¤lam›nda Sözleﬂme ile bir uyumun yakaland›¤› ifade edilebilir. Ancak beslenme
hakk›n›n korunmas› aç›s›ndan Devletin pozitif yükümlülükleri ba¤lam›nda herhangi bir yasal düzenleme
yoktur. Beslenme hakk› ve su hakk› kapsam›nda yap›lan düzenlemeler genellikle sosyal yard›m
kapsam›ndad›r ve kiﬂilere herhangi bir ﬂekilde talep edilebilir nitelikte bir hak sa¤lamamaktad›r. Bu
aç›dan Sözleﬂme ile uyum sa¤lanamam›ﬂt›r. Beslenme ve su hakk› konusu ile ana-çocuk sa¤l›¤›, halk
sa¤l›¤›, aile planlamas›, koruyucu sa¤l›k önlemleri konular›nda, bu haklara bireylerin talep edilebilecekleri
ﬂekilde yer veren, pozitif yükümlülükler öngören ve talep edilebilir bir nitelik sa¤layan; özellikle
sa¤l›kl› ve temiz suya ve besine eriﬂim hakk› ba¤lam›nda yerel yönetimlerin yükümlülüklerini de
belirleyen yasal düzenleme yap›lmas› gerekmektedir. Bu düzenleme yap›l›rken Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli
E¤itim Bakanl›¤› ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanl›¤› ile Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›n›n ortak sorumlulu¤u dikkate al›nmal›d›r.
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Çevre hakk› aç›s›ndan TCK ve Çevre Kanununda yer alan düzenlemeler Sözleﬂme ile uyumludur.

24. Madde
Çocu¤un Sa¤l›k ve
Sa¤l›k
Hizmetlerinden
Yararlanma Hakk›

Anneye do¤um öncesi ve sonras› uygun bak›m› sa¤lama yükümlülü¤üne iliﬂkin düzenlemeler
bak›m›ndan
‹ﬂ Kanunu, Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu, Umumi H›fz›ss›hha Kanunu, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n Teﬂkilat
ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname ve Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas›
Merkezleri Yönetmeli¤i ile ilgili olarak anneye do¤um öncesi ve sonras› bak›m sa¤lanmas› aç›s›ndan
iç hukukta yer alan düzenlemeler Sözleﬂme ile uyumludur. Ayn› zamanda, Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve
Aile Planlamas› Merkezleri Yönetmeli¤inde bu merkezlerin kurulmas› bak›m›ndan nüfusa dayal› bir
yayg›nlaﬂt›rma esas›n›n benimsenmiﬂ olmas› da, hakk›n güvence alt›na al›nmas› bak›m›ndan önemlidir.
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Bütün toplumun temel bilgileri elde etmesi ve kullanmas›na yard›mc› olunmas›, ana-baba rehberli¤i,
aile planlamas› e¤itimi ve hizmetlerinin geliﬂtirilmesi yükümlülükleri ile ilgili düzenlemeler bak›m›ndan
Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu ve Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezleri Yönetmeli¤i ile
Devletin pozitif yükümlülüklerine uygun biçimde, bu hakk›n talep edilmesi mümkün k›lacak nitelikte
bir düzenleme içermektedir.
Toplumun tamam›na yönelik sa¤l›k e¤itimlerinin, özellikle beslenme, temiz içme suyu, cinsel yolla
bulaﬂan hastal›klar, bulaﬂ›c› hastal›klar, alkol ve madde ba¤›ml›l›¤› konular› da dâhil olmak üzere anaçocuk sa¤l›¤›, halk sa¤l›¤›, aile planlamas› ve koruyucu sa¤l›k önlemlerini kapsayacak biçimde verilmesi
için, sorumlu kurum ve bu konudaki görevlerin ayr›nt›lar› ile düzenlenmesi gerekmektedir.
Çocuk sa¤›l›¤› için zararl› geleneksel uygulamalar›n kald›r›lmas› ve bu maddede yaz›l› haklar›n hayata
geçirilmesi amac›yla uluslar aras› iﬂbirli¤ini geliﬂtirme yükümlülü¤ü ile ilgili düzenlemeler
Erken yaﬂta çocuk evlendirme, berdel ve baﬂl›k paras› gibi çocuk sa¤l›¤› bak›m›ndan ciddi risk teﬂkil
eden uygulamalar›n sonland›r›lmas› için toplum e¤itimi, bu tür riskler ile karﬂ›laﬂan çocuklar için
baﬂvuru merkezleri kurma, çocuklar› kullanabilecekleri baﬂvuru merkezleri konusunda bilgilendirme
gibi önleyici çal›ﬂmalar, Devletin yükümlülükleri aras›nda say›lmal›d›r. Bu konuda sa¤l›k personeli
ve sosyal hizmet personeline sorumluluk verici düzenlemeler yap›lmal›d›r.
Ayn› zamanda; çocuklar›n erken yaﬂta “evlendirilmeleri, berdel ve baﬂl›k paras› uygulamalar›” suç
olarak düzenlenmelidir.
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25. Madde: Yerleﬂtirme Uygulamas›n›
Denetim Hakk›
Taraf Devletler, yetkili makamlarca korunma ve bak›m alt›na alma, bedensel ya da ruhsal tedavi
amaçlar›yla hakk›nda bir yerleﬂtirme tedbiri uygulanan çocu¤un, gördü¤ü tedaviyi ve yerleﬂtirilmesine
ba¤l› di¤er tüm ﬂartlar› belli aral›klarla gözden geçirme hakk›na sahip oldu¤unu kabul ederler.
I. Maddenin Kapsam›
25. madde; koruma, bak›m alt›na alma, bedensel ve ruhsal tedavi amaçlar›yla hakk›nda bir yerleﬂtirme
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tedbiri uygulanan çocuklara, bu iﬂleme ba¤l› tüm ﬂartlar› gözden geçirme hakk›n› tan›maktad›r. Bu
kapsama; yarar› düﬂünerek ailesi yan›ndan al›n›p bir kuruma veya bir aile yan›na yerleﬂtirilen ya da
evlat edindirilen çocuklar; mülteci, engelli, hasta veya zihinsel rahats›zl›¤› olmas› sebebiyle bir kuruma
yerleﬂtirilen ya da rehabilitasyon alt›nda olan çocuklar, yat›l› okula giden çocuklar, bir suç veya baﬂka
bir nedenden özgürlüklerinden mahrum kalarak bir kurumda tutulan çocuklar girmektedir. Bu hak,
Devlet veya üçüncü kiﬂiler taraf›ndan çocu¤un çeﬂitli biçimlerde istismara u¤ramas›n› engellemek
için tan›nm›ﬂt›r ve çocuklar›n korunmas›na yönelik hizmetlerde standartlar›n geliﬂtirilmesini, bu
standartlara uygun hizmet sunulmas› güvence alt›na al›nmaktad›r.
Madde içindeki “yetkili makam” tabiri ile sadece yarg› organlar› de¤il, bu karar› veren di¤er idarî
makamlar da kastedilmektedir. Yetkili makam kavram› içerisine anne ve babalar girmemektedir ve
bu anlamda bu kiﬂilerin iste¤i üzerine yap›lan yerleﬂtirmelerde madde metninde yer alan korunma
söz konusu olmamaktad›r. Yetkili makamlarca al›nacak yerleﬂtirme tedbirleri, hem Devlet hem de
özel kuruluﬂlarca yerine getirilebilir ve bunlar aras›nda ise koruyucu aileler, evlat edinenler, çocuk
evleri ve yurtlar›, s›¤›nmac› ve mültecilerin tutuldu¤u merkezler, hastaneler, terapi merkezleri,
okullar, tutukevleri ve hapishaneler özellikle say›labilir.
Sözleﬂmenin 3. maddesinde “çocu¤un yerleﬂtirildi¤i kurumlar›n” denetimi öngörülmüﬂ iken, 25.
maddede “çocu¤un durumunun” denetlenmesi öngörülmüﬂtür. Bu denetlemelerin sürekli olmas›
gerekti¤i vurgulanmaktad›r. Ayr›ca Sözleﬂmenin 12. maddesinde yer alan “çocuklar›n görüﬂlerinin
dikkate al›nmas›” prensibine uygun olarak, çocuklar›n baﬂvurabilecekleri etkili ﬂikâyet mekanizmalar›n›n
oluﬂturulmas› da 25. madde kapsam›nda kabul edilmektedir.
Çocuk Haklar› Komitesinin izleme ve denetleme konusunda oluﬂturdu¤u ilkelere göre; yerleﬂtirme
karar›n› verecek adlî veya idarî organlar›n zorunlu yerleﬂtirme uygulamalar›n› denetlemeleri
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gerekmektedir. Bu tedbirin al›nmas›na neden olan sorunu gidermek üzere yap›lan uygulama ve
tedavinin ne yönde geliﬂti¤i, konuyla ilgili uzmanlarca incelenmelidir. Son olarak, çocu¤un yarar› için,
denetlemeler ba¤›ms›z kiﬂilerce yap›labilmeli ve bu denetim s›ras›nda çocu¤un, denetleyen kiﬂiyle
özel olarak konuﬂabilmesine olanak sa¤lanmal›d›r.
Ayn› zamanda denetim ve incelemelerde; çocu¤a uygulanan tedavi ve kurum her yönü ile ele al›nmal›
ve bu denetim s›ras›nda çocu¤un burada kalmas›na gerek olup olmad›¤›n› da kapsayacak biçimde
inceleme yap›lmas› olana¤›n›n varl›¤› da araﬂt›r›lmal›d›r.
Bir di¤er önemli konu ise bu denetlemelerin çocu¤un korunmas› ve esenli¤inin sa¤lanmas› için gerekli
s›kl›kta yap›lmas›d›r.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Yerleﬂtirme karar›n› veren yarg› yerinin veya idarî makam›n, bu karar› gözden geçirme yetkisi
ve yükümlülü¤üne iliﬂkin düzenlemeler
Türk hukukuna göre yerleﬂtirme karar› verme yetkili makamlar mahkemeler (ÇKK, md. 7) ve
valiliklerdir. (SHÇEKK, md. 22)
Çocuk Koruma Kanununa göre çocu¤un ailesi d›ﬂ›nda bir kurumda veya bir baﬂka aile yan›nda
korunmas›na yönelik bak›m tedbiri karar›n› sadece mahkemeler verebilmekte ve tedbir karar›
verilmesini çocu¤un anas›, babas›, vasisi, bak›m ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savc›s› talep edebilmektedir. Baz› durumlarda hâkimler
de resen tedbir karar› verebilmektedir. Verilen tedbirlerin kald›r›lmas› veya de¤iﬂtirilmesinde yine
hâkimler yetkilidir. Kanunun 8. maddesinde, verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin hâkim
taraf›ndan, en geç üçer ayl›k sürelerde incelettirilece¤i öngörülmüﬂtür. Buradaki denetim, Kurumun
de¤il çocu¤un durumunun denetimidir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun da ayr›ca çocu¤un durumunu izleme yükümlülü¤ü
de bulunmaktad›r. Koruyucu Aile Yönetmeli¤inin (RG 14.10.1993 - 21728) 14. maddesinde,
koruyucu ailenin ve çocu¤un görevli sosyal çal›ﬂmac› taraf›ndan düzenli olarak izlenece¤i ve ortaya
ç›kan sorunlar›n çözümüne yönelik gerekli mesleki çal›ﬂmalar yap›laca¤› belirtilmiﬂtir. Yine Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yay›nlad›¤› “Korunmaya Muhtaç Çocuklar›n Tespiti,
‹nceleme-Korunma Kararlar›n›n Al›nmas› ve Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Yönetmelik” (RG 28.11.1983 18235) gere¤ince, il müdürlüklerince al›nan korunma kararlar› ile ilgili bilgiler Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤üne bildirilmelidir. (md. 17) Korunma karar›na neden
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olan ﬂartlar›n ortadan kalkmas› durumunda ise kuruluﬂ yetkililerinin raporu dikkate al›narak Sosyal
Hizmetler ‹l Müdürlü¤ünün haz›rlayaca¤› teklif ile mahkemeye baﬂvurulmas› gerekmektedir. (SHÇEKK,
md. 24) Çocu¤un korunma karar›, mahkemece kald›r›lacakt›r.
Denetleme görev ve yetkisinin yer yönünden kapsam› ve periyoduna iliﬂkin düzenlemeler
Sözleﬂmenin 25. maddesine göre çocu¤un durumunun gözden geçirilmesine iliﬂkin düzenlemelerin;
evlat edindirilen veya koruyucu ailede, çocuk bak›m kurumlar›nda, yat›l› okullarda, ceza infaz
kurumlar›nda, hastanelerde, sa¤l›k birimlerinde, psikiyatri ko¤uﬂlar›nda, tedavi merkezlerinde bulunan
çocuklar› kapsamas› gerekmektedir.

182

Evlât edindirilen çocuklar›n durumlar› Türk Medeni Kanununa göre; bir küçü¤ün evlat edinilmesi,
evlat edinen taraf›ndan bir y›l süreyle bak›lm›ﬂ ve e¤itilmiﬂ olmas› koﬂuluna ba¤l›d›r. (md. 305)
Dolay›s›yla evlat edinme karar›ndan önce çocu¤un durumunun izlenmesi öngörülmüﬂ, ancak evlat
edindirmeden sonra bir izleme öngörülmemiﬂtir.
Koruyucu Aile Yönetmeli¤i, koruyucu aile yan›na yerleﬂtirilen çocu¤un durumunun izlenmesini
öngörmektedir, ancak bunun için bir periyot belirlenmemiﬂtir. (md. 15)
Kuruma yerleﬂtirilen çocuklar›n durumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa
göre yap›lacak sosyal incelemeler ile takip edilecektir. (md. 24) Kanun 35. maddesinde kurumlar›n
denetlenmesi için bir y›ll›k periyotlar öngörmekte iken, Kurum bak›m›nda bulunan çocuklar›n
durumlar›n›n de¤erlendirmesi bak›m›ndan bir periyot öngörmemiﬂtir.
Çocuk Koruma Kanunu da e¤itim, sa¤l›k veya bak›m amaçl› tüm koruma kararlar›nda çocu¤un
durumunun hâkim taraf›ndan üçer ayl›k süreler ile izlenmesini öngörmüﬂtür. (md. 8)
Tutuklu çocuklar›n durumlar›n›n ise en geç otuzar günlük aralar ile tutuklama karar›n› veren
mahkeme taraf›ndan izlenmesi gerekmektedir. (CMK md. 108) Ayr›ca tutuklu ve hükümlü çocuklar›n
bulunduklar› kurumlar; bu kurumlar›n standartlara ve amaca uygunlu¤u bak›m›ndan ‹zleme Kurullar›
taraf›ndan da denetlenmektedir. ‹zleme Kurullar›, Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri ‹zleme
Kurullar› Kanununun 2. maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, her yarg› çevresinde adlî yarg›
adalet komisyonlar›nca kurulmaktad›r. ‹zleme kurulu üyeleri, adalet komisyonunca resen belirlenebilece¤i
gibi komisyon o yerdeki ilgili kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›ndan görüﬂ alarak ya da
o yerin en büyük mülki amirinin yard›m›yla da üyeleri belirleyebilir veya kendili¤inden baﬂvuranlar
aras›ndan da seçim yapabilir. (Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Yönetmeli¤i,
md. 5) ‹zleme Kurullar›; dörder ayl›k periyotlarla rapor vermekle görevlidir. (‹KK, md. 8)
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Denetlemenin konu bak›m›ndan kapsam›na iliﬂkin düzenlemeler
BM Çocuk Haklar› Komitesine göre, çocu¤un durumunun de¤erlendirmesi aﬂa¤›daki konular›
kapsamal› ve bunu öngören bir yasal düzenleme olmal›d›r:
a. Çocu¤a uygulanan program›n (tedavinin) her yönü ile incelenmesi,
b. Çocu¤un burada kalmas›n›n gerekli olup olmad›¤›n›n incelenmesi
c. Çocu¤un yerleﬂtirildi¤i yerin amaca (çocu¤un ihtiyac›na uygun) hizmet verip vermedi¤inin,
özelliklerinin denetlenmesi
d. Çocu¤un görüﬂlerinin dikkate al›n›p al›nmad›¤›n›n incelenmesi
Koruyucu Aile Yönetmeli¤i, koruyucu aile yan›na yerleﬂtirilen çocu¤un aile ile uyum sa¤lay›p
sa¤lamad›¤›n›n, yeterince bak›l›p bak›lmad›¤›n›n ve ailenin çocu¤a karﬂ› yükümlülüklerini yerine getirip
getirmedi¤inin izlenmesini öngörmektedir. (md. 15)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, ﬂartlar›n ortadan kalk›p kalkmad›¤›n›n
izlenmesini öngörmektedir. (md. 24)
Çocuk Koruma Kanununda, kararlar›n yerine getirilmesinin izlenmesine iliﬂkin düzenlemede izlemenin
konu bak›m›ndan kapsam› düzenlenmemektedir. Ayn› Kanunun denetim plan›n› düzenleyen 39.
maddesinde ise çocuk hakk›nda verilen karar›n yerine getirilmesi denetlenirken dikkate al›nacak
hususlar› belirlemektedir. Bu düzenleme hem çocu¤un içinde bulundu¤u durum, karar›n devam
etmesinin gerekip gerekmedi¤ine dair inceleme yap›lmas›n› hem de çocu¤un görüﬂünün al›nmas›n›
öngörmektedir.
Kurulan kurumlar›n amaca uygun hizmet verip vermedi¤inin denetlenmesi, kuruluﬂlar›n denetimine
iliﬂkin esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Bu konudaki mevzuat 3. Maddenin üçüncü f›kras›
alt›nda incelenmiﬂtir.
Tutukluluk durumunun mahkemece de¤erlendirilmesi ise sadece tutukevinde kalmas›n›n gerekip
gerekmedi¤ine iliﬂkindir. ‹zleme kurullar›n›n denetimi ise; ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerindeki
infaz ve ›slah uygulamalar›na iliﬂkin iﬂlem ve faaliyetlerin incelenmesini; hükümlü ve tutuklular›n
sa¤l›k ve yaﬂam koﬂullar›, iç güvenlik, sevk ve nakil iﬂlemlerini kapsar. ‹zleme kurullar› hükümlü ve
tutuklular› dinlemeye de yetkilidir. (‹KY, md. 5)
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Yerleﬂtirme uygulamas›n›n denetlenmesi hakk›, bu denetlemenin periyodu ve kapsam›na iliﬂkin
düzenlemeler bak›m›ndan
25. maddede yer alan Devletin yerleﬂtirme uygulamas›n› denetleme yükümlülü¤ü ve çocu¤un bunu
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talep etme hakk› ile ilgili mevzuat›n Sözleﬂme ile özellikle de Devletin pozitif edim yükümlülü¤ü
aç›s›ndan k›smi bir uyum içerisinde oldu¤u söylenebilir.
Koruyucu aile ve kurum bak›m› aç›s›ndan yerleﬂtirme uygulamas›n›n gözden geçirilmesini öngören
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu da Sözleﬂme ile uyumludur. Ancak çocu¤un
durumunun de¤erlendirilmesi için bir periyot öngörülmeli ve yerleﬂtirme uygulamalar›n›n izlenmesi
için d›ﬂ denetim ve ba¤›ms›z denetim olana¤› yasa ile tan›nmal›d›r. Ayn› zamanda, çocu¤un durumunun
de¤erlendirilmesinin konu bak›m›ndan kapsam› da Sözleﬂmenin 25. maddesine uygun biçimde tarif
edilmelidir.
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Burada dikkatten kaçmamas› gereken iki nokta bulunmaktad›r. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumunun çocuklar›n durumunu de¤erlendirme çal›ﬂmalar› koruma karar› al›narak Kurumca izin
verilen kuruluﬂlara ya da koruyucu aile yan›na yerleﬂtirilen çocuklar› kapsamaktad›r. Kurumdan izin
almadan kurulmuﬂ, örne¤in belediyenin veya baﬂka Bakanl›klar›n izni ile kurulmuﬂ kurumlar›
kapsamamaktad›r. Bir di¤er nokta ise yerleﬂtirme uygulamas›n› denetleyecek Kurumun ayn› zamanda
koruma ve bak›m hizmetini vermekten sorumlu olmas›d›r.
Evlât edinilen çocuklar bak›m›ndan ise özel olarak herhangi bir denetim süreci öngörülmemiﬂtir.
Medeni Kanun sadece evlat edinmenin ﬂartlar› ve usulüne dair düzenleme getirmiﬂtir ve bu alanda
bir boﬂluk söz konusudur. Medeni Kanunun evlat edinme hükümlerine yap›lacak bir ek düzenleme
ile evlat edinilen çocuklar›n da durumlar›n›n gene yasada gösterilecek periyotlarda izlenmesi prensibi
benimsenmelidir.
Koruyucu ve destekleyici tedbirler bak›m›ndan, Çocuk Koruma Kanununda denetim ve gözden
geçirme öngörülmüﬂtür ve bunun için bir periyot da (3 ay) belirlenmiﬂtir. Denetim plan› kapsam›nda
hem tedbirin uygulanmas›na devam edilmesinin gerekip gerekmedi¤inin ele al›nacak, hem de çocu¤un
görüﬂünün al›nacak olmas›, Sözleﬂmenin 25. maddesi ile uyumludur.
Öte yandan, mahkemeler verdikleri kararlar›n yerine getirildi¤i kurumlar› denetleme yetkisine sahip
de¤ildir. Ancak mahkemelerin, denetim görevlileri arac›l›¤› ile kararlar›n yerine getiriliﬂ biçimini ve
tedbir uygulanmas›n›n devam›n›n gerekip, gerekmedi¤ini denetleme yetkisi ve görevi bulunmaktad›r.
Kurumlar›n denetimi ise kendi mevzuatlar›na tabidir ve bu mevzuat ile ilgili de¤erlendirmeler 3.
maddenin üçüncü f›kras›na iliﬂkin de¤erlendirmeler kapsam›nda ele al›nm›ﬂt›r. Çocuklar hakk›nda
tedbir karar› veren mahkemelere, bu kararlar›n yerine getirildi¤i kurumlar› denetleme yetkisi ve
görevi verilmelidir.
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Bu noktada, ﬂu ana kadar mevzuat›n uyumu ile ilgili de¤erlendirmeler birlikte ele al›nacak olursa,
yerleﬂtirme uygulamas›n›n de¤erlendirmesi konusunda pek çok düzenleme ve sorumlu kurum
oldu¤u görülür. Komite, Bulgaristan hakk›nda yay›nlad›¤› sonuç gözlemlerinde yerleﬂtirme
uygulamalar›n›n denetimi için “ad litem vesayet (kamu vesayeti)” sistemi oluﬂturulmas›n› öngörmüﬂtür.
(Bulgaristan ‹RSG, Add. 66, paragraf 27) Bu önerinin Türkiye aç›s›ndan da dikkate al›nmas› ve
özellikle kurum bak›m› veya koruyucu aile yan›na yerleﬂtirme hallerinde kamu vasisi atanabilmesi
için, kamu vesayeti kurumunun oluﬂturulmas›n› sa¤layacak bir düzenlemenin yap›lmas› gerekmektedir.
Bu konuda Medeni Kanunun vesayet hükümleri (md. 396-425) yeterli olmakla birlikte, Türk Medeni
Kanununun Velayet, Vesayet, Miras Hükümlerinin Uygulanmas›na Dair Tüzü¤ün 13. maddesinde
de¤iﬂiklik yap›lmas› ya da bu konuya özgü bir Tüzük haz›rlanmas› gerekecektir.
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Tutuklu çocuklar›n kararlar›n›n periyodik gözden geçirilmesi yasa ile düzenlenmiﬂtir. Ancak hükümlüler
için, ﬂartl› sal›vermeye kadar, tahliye olana¤› bulunmad›¤›ndan özel bir düzenleme yoktur. Ancak
çocukla ilgili tutuklama karar›n›n belli aral›klarla gözden geçirilmesi, tutukluluk sebepleri bak›m›ndan
bir inceleme yap›lmas› amac›yla öngörülmüﬂtür. Bu inceleme çocu¤un tutuklu kalmas›n›n gerekip
gerekmedi¤ini kapsamakla birlikte, karar›n uygulanmas› koﬂullar›n› kapsamamaktad›r. Tutukluluk
kararlar›n›n gözden geçirilmesi; 25. madde gereklerine uygun olarak tutukevinde çocu¤a uygulanan
program›n her yönü ile incelenmesini, çocu¤un burada kalmas›n›n gerekli olup olmad›¤›n›n incelenmesini,
çocu¤un yerleﬂtirildi¤i yerin amaca (çocu¤un ihtiyac›na) uygun hizmet verip vermedi¤inin ve
özelliklerinin denetlenmesini ve bu kurumdaki uygulamalarda çocu¤un görüﬂlerinin dikkate al›n›p
al›nmad›¤›n›n incelenmesini kapsamal›d›r. Benzer bir düzenleme hükümlüler için de öngörülmelidir.
Yerleﬂtirme uygulamas›n›n gözden geçirilmesinde çocu¤un görüﬂünün al›nmas›na iliﬂkin tek düzenleme
Çocuk Koruma Kanununun kararlar›n denetlenmesine iliﬂkin hükümlerinde bulunmaktad›r. Bunun
d›ﬂ›nda bir de izleme kurullar›n›n tutuklu ve hükümlüler ile görüﬂme yetkisi, bunu sa¤laman›n bir
arac› olarak kabul edilebilir. Bu iki düzenleme d›ﬂ›nda çocu¤un görüﬂünün al›nmas› konusunda özel
bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Öte yandan incelemelerin kapsam›n› düzenleyen hiçbir hüküm yerleﬂtirme uygulamas› s›ras›nda
çocu¤un görüﬂünün al›n›p al›nmad›¤›n›n denetlenmesini de kapsayacak bir düzenlemeye sahip
bulunmamaktad›r. Denetimin konu bak›m›ndan kapsam›n›n 25. maddeye uygun biçimde düzenlenmesi
halinde bu sorun çözülmüﬂ olacakt›r.
Ba¤›ms›z denetim mekanizmas› ile ilgili düzenlemeler bak›m›ndan
Ba¤›ms›z izleme mekanizmas› sadece ceza infaz kurumlar› için öngörülmüﬂtür. Çocuklar›n bulunduklar›
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di¤er kurumlar için böyle bir mekanizma yoktur. Ceza infaz kurumlar› için öngörülen izleme kurullar›
da tam ba¤›ms›z de¤ildir. Bu kurullar, Adalet Komisyonu Baﬂkanl›klar›nca kurulmakta, teftiﬂ edece¤i
kurum savc›s›n› bilgilendirmek suretiyle denetime gidebilmekte ve tespit etti¤i aksakl›klar konusunda
kamuoyunu bilgilendirme yetkisi bulunmamaktad›r. Cezaevi ‹zleme Kurullar›n›n hem oluﬂumu ve
çal›ﬂma esaslar› idareden ba¤›ms›z hale gelmeli hem de bu kurullara kamuoyunu bilgilendirme yetkisi
tan›nmal›d›r.
Yerleﬂtirme uygulamas›n›n yap›ld›¤› di¤er bütün kurumlar için de ayn› esaslarla ba¤›ms›z izleme
mekanizmalar› kurulmal›d›r.
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Türkiye’nin imzalad›¤› ancak henüz onaylamad›¤› Birleﬂmiﬂ Milletler ‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane,
‹nsanl›k D›ﬂ› ve Aﬂa¤›lay›c› Muamele ya da Cezaya Karﬂ› Sözleﬂme Seçmeli Protokol (18 Aral›k
2002’de Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek 22 Haziran 2006’da yürürlü¤e
girmiﬂtir.) ba¤›ms›z denetim mekanizmalar› konusunda yol göstericidir. Ayn› zamanda bu protokolün
de onaylanmas› gerekmektedir.
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26. Madde: Çocu¤un Sosyal Güvenlikten
Yararlanma Hakk›
1. Taraf Devletler, her çocu¤un, sosyal sigorta dâhil, sosyal güvenlikten yararlanma hakk›n› tan›r
ve bu hakk›n tam olarak gerçekleﬂmesini sa¤lamak için ulusal hukuklar›na uygun, gerekli önlemleri
al›rlar.
2. Sosyal Güvenlik, çocu¤un ve çocu¤un bak›m›ndan sorumlu olanlar›n kaynaklar› ve koﬂullar› göz
önüne al›narak ve çocuk taraf›ndan ya da onun ad›na yap›lan sosyal güvenlikten yararlanma
baﬂvurusuna iliﬂkin baﬂkaca durumlar da göz önünde tutularak sa¤lan›r.”
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I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 26. maddesine göre Devlet sosyal güvenlik hakk›n› tan›ma ve bu hakk›n tam olarak
gerçekleﬂmesini sa¤lamak üzere gerekli tedbirleri alma yükümlülü¤ü alt›ndad›r. Sözleﬂmenin 26.
maddesinde yer alan sosyal güvenlik hakk›, bu konuyu düzenleyen di¤er uluslararas› insan haklar›
sözleﬂmelerin aksine, sosyal güvenlik düzenlemesinin mevcut oldu¤u varsay›m›nda hareketle
çocuklar›n bu haktan yararland›r›lmas›na iliﬂkin düzenlemeler yapmaktad›r. Hakk›n pozitif karakteri,
genel olarak tüm ekonomik ve sosyal haklar aç›s›ndan geçerli olan “aﬂamal› olarak gerçekleﬂtirilme
prensibine” dayanmaktad›r. Ancak ekonomik seviyesi ne olursa olsun, Devletler belli yükümlülükler
alt›ndad›r ve bu yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde mazeret kabul edilmemektedir.
26. maddenin ilk f›kras›n›n getirdi¤i birinci yükümlülük hakk›n tan›nmas›, baﬂka bir deyiﬂle negatif
bir yükümlülük iken ikinci yükümlülük, hakk›n gerçekleﬂtirilmesine yönelik uygun önlemlerin al›nmas›,
baﬂka bir deyiﬂle pozitif bir yükümlülüktür.
26. maddenin ikinci f›kras›nda ise sosyal güvenlik hakk›n›n gerçekleﬂtirilmesine yönelik olarak Devletin
yükümlülüklerinin kapsam› düzenlenmektedir. Devlet bu yükümlülü¤ü yerine getirirken, s›n›rl›
kaynaklar›n etkin kullan›lmas› amac›yla, çocu¤un veya çocu¤un bak›m›ndan sorumlu olanlar›n kaynak
ve koﬂullar›n› göz önünde bulundurarak, önceli¤i daha dezavantajl› konumdaki kiﬂilere -bu kiﬂilerin
toplum içerisinde damgalanmalar›na ve ayr›mc›l›¤a u¤ramalar›na neden olmamak ﬂart›yla- verecek
biçimde bir politika izleyebilecektir. Yine ikinci f›krada sosyal güvenlik hakk›na eriﬂime iliﬂkin olarak,
çocuklar›n da bizzat ebeveynleri gibi ve onlar›n durumlar›na ba¤l› olmaks›z›n, talepte bulunabilme
olana¤› düzenlenmiﬂtir. ‹kinci f›kradaki ilk yükümlülük pozitif nitelikteyken, ikincisi ise negatif
yükümlülüktür.

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
26. Madde
Çocu¤un Sosyal
Güvenlikten
Yararlanma Hakk›

II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Sosyal güvenlik hakk› Anayasan›n 60. ve 61. maddelerinde tan›nm›ﬂt›r. Anayasan›n 60. maddesinde
herkesin sosyal güvenlik hakk› oldu¤u ve Devletin gerekli tedbirleri alaca¤› ve teﬂkilat› kuraca¤›
belirtilirken, 61. madde de toplum içerisinde özellikle, savaﬂ ve görev ﬂehitlerinin dul ve yetimleri,
maluller ve gaziler, engelliler, yaﬂl›lar gibi dezavantajl› gruplar›n özel olarak korunaca¤› ifade edilmiﬂtir.
Ayn› maddede, korunmaya muhtaç çocuklar›n topluma kazand›r›lmas› için Devletin her türlü tedbiri
almakla görevli oldu¤u belirtilmiﬂtir.
Anayasadaki düzenlemenin yan›nda, ç›kar›lan çok say›da kanunla da sosyal güvenlik hakk› kapsam›nda
düzenlemelere gidilmiﬂtir. Bunlardan baz›lar› negatif yükümlülük, baz›lar› ise pozitif yükümlülük
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bar›nd›rmaktad›r. Negatif yükümlülük do¤uran düzenlemeler aç›s›ndan Türk Ceza Kanunu ele
al›nmal›d›r. Türk Ceza Kanunu ile çocuklar›n zorla çal›ﬂt›r›lmas›, ücretsiz veya orant›s›z oranda düﬂük
ücretle çal›ﬂt›r›lmas›, sendikalara üye olmaya veya olmamaya, sendika faaliyetlerine kat›lmaya veya
kat›lmamaya zorlanmas› suç olarak düzenlenmiﬂ ve yapt›r›m öngörülmüﬂtür. (md. 117, 118, 119)
Sosyal güvenlik hakk› ba¤lam›nda pozitif yükümlülük do¤uran çok say›da yasa vard›r. Bu kapsamda
ilk olarak 1946 y›l›nda Sosyal Sigortalar Kurumu oluﬂturulmuﬂ; 1964 y›l›nda ç›kart›lan Sosyal
Sigortalar Kanunu ile sigorta kollar› kapsamlar› geniﬂletilerek bir araya getirilmiﬂtir. Bu kanunda,
sigortal›lar›n çocuklar›n›n sigorta yard›mlar›ndan yararlanabilece¤i, sigortal›n›n iﬂ kazas› veya meslek
hastal›¤› ölümü halinde çocu¤a gelir ba¤lanaca¤›, bu hakk›n belli ﬂartlar kapsam›nda 20 veya 25
yaﬂ›na kadar uzat›labilece¤i, sigortal›lar›n çocuklar›n›n sa¤l›k yard›mlar›ndan yararlanaca¤› düzenlenmiﬂtir.
1949 y›l›nda Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤› Kanunu (5434 say›l›) ile kamu görevlilerinin sa¤l›k
hakk› güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu kanunla, sand›¤a üye kiﬂilerin çocuklar› sa¤l›k yard›mlar›ndan
yararlanabilmekte ve üye kiﬂinin ölümü halinde çocu¤una ayl›k ba¤lanmaktad›r.
1971 y›l›nda ise Esnaf ve Sanatkârlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
(1479 say›l›) ile Ba¤-Kur kurulmuﬂ ve iﬂçi ve memurlar›n d›ﬂ›nda ba¤›ms›z çal›ﬂan kiﬂilerin de sa¤l›k
hakk› güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu üç temel sosyal sigorta kurumu d›ﬂ›nda Tar›m ‹ﬂçileri Sosyal
Sigortalar Kanunu (2925 say›l›) ve Tar›mda Kendi Ad›na ve Hesab›na Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar
Kanunu (2926 say›l›) bulunmaktad›r.
2006 y›l›nda kabul edilen Sosyal Güvenlik Kurumu Yasas› ile Sosyal Güvenlik Kurumu kurularak,
bütün çal›ﬂanlar bak›m›ndan tek bir sosyal güvenlik sistemi oluﬂturulmuﬂtur. (md. 1) Bu sistem
içerisinde bulunanlar›n hak ve yükümlülükleri ise Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu
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ile düzenlenmektedir. Kanunun 4 ve 5. maddeleri çal›ﬂanlar›n sigortal› say›laca¤› iﬂ kollar›n›, 6.
maddesi ise çal›ﬂanlar›n sigortal› say›laca¤› iﬂ kollar›n› düzenlemektedir. Kanunun 16. maddesi iﬂ
kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k hallerinde çal›ﬂanlar›n sahip olduklar› haklar›; 60 ve 61.
maddeleri ise genel sa¤l›k sigortas›n›n kapsam›n› düzenlemektedir. Sosyal güvenlik sistemi, bu sisteme
dâhil olanlar›n çocuklar›na, kendilerinin ölümlerinden sonra ölüm ayl›¤› ba¤lanmas› (md. 34) ve sa¤l›k
hizmetlerinden yararlanma hakk› tan›r. Kanunun 60. maddesi; genel sa¤l›k sigortal›s› kabul edilecek
kiﬂileri belirlemektedir. Bu hüküm, sa¤l›k hizmetleri bak›m›ndan sosyal güvenlik ﬂemsiyesini
geniﬂletmektedir. Bu hükme göre, çal›ﬂmayan baz› kiﬂiler de, hükümde yaz›l› ﬂartlar› taﬂ›d›klar›
takdirde genel sa¤l›k sigortal›s› say›lacakt›r. 61. maddeye göre bu kiﬂilerin çocuklar› da genel sa¤l›k
sigortal›s› olma hakk›na sahiptir. Bu hakk›n tan›nmas› için ana-baban›n genel sa¤l›k sigortal›s› olarak
tescil edilmiﬂ olma ﬂart› da aranmaz. On sekiz yaﬂ›ndan küçük çocu¤un ana ve babas› da yok ise
on sekiz yaﬂ›n› dolduruncaya kadar primi Devlet taraf›ndan ödenmek üzere genel sa¤l›k sigortal›s›
say›lacakt›r. Ayn› zamanda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine
göre korunma, bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan çocuklar da genel sa¤l›k
sigortal›s› say›l›r. (md. 60)
Herhangi bir sosyal güvenlik sistemine kay›tl› olmayan veya ayl›k geliri asgari ücretin 1/3’ünden
az olan kiﬂiler ve onlar›n çocuklar› içinse Ödeme Gücü Olmayan Vatandaﬂlar›n Tedavi Giderlerinin
Yeﬂil Kart Verilerek Devlet Taraf›ndan Karﬂ›lanmas› Hakk›nda Kanun gere¤ince Yeﬂil Kart verilmesi
ve sa¤l›k hizmetlerinden bu surette ücretsiz olarak yararlanmalar› söz konusu olacakt›r. (Ödeme
Gücü Olmayan Vatandaﬂlar›n Tedavi Giderlerinin Yeﬂil Kart Verilerek Devlet Taraf›ndan Karﬂ›lanmas›
Hakk›nda Kanun, md. 2)
Bu yasal düzenlemeler d›ﬂ›nda mesleki e¤itim alan ve bu e¤itim kapsam›nda s›n›rl› sürelerde çal›ﬂan
çocuklar bak›m›ndan Meslek E¤itim Kanunu ile baz› düzenlemeler getirilmiﬂtir. Kanunun 25. maddesine
göre, çocuklar›n bu e¤itim s›ras›nda meydana gelecek iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar›ndan iﬂverenlerin
sorumlu olaca¤› ve çocuklar›n Sosyal Sigortalar Kanununun iﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar›
hükümlerine tabi oldu¤u ifade edilmiﬂtir.
Sosyal Yard›mlaﬂmay› ve Dayan›ﬂmay› Teﬂvik Fonu Kanunu ile ise bir sosyal güvenlik hakk› tan›nmam›ﬂ
ancak tek tarafl› olarak sosyal yard›m düzenlenmiﬂtir. (md. 1, 2) Bu kanun ile her il ve ilçede
kurulacak bir vak›f ile ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yard›m da¤›t›lmas› öngörülmüﬂtür. Bu
düzenleme Devlete pozitif bir yükümlülük do¤urmamakta ve ihtiyaç sahiplerinin bir talep hakk›
bulunmamaktad›r. Y›ll›k olarak bütçeden ayr›lan bir ödenek ve yap›lan ba¤›ﬂlar vak›flarca tek tarafl›
olarak al›nan bir kararla ihtiyaç sahiplerine da¤›t›lmakta ve söz konusu uygulama sosyal güvenlik
hakk› kapsam›nda de¤erlendirilmemektedir.
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III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Türkiye’de mevcut sosyal güvenlik sisteminde çocuklar ebeveynleriyle birlikte sa¤l›k yard›mlar›ndan
yararlanmakta ve sigortal›n›n ölmesi halinde bir ayl›k ba¤lanmas› hakk›na sahip olabilmektedir. Bu
aç›dan Sözleﬂmenin 26. maddesinin ilk f›kras›nda yer alan sosyal güvenlik hakk›ndan yararlanma
hakk› tan›nm›ﬂt›r. Ancak burada çocu¤un anne ve babas›na tam bir ba¤›ml›l›¤› söz konusudur ve
sigortal› kiﬂi bu vasf›n› kaybetti¤i takdirde bu haktan yararlanamamaktad›r. Ayr›ca çocu¤un bu
haktan yararlanabilmesi için herhangi bir baﬂvuru hakk› tan›nmam›ﬂt›r.
Herhangi bir biçimde sosyal güvenlik veya genel sa¤l›k sigortas› kapsam›nda olmayan kiﬂiler ve
çocuklar›n›n tedavi giderlerinin karﬂ›lanmas› için tek seçenek olan Yeﬂil Kart uygulamas›n›n ise
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kapsam› s›n›rl›d›r. Sosyal Yard›mlaﬂmay› ve Dayan›ﬂmay› Teﬂvik Fonu Kanunu kapsam›nda yap›lan
yard›mlar ise bir hak niteli¤i taﬂ›mamaktad›r. Sosyal yard›mlaﬂma ile ilgili mevzuatta yap›lacak de¤iﬂiklik
ile sosyal yard›m mekanizmalar›n›n mümkün oldu¤unca tek elden yönetilmesi ve siyasi yönelimlerden
ba¤›ms›z hale getirilmesi sa¤lanmal›; ayr›ca sosyal yard›mlar bir hak haline getirilmeli ve kapsam›
geniﬂletilmelidir.
On sekiz yaﬂ›ndan küçük olup, ana-babas› sosyal güvenlik kapsam›nda olmayan veya sosyal güvenlik
kapsam›nda olmakla birlikte yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için baz› haklar› kullanmaktan
mahrum olan çocuklar için genel sa¤l›k sigortas› dâhil, sosyal güvenlik ﬂemsiyesinin tan›d›¤› bütün
olanaklardan yararlanma hakk› tan›nmal›d›r.
Ana-babas› olmayan çocuklar için ise genel sa¤l›k sigortas›ndan yararlanma hakk› bulunmakla birlikte,
gelir güvencesi sa¤layacak bir sosyal güvenlik ﬂemsiyesi olmad›¤›ndan, bu eksikli¤in giderilmesi
gerekmektedir.
Bu kar›ﬂ›kl›klar›n ve sak›ncalar›n giderilebilmesi için sosyal güvenlik hakk› çocu¤a, anne ve babaya
ba¤l› olmaks›z›n tan›nmal›d›r. Bu hak; hem sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma hem de düzenli bir
gelire sahip olma, e¤itim ve benzeri faaliyetler için yard›m almay› kapsamal›; do¤um an›ndan
baﬂlamal›d›r.
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1. Taraf Devletler, her çocu¤un bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal geliﬂmesini sa¤layacak
yeterli bir hayat seviyesine hakk› oldu¤unu kabul ederler.
2. Çocu¤un geliﬂmesi için gerekli hayat ﬂartlar›n›n sa¤lanmas› sorumlulu¤u; sahip olduklar› imkânlar
ve mali güçleri çerçevesinde öncelikle çocu¤un ana-babas›na veya çocu¤un bak›m›n› üstlenen di¤er
kiﬂilere düﬂer.
3. Taraf Devletler, ulusal durumlar›na göre ve olanaklar› ölçüsünde, ana-babaya ve çocu¤un bak›m›n›
üstlenen di¤er kiﬂilere, çocu¤un bu hakk›n›n uygulanmas›nda yard›mc› olmak amac›yla gerekli
önlemleri al›r ve gereksinim oldu¤u takdirde özellikle beslenme, giyim ve bar›nma konular›nda
maddi yard›m ve destek programlar› uygularlar.
4. Taraf Devletler, Taraf Devlet ülkesinde veya baﬂka ülkede bulunsun; ana-babas› veya çocu¤a
karﬂ› mali sorumlulu¤u bulunan di¤er kiﬂiler taraf›ndan, çocu¤un bak›m giderlerinin karﬂ›lanmas›n›
sa¤lamak amac›yla her türlü uygun önlemi al›rlar. Özellikle çocu¤a karﬂ› mali sorumlulu¤u olan
kiﬂinin, çocu¤un ülkesinden baﬂka bir ülkede yaﬂamas› halinde, Taraf Devletler bu konuya iliﬂkin
uluslararas› anlaﬂmalara kat›lmay› veya bu tür anlaﬂmalar akdinin yan› s›ra baﬂkaca uygun
düzenlemelerin yap›lmas›n› teﬂvik ederler.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 27. maddesinde, çocuklar›n yeterli bir hayat seviyesine sahip olma hakk› ve bu hakk›n
güvence alt›na al›nmas› için yerine getirilmesi zorunlu birden fazla yükümlülük düzenlenmektedir.
Maddenin ilk f›kras› çocuklar›n bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal geliﬂmesini sa¤layacak
bir hayat seviyesi hakk›n›n Devletlerce tan›nmas›n› öngörmüﬂtür. Devletlerin bu konuda tan›ma,
baﬂka bir deyiﬂle negatif yükümlülü¤ü söz konusudur.
‹kinci f›krada, bu hakk›n sa¤lanmas› görevinin öncelikle anne ve babaya ait oldu¤u ifade edilmiﬂ;
üçüncü f›krada ise Devletin anne-babaya yard›m yükümlülü¤ü düzenlenmiﬂtir. Bu noktada Devletin
pozitif yükümlülü¤ü söz konusu olmaktad›r. Ancak bu yükümlülük ekonomik ve sosyal haklara
hâkim olan genel prensip do¤rultusunda ve olanaklar ölçüsünde gerçekleﬂtirilecektir. Burada;
beslenme, giyim ve bar›nma konular› özellikle vurgulanm›ﬂ ancak yükümlülük bunlarla s›n›rl›
tutulmam›ﬂt›r. Sözleﬂmenin 27. maddesinde özellikle ifade edilen g›da hakk› konusunda, yol gösterici
ilkelerden biri Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi gere¤i kurulan Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Komitesinin 12 No.lu Genel Yorumunda yer almaktad›r. Bu yorumda, yeterli
besine ulaﬂabilme hakk›: “...G›da maddelerinin, nicelik ve nitelik olarak olumsuz maddeler içermeyecek
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ﬂekilde, kiﬂilerin beslenme ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na uygun olmas› ve bu maddelerin verili kültürel
yap› içinde kabul edilebilir özellikler taﬂ›mas›; söz konusu g›da maddelerine, her zaman için ve di¤er
insan haklar›na zarar vermeyecek yollardan ulaﬂ›labilmesi” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Yine ayn› Komite
taraf›ndan haz›rlanan 4 No.lu Genel Yorumda bar›nma hakk› konusu ele al›nm›ﬂ ve kira güvenli¤i,
temel hizmetlerin varl›¤›, makul fiyat ve eriﬂebilirlik gibi gereklerden söz edilmiﬂtir. Ayr›ca 7 No.lu
Genel Yorum ile zorla tahliyelerin bar›nma hakk›n›n bir ihlali oldu¤u ifade edilmiﬂtir.
Çocuk Haklar› ve Habitat-Uzmanlar Semineri Ard›ndan Yap›lan Aç›klama ve Yay›nlanan Raporda
(UNICEF, UNCHS/Habitat, 1996) bir çocuk hakk› olarak bar›nma hakk› ele al›nm›ﬂ ve bu kapsamda
yap›lan görüﬂmelerde ev ortam› ve mahalle ve topluma iliﬂkin baz› özellikler de tarif edilmiﬂtir.
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Çocu¤un tehlikesiz, güvenli, sa¤l›kl›, temiz ve yeterli suyun bulundu¤u, radyasyon ve benzeri
tehlikelerden uzak, aﬂ›r› kalabal›k ve gürültüden korundu¤u bir ev ortam›na sahip olmas›, bar›nma
hakk›n›n bir gere¤i olarak tarif edilmiﬂtir. Ayn› zamanda evin bulundu¤u sosyal çevrenin suçtan
ar›nm›ﬂ, sosyal adaleti, cinsler aras› eﬂitli¤i ve toplum yaﬂam›na kat›l›m› destekleyici nitelikte olmas›
da bu hakk›n kapsam› içerisinde de¤erlendirilmiﬂtir.
Sözleﬂmenin 27. maddesinde düzenlenen yeterli hayat seviyesine sahip olma hakk›, Sözleﬂmenin
baﬂka pek çok maddesindeki hak ile de do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Bunlardan biri de temiz içme suyu,
çevre kirlili¤inin önlenmesi, sa¤l›k hakk› gibi haklar› düzenleyen 24. maddedir.
27. maddenin üçüncü f›kras›nda, her anne-baba ya da bakmakla yükümlü olan kimseye bu
sorumlulu¤unu yerine getirebilmesi için, Devletin olanaklar› ölçüsünde yard›m etme yükümlülü¤ü
düzenlenmektedir.
Son f›krada ise yükümlülüklerini herhangi bir nedenle yerine getiremeyip, çocu¤un bak›m giderlerini
karﬂ›layamayan anne ve babalara, Devletin yard›mc› olmas› ve maddi destek sunulmas› dâhil olmak
üzere her türlü önlemin al›nmas› öngörülmüﬂtür. Son f›kra için Devletin yükümlülü¤ü olanaklar› ile
s›n›rl› de¤ildir. Ayn› zamanda anne-baba d›ﬂ›nda çocu¤a karﬂ› mali sorumlulu¤u olan kimselerin de
bu sorumluluklar›n› yerine getirememeleri halinde Devlet taraf›ndan desteklenmeleri gerekmektedir.
Böylece çocu¤un bak›m giderlerinin karﬂ›lanmas›, bunu sa¤lamakla sorumlu kiﬂinin olanaklar› ile
s›n›rland›r›lmam›ﬂ; dolay›s›yla her çocuk için belli bir yaﬂam standard›na sahip olma olana¤› hak temelli
bir yaklaﬂ›m ile güvence alt›na al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca çocuklar›n bulunduklar› ülke de¤iﬂtirildi¤inde veya anne-babadan biri ülke d›ﬂ›na gitti¤inde
veya ülke d›ﬂ›nda yaﬂad›¤› durumlarda, bak›m masraflar›n›n nas›l ve kimin taraf›ndan karﬂ›lanaca¤›
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Bu konuda birçok uluslararas› sözleﬂme bulunmaktad›r ve Türkiye bu sözleﬂmelerden Nafaka
Alacaklar›n›n Yabanc› Memleketlerde Tahsili Hakk›nda Sözleﬂme ile Nafaka Yükümlülü¤ü Konusundaki
Kararlar›n Tan›nmas›na ve Tenfizine ‹liﬂkin Sözleﬂmeye taraft›r.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Anayasan›n 5. maddesinde “Devletin temel amaç ve görevleri” baﬂl›¤› alt›nda Devlete “…kiﬂilerin
ve toplumun refah, huzur ve mutlulu¤unu sa¤lamak; kiﬂinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk
Devleti ve adalet ilkeleriyle ba¤daﬂmayacak surette s›n›rlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kald›rmaya, insan›n maddi ve manevi varl›¤›n›n geliﬂmesi için gerekli ﬂartlar› haz›rlamaya çal›ﬂma…”
görevi verilmiﬂtir. Bunun d›ﬂ›nda Sözleﬂmenin 27. maddesi ile iliﬂkili olarak 56. maddede sa¤l›kl› bir
çevrede yaﬂama ve sa¤l›k hakk› tan›nm›ﬂ, 57. maddede ise konut hakk› baﬂl›¤› alt›nda bar›nma hakk›
tan›nm›ﬂt›r.
Çocu¤un geliﬂimi için yeterli hayat standard›n› sa¤lama yükümlülü¤ünün çocu¤un anne ve babas›na
aidiyeti Türk Medeni Kanununun 339. maddesi ile düzenlenmiﬂtir. Ana ve baba, çocu¤un bak›m ve
e¤itimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararlar› al›r ve uygularlar.
Ayr›ca ana ve baba, çocu¤u olanaklar›na göre e¤itmek ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâki ve
toplumsal geliﬂimini sa¤lamak ve korumakla da yükümlüdürler. (md. 340)
Ana-babay› bu yükümlülüklerini yerine getirirken desteklemeyi öngören yasalar aç›s›ndan ilk olarak
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu belirtilebilir. “...Aileyi e¤itim, dan›ﬂmanl›k ve
sosyal yard›mlarla güçlendirmek, korunmaya, bak›ma ve yard›ma muhtaç çocuk, özürlü ve yaﬂl›lar›n
tespiti, bunlar›n korunmas›, bak›m›, yetiﬂtirilmesi ve rehabilitasyonlar›n› sa¤lamak üzere gerekli
hizmetleri yürütmek...” ve “...ailenin bütünlü¤ünü korumak, parçalanm›ﬂ ailelerin korunmaya, yard›ma
ve bak›ma muhtaç fertleriyle çocuklar›na her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sa¤lamak; bu
amaçla gerekli planlamalar› yapmak, e¤itim faaliyetlerinde bulunmak” Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumunun görevleri aras›nda yer almaktad›r. (md. 9)
Yine ‹l Özel ‹daresi Kanunu ile il özel idaresinin görevleri aras›nda, “...sosyal hizmet ve yard›mlar,
yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvalar› ve yetiﬂtirme yurtlar› ile ilk ve orta ö¤retim
kurumlar›na arsa temini, binalar›n›n yap›m, bak›m ve onar›m› ile di¤er ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na
iliﬂkin hizmetler...” say›lm›ﬂt›r. (md. 6)
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Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yard›m Yönetmeli¤i (RG 28.09.1986
– 19235) ile yoksulluk içinde olup da, temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamayan ve hayatlar›n› en düﬂük
seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kiﬂilere ve ailelere kaynaklar›n yeterlili¤i ölçüsünde aynî
ve nakdî yard›m yap›lmas›na dair esas ve usuller düzenlenmiﬂtir. Aynî yard›m ile yiyecek, giyecek,
yakacak, k›rtasiye, t›bbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçl› protez araç-gereçleri gibi sosyal inceleme
raporuyla müracaatç›n›n ihtiyac›na göre verilecek mal ve malzeme yard›m›; nakdî yard›m ile ise
müracaatç›n›n sosyal inceleme raporu sonucunda belirlenen ihtiyac›na göre verilecek para yard›m›
kastedilmektedir. Yönetmeli¤e göre, aynî ve nakdî yard›m programlar›n›n uygulanmas›nda korunmaya
muhtaç çocu¤a ve ailesine, muhtaç sakata ve muhtaç yaﬂl›ya öncelik tan›nacak; yard›m talebinin
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kurum imkânlar› ile karﬂ›lanamayacak derecede fazla olmas› halinde öncelik, muhtaç olma derecesi,
aciliyet durumu ve müracaat veya tespit s›ras› esas al›narak belirlenecek; aynî ve nakdî yard›m
uygulamalar›nda, muhtaç durumda bulunan kiﬂilerin en k›sa sürede kendi imkânlar› ile geçinebilecekleri
bir hale gelebilecekleri hizmeti sa¤lama anlay›ﬂ› içinde bulunulacak; aynî ve nakdî nitelikteki sosyal
yard›mlar›n sosyal güvenlik sisteminin boﬂluklar›n› dolduracak ﬂekilde planlan›p geliﬂtirilmesi hususuna
özen gösterilecek; aynî ve nakdî yard›mlar›n yap›lmas›nda ve muhtaçl›k tespitinde Kurumun takdir
yetkisi esas al›nacak ve yard›mlardan daha önce faydalanm›ﬂ olmak bir kazan›lm›ﬂ hak say›lmayacakt›r.
(md. 5-12)
Yönetmeli¤in 6. maddesinde, ödeneklerin yeterlili¤i ölçüsünde bu hizmetlerden; muhtaçl›k nedeniyle
haklar›nda korunma karar› ald›r›larak, sosyal hizmet kuruluﬂlar›n›n himayesine b›rak›lan çocuklar›n›
desteklendikleri takdirde yanlar›na alabilecek özellikleri taﬂ›yan aile, anne, baba veya yoksa
akrabalar›n›n; korunmaya muhtaç olduklar› tespit edilerek haklar›nda korunma karar› ç›kar›lm›ﬂ,
ancak çocuk yuvalar›, yetiﬂtirme yurtlar› veya bak›m ve rehabilitasyon merkezlerine yerleﬂtirme
imkân› bulunamad›¤› için s›raya al›nm›ﬂ olan çocuklar›n; koruma karar› olup da yaﬂ s›n›rlar›n›
tamamlamalar› nedeniyle yetiﬂtirme yurtlar›ndan ayr›lan çocuklar›n; korunma karar› olmamakla
birlikte maddi sorunlarla karﬂ›laﬂarak e¤itimini devam ettiremeyecek duruma düﬂen ilkö¤retim ve
orta ö¤retimdeki ö¤renciler ve muhtaçl›k nedeniyle haklar›nda korunma karar› al›narak Kuruma
ait bir sosyal hizmet kuruluﬂuna yerleﬂtirilmesi talep edilen ve kendilerine ekonomik destek
sa¤lanamamas› durumunda Kuruma ait sosyal hizmet kuruluﬂuna yerleﬂtirilmesi zorunlu görülen,
ancak korunma karar› al›nmaks›z›n nakdi yard›mla ailesi veya yak›nlar› taraf›ndan bak›labilecek
çocuklar›n yararlanabilece¤i düzenlenmiﬂtir. Ayn› zamanda, tabii afetler nedeniyle muhtaç duruma
düﬂen aileler veya yak›nlar›n› kaybederek kimsesiz ve korunmas›z kalm›ﬂ kiﬂiler; ola¤anüstü bir
felaket, hastal›k veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulundu¤u
aile fertlerinin temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamayacak durumda olanlar; hayati tehlike arz eden ve
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geçindiremeyecek durumda olan muhtaç yaﬂl›lar da bu hizmetlerden yararlanabileceklerdir.
Yönetmelik kapsam›na giren hizmetlerin giderleri Genel Müdürlükçe gönderilen ödenek ile
karﬂ›lanacakt›r. Ancak bu hizmetler, Kurumun bütçe ve di¤er kaynaklardan elde edilen gelirleri
ölçüsünde yürütülecek ve giderler, acil olanlar hariç yard›m yap›lacak kiﬂi say›s›, y›ll›k bütçe ödeneklerini
aﬂmayacak ve ilave ödenek gerektirmeyecek ﬂekilde tespit edilecektir. (Yönetmelik Ek.1. madde)
27. maddenin son f›kras›nda yer alan, ana-baba veya çocu¤un bak›m›ndan sorumlu kimselerin,
çocu¤un bak›m giderlerini karﬂ›lamas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli önlemleri alma yükümlülü¤ü
kapsam›nda de¤erlendirilebilecek ilk düzenleme Türk Medeni Kanunun 182. maddesidir. Bu madde
velayetin ana-babadan birine verildi¤i durumlarda, di¤erinin çocu¤un giderlerine kat›lma yükümlülü¤ünü
düzenlemektedir. Ayn› zamanda çocu¤un koruma alt›na al›nmas› veya velayetin kald›r›lmas› hallerinde
de ana-baban›n çocu¤un giderlerini karﬂ›lama yükümlülü¤ünün devam edece¤i Medeni Kanunun 347
ve 350. maddelerinde düzenlenmiﬂtir. Yasada bu giderleri karﬂ›layamayan ana-baban›n desteklenmesi
öngörülmemektedir ancak bu gibi durumlarda giderlerin Devlet taraf›ndan karﬂ›lanmas› öngörülerek,
çocu¤un bak›m›n› güvence alt›na al›nm›ﬂt›r.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Mevcut Anayasal düzenlemelerle çocuklar›n bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal geliﬂmesini
sa¤layacak bir hayat seviyesi hakk›n›n tan›nd›¤› ifade edilebilir. Anne ve babalar›n sorumluluklar› da
Türk Medeni Kanunu baﬂta olmak üzere çeﬂitli kanunlarda düzenlenmiﬂtir.
Ancak 27. maddenin üçüncü f›kras›nda ortaya konulan Devletin ana-baba ve çocu¤un bak›m›n›
üstlenen kimseleri desteklemesini öngören pozitif yükümlülükler çerçevesinde, iç hukukta çocuklar
aç›s›ndan talep hakk› do¤urucu nitelikte herhangi bir yasal düzenleme yap›lmam›ﬂt›r. Söz konusu
hak sadece Anayasal düzeyde tan›nm›ﬂ ve ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› ile ilgili olarak Devletin takdir
yetkisi oldukça geniﬂ tutulmuﬂtur. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, aileyi
güçlendirmek, koruma ve yard›ma muhtaçlara maddi, manevi, sosyal destek sa¤lamak gibi görevleri
düzenlemekle birlikte, bu destekler çocu¤un veya ailenin içinde bulundu¤u koﬂullar› belli bir standarda
ulaﬂt›rma kriterine de¤il, bu hizmetlere ayr›lan ödene¤in, ihtiyaç duyanlar aras›nda paylaﬂt›r›lmas›
kriterine ba¤l› oldu¤u için, bu düzenlemelerin 27. maddenin birinci f›kras›ndaki hakk› güvence alt›na
ald›¤› söylenemez. Çünkü düzenlemeler, çocuklar›n ve ailelerin bir yaﬂam standard›na ulaﬂt›r›lmas›
hedefine yönelik olmay›p, mümkün olan ölçüde yard›m sa¤lanmas› hedefine yöneliktir. Bu anlamda
da Sözleﬂme ile uyum sa¤lanmam›ﬂt›r.
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27. maddenin üçüncü f›kras›nda yer alan pozitif yükümlülüklere iliﬂkin olarak, çocuklar aç›s›ndan
bu haklar›n talep edilebilir olmas›n› ve ihtiyac› olan bütün çocuklar›n ayr›ms›z olarak eﬂit bir biçimde
bu hizmetlere eriﬂimini sa¤layacak yeterli bütçe tahsisini de içeren yasal düzenleme yap›lmas›
gerekmektedir. Bu düzenleme aﬂa¤›daki unsurlar› taﬂ›mal›d›r;
a- Çocuk bak›m›ndan güvence alt›na al›nmas› gereken asgari yaﬂam standard› tarif edilmiﬂ olmal› ve
bu standart çocu¤un bedensel, zihinsel ve ruhsal geliﬂimini içermelidir,
b- Anne-baban›n veya bak›m sorumlulu¤u olan di¤er kiﬂilerin bu sorumluluklar›n›n bilincine varmalar›n›
ve yerine getirmelerini sa¤layacak önlemleri alma konusunda Devlete verilmiﬂ aç›k bir yükümlülük
bulunmal›,
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c- Ana-babalar›n üzerlerine düﬂen sorumluluklar› yerine getirebilecekleri güce ve maddi imkânlara
sahip olup olmad›klar›n› tespit etmeye yarayacak yasal ve idarî ölçütler belirlenmiﬂ olmal›,
d- Ana-babalar›n kendisine yeterli imkân sa¤layamad›¤› çocuklar›n› tespit etmeye ve ailelere gerekli
deste¤i sa¤lamaya (gelir ya da mal) yönelik önlem ve yöntemler gösterilmiﬂ olmal›,
e- Devletin, her çocu¤un iyi beslenmesi, yeterli ve uygun biçimde giydirilmesi, e¤itimine devam
edebilmesi ve uygun bir konutta yaﬂamas› için gerekli önlemleri alma yükümlülü¤ünü yerine getirmesini
sa¤layacak bütçe tahsis edilmiﬂ olmal›d›r.
27. maddenin son f›kras›nda yer alan ana-baba veya çocu¤a karﬂ› bak›m yükümlülü¤ü olan di¤er
kiﬂiler taraf›ndan çocu¤un bak›m giderlerinin karﬂ›lanmas› için gerekli tedbirleri alma yükümlülü¤ü
ile ilgili olarak, Türk Medeni Kanununun düzenlemeleri ve Türkiye’nin de taraf oldu¤u uluslararas›
sözleﬂmelerin varl›¤› ve di¤er ülkelerde al›nan kararlar›n ülkemizde uygulanmas›n›n veya Türkiye’de
al›nan kararlar›n bu uluslararas› sözleﬂmeler gere¤i di¤er baz› ülkelerde uygulanmas›n›n mümkün
olmas› nedeniyle, bu f›kra aç›s›ndan Sözleﬂme ile bir uyum sa¤land›¤›n› söyleyebiliriz.
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28. Madde: Çocu¤un E¤itim Hakk›
1. Taraf Devletler, çocu¤un e¤itim hakk›n› kabul ederler ve bu hakk›n f›rsat eﬂitli¤i temeli üzerinde
tedricen gerçekleﬂtirilmesi görüﬂüyle özellikle:
a) ‹lkö¤retimi herkes için zorunlu ve paras›z hale getirirler;
b) Ortaö¤retim sistemlerinin genel oldu¤u kadar meslekî nitelikte de olmak üzere çeﬂitli biçimlerde
örgütlenmesini teﬂvik ederler ve bunlar›n tüm çocuklara aç›k olmas›n› sa¤larlar ve gerekli durumlarda
malî yard›m yap›lmas› ve ö¤retimi paras›z k›lmak gibi uygun önlemleri al›rlar;
c) Uygun bütün araçlar› kullanarak, yüksekö¤retimi yetenekleri do¤rultusunda herkese aç›k hale
getirirler;
d) E¤itim ve meslek seçimine iliﬂkin bilgi ve rehberli¤i bütün çocuklar için elde edilir hale getirirler;
e) Okullarda düzenli biçimde devam›n sa¤lanmas› ve okulu terk etme oranlar›n›n düﬂürülmesi için
önlem al›rlar.
2. Taraf Devletler, okul disiplininin çocu¤un insan olarak taﬂ›d›¤› sayg›nl›kla ba¤daﬂ›r biçimde ve
bu Sözleﬂmeye uygun olarak yürütülmesinin sa¤lanmas› amac›yla gerekli olan tüm önlemleri al›rlar.
3. Taraf Devletler e¤itim alan›nda, özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin dünyadan
kald›r›lmas›na katk›da bulunmak ve ça¤daﬂ e¤itim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip
olunmas›n› kolaylaﬂt›rmak amac›yla uluslararas› iﬂbirli¤ini güçlendirir ve teﬂvik ederler. Bu konuda,
geliﬂmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin e¤itim hakk›na iliﬂkin 28. maddesi, öncelikle e¤itime eriﬂim hakk›n› düzenlemektedir.
Devletlerin bu konuya iliﬂkin yükümlülükleri, e¤itimin seviyesine ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir. Hüküm
ilkö¤retimin herkes için zorunlu ve paras›z hale getirilmesi yükümlülü¤ü öngörmekte, ortaö¤retim
ve sonras› bak›m›ndan bu ölçüde mutlak bir yükümlülük getirmemektedir. 28. madde okullara
devam› izlenme ve devams›zl›¤› önleme yükümlülü¤ünü de öngörmektedir. Bu yükümlülük, e¤itimin
zorunlu oldu¤u ilkö¤retim seviyesi bak›m›ndan sonucu sa¤lama yükümlülü¤ü niteli¤indedir. Zorunlu
e¤itimin ötesine geçildi¤inde ise çocuklar›n bu seviyelerdeki e¤itime devam etmeleri önündeki
engellerin mümkün oldu¤unca kald›r›lmas›na yönelik tedbirler alma yükümlülü¤ünü ifade eder.
Sözleﬂmenin 28. maddesinin ilk paragraf›ndaki düzenlemelerin, Sözleﬂmenin ayr›m gözetmeyi
yasaklayan 2. maddesi ve Birleﬂmiﬂ Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesinin
e¤itim hakk›n› düzenleyen 13. maddesi ile birlikte okunmas› gerekmektedir.
Sözleﬂmede, e¤itimin bir çocu¤un yaﬂam›nda ne kadar yer tutmas› gerekti¤i, e¤itim program ve
materyallerinin özellikleri gibi konulara yer verilmemiﬂ olmakla birlikte, Komitenin yapt›¤› incelemelerde
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e¤itim hakk›n›n tan›nmas› çerçevesinde bütün bu konular›n da ele al›nd›¤› görülmektedir. E¤itim
hakk›n›n f›rsat eﬂitli¤i temelinde “tedricen” gerçekleﬂtirilmesini öngören düzenlemenin, Devletlere
s›n›rs›z bir takdir hakk› tan›mad›¤› da gene Komite kararlar›nda dile getirilmektedir. Komite,
Devletlerden eldeki kaynaklar› geniﬂ tutarak, bu yükümlülü¤ün “titizlikle gözetilmesini” istemektedir.
‹lkö¤retim paras›z olmas›, e¤itimin ders kitaplar›, materyaller, okul üniformalar› dâhil her yönü ile
ücretsiz olmas›n› ifade etmektedir. E¤itime devam›n güvence alt›na al›nm›ﬂ say›lmas› için de, zorunlu
e¤itim yaﬂ› ile çal›ﬂma yaﬂ› aras›nda bir uyumun olmas›, e¤itim ortam›n›n çocu¤un ihtiyaçlar›n›n
dikkate al›narak tasarlanm›ﬂ olmas› gibi ﬂartlar aranmaktad›r. (Bkz. Uygulama Denetim Listeleri)
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Maddenin ikinci paragraf› okul disiplinin çocu¤un sahip oldu¤u sayg›nl›kla ba¤daﬂ›r olmas› gereklili¤ini
ifade etmektedir. Bu hüküm BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin çocu¤un yüksek yarar›n›
düzenleyen 3. maddesi, her türlü ﬂiddete karﬂ› korunma hakk›n› düzenleyen 19. maddesi, Birleﬂmiﬂ
Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesinin ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin iﬂkence ve
kötü muameleyi yasaklayan hükümleri ile birlikte okunmal›d›r.
Hükmün son paragraf› ise Devletlerin e¤itim hakk›na iliﬂkin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde
uluslararas› iﬂbirli¤inin önemine dikkat çekmektedir.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
28. Maddenin Birinci F›kras›n›n Birinci Cümlesi
E¤itim hakk›, Anayasan›n 42. maddesi ve Milli E¤itim Temel Kanununun 4. ve 8. maddelerinde
düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler, paras›z, burslu ve yat›l› okuma imkânlar›n› da düzenlemekte,
böylece f›rsat eﬂitli¤ini temin etmeye yönelik yasal zemini sa¤lamaktad›r.
E¤itimde f›rsat eﬂitli¤inin ilk koﬂulu çocu¤un ayr›mc›l›¤a u¤ramamas›d›r. Konuya iliﬂkin olarak Milli
E¤itim Temel Kanununun 4, Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤inin 6 ve Milli
E¤itim Bakanl›¤› Ders Kitaplar› ve Araçlar› Yönetmeli¤inin 5. maddesinde hükümler bulunmaktad›r.
Ayr›mc›l›¤›n varl›¤›ndan bahsedebilmek için, bunun do¤rudan ve aç›kça gerçekleﬂmesi gerekmez.
Baz› hassasiyetlerin gösterilmemesi halinde de çocu¤un e¤itim hayat› d›ﬂ›na sürüklenmesi söz konusu
olabilecektir. Nitekim Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Haklar› Komitesi 2001 y›l›nda yay›mlad›¤› 1 No.lu
Genel Yorumunun onuncu paragraf›nda bu hususa iﬂaret etmiﬂ ve çocuklar›n e¤itime eriﬂiminin,
çocu¤un bireysel niteliklerini gözetmeyen e¤itim ortamlar›, e¤itim yöntemleri ve e¤itim içeri¤iyle
de s›n›rlanabilece¤ini ifade etmiﬂtir.
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Milli E¤itim Temel Kanunu 8. maddesi ile ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retimde Paras›z Yat›l› veya Burslu
Ö¤renci Okutma ve Bunlara Yap›lacak Sosyal Yard›mlara ‹liﬂkin Kanunun 4.maddesi, e¤itim giderlerinin
karﬂ›lanmas›na iliﬂkin burs sa¤lama esaslar›n› düzenlerken, baﬂar›l› olmak ve ekonomik yoksunluk
ﬂartlar›n› aramaktad›r. Oysa Milli E¤itim ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤inin 6. maddesi de “‹lkö¤retim
kurumlar›nda herkese imkân ve f›rsat eﬂitli¤i sa¤lanmas› ve ekonomik durumu iyi olmayan ö¤rencilere,
ö¤renimlerini sürdürebilmeleri amac›yla paras›z yat›l›l›k ve bursluluk imkânlar› sa¤lanmas›n›”
öngörmekte, bu hükümde baﬂar› ﬂart› bulunmamaktad›r.
Çocuk Koruma Kanununun 4. maddesi, koruma ihtiyac› olan çocuklar ile suça sürüklenen çocuklar
hakk›nda kararlar al›nmas›nda ve uygulanmas›nda çocu¤un yaﬂ›na ve geliﬂimine uygun e¤itim ve
ö¤retiminin desteklenmesi ilkesinin gözetilece¤ini, 5. madde ise bu çocuklar hakk›nda e¤itim tedbirine
hükmedilebilece¤ini düzenlemektedir.
28. Maddenin Birinci F›kras›n›n (a) Bendi:
Anayasan›n “e¤itim ve ö¤renim hakk› ve ödevi” baﬂl›kl› 42. maddesine göre kimse, e¤itim ve ö¤renim
hakk›nda yoksun b›rak›lamaz ve ö¤renim hakk›n›n kapsam› kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Ayn›
madde, ilkö¤retimin k›z ve erkek bütün vatandaﬂlar için zorunlu oldu¤unu ve Devlet okullar›nda
paras›z olmas›n› öngörmektedir. Bu maddeye göre Devlet, maddi imkânlardan yoksun baﬂar›l›
ö¤rencilerin, ö¤renimlerini sürdürebilmeleri amac› ile burslar ve baﬂka yollarla gerekli yard›mlar›
yapacak, özel e¤itime ihtiyac› olanlar› topluma yararl› k›lacak tedbirleri alacakt›r.
E¤itim hizmetlerinin sunulmas›na ve e¤itimin ilkelerine iliﬂkin temel kanun, Milli E¤itim Temel
Kanunudur. Kanunun 4. maddesine göre, “E¤itim kurumlar› dil, ›rk, cinsiyet ve din ay›r›m› gözetilmeksizin
herkese aç›kt›r. E¤itimde hiçbir kiﬂiye, aileye, zümreye veya s›n›fa imtiyaz tan›namaz.” Kanunun 7.
maddesi ilkö¤retim görmenin her Türk vatandaﬂ›n›n hakk› oldu¤unu, 8. maddesi ise e¤itimde kad›n,
erkek herkese f›rsat ve imkân eﬂitli¤i sa¤lanaca¤›n›; maddi imkânlardan yoksun baﬂar›l› ö¤rencilerin
en yüksek e¤itim kademelerine kadar ö¤renim görmelerini sa¤lamak amac›yla çeﬂitli destekler
sunulaca¤›n› ve özel e¤itime ihtiyaç duyan çocuklar için özel tedbirler al›naca¤›n› ifade etmektedir.
Kanunun 22. maddesine göre ilkö¤retim; alt›-on dört yaﬂlar›ndaki çocuklar›n e¤itim ve ö¤retimini
kapsamakta olup, zorunlu ve Devlet okullar›nda paras›zd›r. Kanunun 27. maddesine göre, ilkö¤retimini
tamamlayan ve ortaö¤retime girmeye hak kazanm›ﬂ olan her ö¤renci, ortaö¤retime devam etmek
ve ortaö¤retim imkânlar›ndan ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakk›na sahiptir.
Kanunun 38. maddesine göre yüksekö¤retim paral› olmakla birlikte, maddi imkânlar› elveriﬂli olmayan
baﬂar›l› ‘ö¤rencilerin ö¤renim giderleri, burs ve benzeri yollarla karﬂ›lanacakt›r.
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Milli E¤itim Temel Kanununa koﬂut olarak, ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu da ilkö¤retimin zorunlu ve
paras›z oldu¤unu ifade etmektedir. (md. 2) Söz konusu Kanunun 3. maddesi ilkö¤retim ça¤›n› alt›on dört yaﬂ aras› olarak belirlemiﬂ, Milli E¤itim Bakanl›¤› Aç›k ‹lkö¤retim Okulu Yönetmeli¤i ise
ilkö¤retimlerini ilkö¤retim ça¤›nda tamamlayamam›ﬂ olanlara, Aç›k ‹lkö¤retim Okulundan yararlanma
hakk› verilmesini düzenlemiﬂtir. [md. 6(a)] ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanununun 9. maddesi nüfusun az
veya da¤›n›k oldu¤u yerlerde ilkö¤retim bölge okullar›, yat›l› bölge okullar› veya gezici okullar ile
e¤itim ve ö¤retimin yürütülebilece¤ini ifade etmektedir.
‹lkö¤retim ve E¤itim Kanununun 46. maddesine göre, çocuk zorunlu ö¤renim ça¤›n› bitirdi¤i ö¤renim
y›l› sonuna kadar, baﬂka bir ifade ile on dört yaﬂ›na kadar ilkö¤retimini tamamlayamam›ﬂsa, çocu¤a
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en çok iki ö¤retim y›l› okula devam izni verilmekte, bu iki y›l içerisinde okulu bitiremeyen çocuklar›n
okulla iliﬂi¤i kesilmektedir. Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤inin 31. maddesinin
(ç) bendine göre bu çocuklar aç›k ilkö¤retim okullar›na yönlendirileceklerdir.
‹lkö¤retim ça¤›na gelen çocuklar›n okula kayd›n›n yapt›r›lmas› ve devam etmesinin sa¤lanmas›
öncelikle veli veya vasinin yükümlülü¤üdür. (‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu, md. 46 ve 52) Ancak
muhtar ve okul müdürleri de, ö¤renim ça¤›na gelmiﬂ olan çocuklar› tespit etmek ve okula kay›tlar›n›
yaparak, davet etmek ile görevlidir. (md. 48) Çocu¤un okula gönderilmemesi halinde mülki amirler,
ilkö¤retim müfettiﬂleri ve zab›ta teﬂkilat› ilkö¤renim ça¤›ndaki çocuklar›n mecburi ilkö¤retim
kurumlar›na devamlar›n› sa¤lamak, veli yahut vasi veya aile baﬂkanlar›na ve okul idarelerine yard›m
etmek ve her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. (md. 52) Okula devam etmeyen ö¤rencilerin
devams›zl›k sebepleri okul idarelerince ve ilkö¤retim müfettiﬂlerince araﬂt›r›lmas› ve devama engel
olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çal›ﬂ›lmas› gerekmektedir. Bu sebeplerin okul idareleri
veya ilkö¤retim müfettiﬂlerince giderilmesi mümkün olmad›¤› takdirde durumun, köylerde muhtara,
di¤er yerlerde mülki amirlere bildirilmesi ve sorunun çözümü için bu makamlarca tedbir al›nmas›
gerekmektedir. (md. 53)
‹lkö¤retim ça¤›ndaki çocu¤un okula kayd›n› yapt›rmak ve devam›n› sa¤lamakla yükümlü veli veya
vasinin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi para cezas›n› gerektiren bir kabahat olarak
düzenlenmiﬂtir. (md. 55, 56, 57)
‹lkö¤retime devam›n önünde engel oluﬂturmamas› için bu yaﬂ grubundaki çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas›
veya dershane vb. yerlere kabul edilmesi de yasaklanm›ﬂt›r. (md. 58)
28. Maddenin Birinci F›kras›n›n (b) Bendi:
Ortaö¤retim Milli E¤itim Temel Kanununun 26 ilâ 28. maddelerinde düzenlenmiﬂtir. 26. maddeye
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göre, ortaö¤retim ilkö¤retime dayal›d›r ve en az 3 y›ll›k ö¤renim veren genel, mesleki ve teknik
e¤itim kurumlar›n› kapsar. 27. madde, ilkö¤retimi tamamlayan her ö¤rencinin ortaö¤retimden
yararlanma hakk› oldu¤unu, bu yararlanman›n çocu¤un ilgi, istidat ve kabiliyeti ölçüsünde gerçekleﬂece¤ini
ifade etmektedir.
Mesleki E¤itim Kanunu ve Mesleki ve Teknik E¤itim Yönetmeli¤i meslek e¤itimine iliﬂkin esaslar›
belirlemiﬂ, Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel Akﬂam Liseleri Yönetmeli¤i ile Milli E¤itim Bakanl›¤› Aç›k
Ö¤retim Lisesi Yönetmeli¤i ise genel liselerden çeﬂitli nedenlerle yararlanamayanlar›n lise e¤itimi
almalar›n› sa¤lama olanaklar›n› öngörmüﬂtür.
Ancak mevzuatta özellikle engelli çocuklar›n meslek e¤itiminden yararlanmalar› bak›m›ndan ayr›mc›
nitelikte düzenlemeler bulunmaktad›r. Bu çerçevede örnek olarak, Milli E¤itim Bakanl›¤› Anadolu
Ö¤retmen Liseleri Yönetmeli¤i, md. 9.f (RG 06.09.1998 - 23455); Ö¤retmen ve E¤itim Uzman›
Yetiﬂtiren Yüksek Ö¤retim Kurumlar›nda Paras›z Yat›l› veya Burslu Ö¤renci Okutma ve Bunlara
Yap›lacak Sosyal Yard›mlara ‹liﬂkin Yönetmelik, md. 6.c (RG 03.01.1990 - 20391); Anadolu
Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeli¤i, md. 24 (RG 09.03.2001 - 24337); Hayvan Sa¤l›¤› Memurlar›
Meslek ve Laborant Meslek Liseleri Yönetmeli¤i, md. 94 (RG 19.06.1981 - 17375); Anadolu Tapu
ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeli¤i, md. 24 (RG 08.10.2000 - 24194) verilebilir.
28. Maddenin Birinci F›kras›n›n (c) Bendi:
Sözleﬂmenin bu hükmüne iliﬂkin düzenlemeler, Milli E¤itim Temel Kanununun 31. ve 38. maddelerinde
ve Yüksekö¤retim Kanununda yer almaktad›r. Söz konusu düzenlemelere göre, yüksek ö¤retime
geçiﬂ öncelikle çocu¤un lise veya dengi bir okulu bitirmesine, daha sonra da Yüksek Ö¤retim Kurulu
taraf›ndan tespit edilen s›navda baﬂar›l› olmaya ba¤l›d›r.
Milli E¤itim Temel Kanununun 38. maddesine göre, yüksek ö¤retim paral›d›r.
28. Maddenin Birinci F›kras›n›n (d) Bendi:
Gerek Milli E¤itim Temel Kanunu, gerekse Milli E¤itim Bakanl›¤› Rehberlik ve Psikolojik Dan›ﬂma
Hizmetleri Yönetmeli¤i, ö¤rencilere yönelik rehberlik, psikolojik dan›ﬂma ve yöneltme hizmetlerinin
nas›l yürütülece¤ini düzenlemektedir. Gerek Kanunun, gerekse Yönetmeli¤in benimsedi¤i ilke,
çocu¤un e¤itim sürecini boyunca ilgi, istidat ve kabiliyetleri do¤rultusunda tamamlayabilmesi için,
çocu¤a rehberlik hizmetleri sunulmas›, çocu¤un bu rehberlikten yararlanarak özgürce seçim imkân›na
sahip olmas›d›r. Çocuk, ilgi, istidat ve kabiliyetleri do¤rultusunda yatay ve dikey geçiﬂ imkân›na da
sahiptir.
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28. Maddenin Birinci F›kras›n›n (e) Bendi:
‹lkö¤retim ve E¤itim Kanununun 48. 52. ve 53. maddeleri çocu¤un ilkö¤retime kayd›n›n ve devam›n›n
sa¤lanmas›na yönelik hükümler içermektedir. Burada asli görev çocu¤un veli ya da vasisine düﬂmekle
birlikte, çocu¤un okula kayd›n›n uygun yaﬂta yapt›r›lmam›ﬂ olmas› veya devam›nda aksakl›klar olmas›
halinde, bunlar›n nedenlerinin araﬂt›r›lmas›, kay›t ve devama iliﬂkin sorunlar›n giderilmesi için gerekli
tedbirlerin al›nmas› görevi muhtarlar ile mülki amirlere verilmiﬂtir. Sözleﬂmeye uyumun
de¤erlendirilebilmesi için, söz konusu hükümlerin uygulanmas›n›n ne ölçüde izlendi¤ine dair verilere
ihtiyaç bulunmaktad›r. Zira bu verilerin yoklu¤unda, mevzuat›n yeterli güvence getirip getirmedi¤inin
tespit edilmesi mümkün olamamaktad›r. Bu çerçevede, muhtarlar›n ilkö¤retim yaﬂ›ndaki çocuklar›n
künyelerini gösterir çizelgeler haz›rlay›p haz›rlamad›klar›na, bunlar› okul idarecileri ile ilçe e¤itim
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müdürlüklerine verip vermediklerine iliﬂkin veri toplanmal›d›r. Yine, zaman›nda kayd› yap›lmayan
çocuklar›n okul müdürlüklerince kay›tlar›n›n yap›l›p yap›lmad›¤›, bunlar›n okula devam›n›n sa¤lan›p
sa¤lanmad›¤› belirlenmelidir. Aksi takdirde, çocuk e¤itim hakk›ndan yararlanamayaca¤›ndan, ihlâlden
bahsetmek mümkündür. ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanununun 55. ve 56. maddelerinde çocu¤un kayd›n›
yapt›rmayan veya okula devam›n› sa¤lamayan veli, vasi ve aile baﬂkanlar›na uygulanacak yapt›r›m
belirtilmiﬂ olmakla birlikte, bu yapt›r›mlar›n uygulan›p uygulanmad›¤›na iliﬂkin veri bulunmamaktad›r.
Yapt›r›mlara ra¤men çocu¤un ilkö¤retim hakk›ndan yararlanamad›¤› hallerde ne tür tedbirler
al›naca¤›, bunlar›n kimler taraf›ndan ve hangi süreçler izlenerek al›naca¤› da düzenlenmemiﬂtir.
Çocu¤un kayd›n›n ve devam›n›n izlenmesi ve sa¤lanmas› göreviyle donat›lm›ﬂ muhtar, okul müdürü,
ilçe millî e¤itim müdürlü¤ü gibi kiﬂi ve kurumlar›n bu görevlerini yerine getirmedikleri hallerde, bu
kiﬂiler hakk›nda yapt›r›m uygulan›p uygulanmad›¤›na iliﬂkin veri de bulunmamaktad›r. Bu verilerin
yoklu¤unda, mevzuat›n Sözleﬂmeye uygunluk için yeterli olup olmad›¤›n› belirlemek mümkün
olmamaktad›r.
‹lkö¤retim ve E¤itim Kanununun 10. maddesi, köy okullar› bak›m›ndan özel bir düzenleme getirmiﬂ
ve köy hayat›n›n gerekleri ile e¤itime devam aras›nda bir tercih yap›lmas› zorunlulu¤unu, bir ölçüde
ortadan kald›rm›ﬂt›r. Zira söz konusu hüküm, köy halk›n›n köy d›ﬂ›nda yayla, otlak veya ba¤ gibi
yerlere taﬂ›nmas› halinde, köy okulunun da taﬂ›naca¤›n› öngörmektedir. Kanunun 11. maddesi ise
ilkö¤retim ça¤›nda olmakla birlikte, bir nedenle ö¤renimlerini yaﬂ›tlar›yla yapamam›ﬂ ö¤rencilerin,
yaﬂ›tlar› seviyesine getirilmesi için al›nmas› gereken tedbirleri düzenlemektedir.
Çocu¤un ulaﬂ›m ve konaklama s›k›nt›lar› nedeniyle okula devam edememesini önlemek amac›yla,
yat›l› bölge ilkö¤retim okullar› ve pansiyonlu ilkö¤retim okullar› kurulmas›na ve gerekli hallerde
taﬂ›mal› e¤itim yap›lmas›na iliﬂkin düzenlemeler de mevcuttur.
28. Maddenin ‹kinci F›kras›:
Sözleﬂmenin 28. maddesinin ikinci f›kras›nda ifade edilen disiplin önlemleri, Milli E¤itim Bakanl›¤›
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‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i, Sa¤l›k Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin Yönetmeli¤i ve Milli E¤itim
Bakanl›¤› Ortaö¤retim Kurumlar› Ödül ve Disiplin Yönetmeli¤i ile düzenlenmiﬂtir. Disiplin cezas›
gerektiren haller, belirtilen mevzuatta yeterince aç›k ﬂekilde s›ralanm›ﬂt›r. ‹lkö¤retim Kurumlar›
Yönetmeli¤ine göre, disiplin yapt›r›mlar› sadece 6, 7 ve 8. s›n›f ö¤rencilerine uygulan›r ve uyarma,
k›nama ve okul de¤iﬂtirme ile s›n›rl›d›r. Ortaö¤retim kurumlar›nda ise disiplin yapt›r›mlar›n›n ölçüsü
artabilmekte ve örgün e¤itimden ç›kartmaya kadar varabilmektedir. Milli E¤itim Bakanl›¤› Ortaö¤retim
Kurumlar› Ödül ve Disiplin Yönetmeli¤i, md. 4 (R.G. 19.1.2007/26408) örgün e¤itim d›ﬂ›na ç›karma
cezas›n› tan›mlamakta, madde 11 ise disiplin cezalar›n› göstermektedir.
28. Maddenin Üçüncü F›kras›:
Sözleﬂmenin 28. maddesinin üçüncü f›kras›na iliﬂkin düzenlemeler ise Milli E¤itim Temel Kanununda
ve Zorunlu ‹lkö¤retim Ça¤› D›ﬂ›nda Kalm›ﬂ Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaﬂlar›n, Okur-Yazar
Duruma Getirilmesi veya Bunlara ‹lkokul Düzeyinde E¤itim-Ö¤retim Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanunda
yer almaktad›r.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
1. Türkiye, E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› UNESCO Sözleﬂmesine taraf olmal›d›r.
Anayasan›n 42. maddesi ve Milli E¤itim Temel Kanununun 4. ve 8. maddeleri e¤itim hakk›n›
düzenlemekte ve e¤itimde ayr›mc›l›k yasa¤› ve f›rsat eﬂitli¤ine iliﬂkin ilkeleri yans›tmaktad›r. Ulusal
mevzuat, ö¤renimin her aﬂamas› bak›m›ndan, paras›z, burslu ve yat›l› okuma imkânlar›n› da
düzenlemekte, böylece f›rsat eﬂitli¤ini temin etmeye yönelik yasal zemini sa¤lamaktad›r. Ancak bu
ilkelerin ne ölçüde uygulamaya yans›d›¤›na iliﬂkin veri bulunmamaktad›r.
Sözleﬂmenin 2. maddesi çerçevesinde genel olarak söylenen ayr›mc›l›k yasa¤›na iliﬂkin öneriler, özel
olarak bu madde çerçevesinde de geçerlidir. Ayr›mc›l›k ile ilgili düzenlemelerde yap›lmas› gereken
de¤iﬂikliklerde aﬂa¤›daki hususlar›n dikkate al›nmas› gerekmektedir.
a. Ayr›mc›l›k yasa¤› aç›kça ve Sözleﬂmeler ile uyumlu biçimde düzenlenmelidir: Türkiye’nin taraf
oldu¤u uluslararas› sözleﬂmelerin e¤itimde ayr›mc›l›¤› yasaklayan hükümleri “do¤rudan uygulanabilir”
niteliktedir. Bu nedenle, ayr›ca bir yasal düzenleme yap›lmasa da, hukuku uygulamakla görevli
herkesin bu hükümleri ve bunlar›n sözleﬂme denetim organlar›nca nas›l yorumland›¤›n› ve uyguland›¤›n›
gözetmesi gerekir. Ancak bu durum, konuya iliﬂkin yasal düzenlemeler yap›lmas›n›n gerekli olmad›¤›
anlam›n› da taﬂ›mamaktad›r. Öncelikle bireylerin ayr›mc›l›¤a u¤ramama ve f›rsat eﬂitli¤ine sahip olma
haklar›n›n kapsam›n› bilmeleri için konuya iliﬂkin ayr›nt›l› bir düzenleme yap›larak, ayr›mc›l›k say›lacak
haller ile ayr›mc› uygulamalar› engelleme yetki ve sorumlulu¤u olan kiﬂi ve kurumlar aç›kl›¤a
kavuﬂturulmal›d›r.
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b. Anayasan›n “Kanun Önünde Eﬂitlik” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 10. maddesi, Milli E¤itim Temel Kanununun
4. maddesi ve 5378 say›l› Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 15. maddesinin de e¤itim alan›nda ayr›mc›l›¤›n önlenmesi ve ayr›mc›l›¤›n
giderilmesi bak›m›ndan yeterli olmad›¤›na dikkat etmek gerekir. Her ﬂeyden önce bu hükümler
ayr›mc›l›k ve eﬂitlik kavramlar›n› tan›mlamamaktad›r. Söz konusu kavramlar hukuki kavramlar
olmalar› hasebiyle tan›mlanmaya muhtaçt›r.
c. Ayr›mc›l›k yasa¤›n› içeren düzenlemeler ise Sözleﬂmelerde yer alan bütün ayr›mc›l›¤a neden
olabilecek halleri kapsayacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir. Uluslararas› sözleﬂmelerde ve özellikle de
E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› UNESCO Sözleﬂmesi’nde ayr›mc›l›¤a neden olabilecek haller, ulusal
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mevzuattan daha geniﬂ biçimde s›ralanm›ﬂt›r. Sözleﬂme ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya baﬂka
görüﬂ, ulusal veya sosyal köken, ekonomik durum veya do¤uﬂa dayal› ayr›mc›l›k hallerinin tümünü
saymakta ve yasaklamaktad›r. Oysa örne¤in Milli E¤itim Temel Kanunu sadece “dil, ›rk, cinsiyet ve
din ayr›m›” gözetilmesini yasaklamaktad›r.
Do¤rudan ve dolayl› ayr›mc›l›k haller ile ayr›mc›l›¤›n di¤er türleri olarak taciz ve makul uyumlaﬂt›rma
(reasonable accommodation) yapmama da ayr›mc›l›k tan›m› içerisinde yer almal›, yasaklanmal› ve
yapt›r›ma ba¤lamal›d›r.
Tan›m yap›l›rken dikkate al›nmas› gereken üçüncü husus, ayr›mc›l›¤›n “ayr›mc›l›k kast›n›n” varl›¤›ndan
ba¤›ms›z olarak tan›mlanmas› gereklili¤idir. E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› UNESCO Sözleﬂmesi; e¤itim
hakk›ndan yararlanmay› önleme amac›na sahip veya bu sonucu do¤uran her türlü farkl› muamele,
d›ﬂlama, s›n›rlama veya tercihin ayr›mc›l›k niteli¤inde olaca¤›n› hükme ba¤lamaktad›r. Uygulaman›n
ayr›mc› olup olmad›¤› de¤erlendirilirken sonuca bak›lmas›na olanak sa¤layacak bir yasal düzenleme
yap›lmal›d›r.
Dördüncü olarak, ayr›mc›l›k yasa¤›n›n etkili olabilmesi için ayr›mc›l›¤›n varl›¤›n›n ispat› bak›m›ndan
ispat yükünün ters çevrilmesi/paylaﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Mevcut yarg›lama usulleri ispat yükünü
“iddia edene” yükledi¤inden, bu hususun ayr›ca ve aç›kça düzenlenmesi gerekir.
Beﬂinci olarak, ayr›mc›l›k yasa¤›n›n etkili olabilmesi için somut ve etkili yapt›r›mlara ba¤lanmas›
gerekmektedir. Ayr›mc›l›k yasa¤›na ve f›rsat eﬂitli¤ine iliﬂkin mevcut düzenlemeler yapt›r›m
öngörmemektedir. Türk Ceza Kanununun 122. maddesinde öngörülen düzenleme yapt›r›m
öngörmekte ise de ispat yükünün ters çevrilmesine iliﬂkin bir düzenleme olmad›¤›ndan hüküm
yeterli bir güvence sa¤lamamaktad›r.
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Ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤› düzenlemeler, ayr›mc› fiillerin sadece e¤itim alan›nda yetki ve sorumlulu¤u
olan kiﬂilerin fiilleriyle s›n›rl› olmad›¤›n›, çocuklar›n di¤er çocuklar veya onlar›n velileri taraf›ndan da
ayr›mc›l›¤a maruz kalabildi¤ini gözetmelidir.
d. E¤itimde f›rsat eﬂitli¤i sa¤lanmas›, salt ayr›mc›l›¤›n yasaklanmas›yla gerçekleﬂtirilemez. E¤itimde
f›rsat eﬂitli¤i Devlet bak›m›ndan bir “kaç›nma” yükümlülü¤ü de¤il; aksine bir “sa¤lama” yükümlülü¤ü
getirmektedir. Bu çerçevede Milli E¤itim Temel Kanununun “F›rsat ve ‹mkân Eﬂitli¤i” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan
8. madde hükmü son derece s›n›rl› ve yetersizdir. Çocuklar›n e¤itimde f›rsat eﬂitli¤ine sahip
olamamas›n›n nedenleri ile özellikle hangi grup çocuklar›n (Örne¤in k›rsal kesimdeki çocuklar, ana
dili Türkçe olmayan çocuklar ile iﬂitme ve konuﬂma engelli çocuklar›n e¤itimde karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar
ve bu sorunlar›n giderilmesi için al›nmas› gereken tedbirler) f›rsat eﬂitli¤ine sahip olmad›klar›
araﬂt›r›larak, bu nedenlerin ortadan kald›r›lmas›na yönelik “düzeltici tedbirler” al›nmas› bir yükümlülük
olarak düzenlenmelidir. Bunlar›n yap›lmamas› halinde e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i sa¤lanmas›n› öngören
ve ayr›mc›l›¤› yasaklayan uluslararas› sözleﬂmelerden do¤an yükümlülükler yerine getirilmemiﬂ
olacakt›r. Nitekim Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Otizm-Avrupa taraf›ndan Fransa aleyhine yap›lan
baﬂvuru ile ilgili olarak yapt›¤› incelemede, otistik çocuklar›n devam edebilecekleri e¤itim kurumlar›n›n
say›s›n›n yetersiz olmas› nedeniyle, Gözden Geçirilmiﬂ Avrupa Sosyal ﬁart›n›n çocuklar ve gençler
bak›m›ndan e¤itim hakk›n› düzenleyen 17. maddesinin, ayr›mc›l›¤› yasaklayan (E) maddesi ile birlikte
veya tek baﬂ›na ihlâl edildi¤ine karar vermiﬂtir (European Committee of Social Rights, Decision on
the Merits, Complaint No. 13/2002 by Autism-Europe Against France).
e. Mevzuatta engelli çocuklar›n mesleki e¤itimden yararlanmalar›n› önleyen düzenlemeler kald›r›lmal›;
yeni düzenlemelerde benzer hükümlere yer verilmemesi sa¤lanmal›d›r. Bu çerçevede örnek olarak,
Milli E¤itim Bakanl›¤› Anadolu Ö¤retmen Liseleri Yönetmeli¤i, md. 9.f (RG 6. 09,1998 - 23455);
Ö¤retmen ve E¤itim Uzman› Yetiﬂtiren Yüksek Ö¤retim Kurumlar›nda Paras›z Yat›l› veya Burslu
Ö¤renci Okutma ve Bunlara Yap›lacak Sosyal Yard›mlara ‹liﬂkin Yönetmelik, md. 6.c (RG 03.01.1990
- 20391); Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeli¤i, md. 24 (RG 09.03.2001 – 24337);
Hayvan Sa¤l›¤› Memurlar› Meslek ve Laborant Meslek Liseleri Yönetmeli¤i, md. 94 (RG 19.06.1981
– 17375); Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeli¤i, md. 24 (RG 8.10.2000 – 24194)
verilebilir. Bu yönetmelikler, aday›n seçiminde engelli olup olmad›¤›n›n gözetilece¤ini ifade etmektedir.
f. Çocuklar›n e¤itimden uzaklaﬂmalar›na, farkl›l›klara hoﬂgörüsüz nesiller yetiﬂtirilmesine ve ﬂiddetin
artmas›na neden oldu¤u gözetilerek, okul kitaplar›nda ayr›mc› ifadelere yer verilmemesi yasal
düzenleme yap›larak güvence alt›na al›nmal›d›r. Bunun da ötesinde, e¤itime çok kültürlülü¤e ve
farkl›l›klara sayg›ya vurgu yapan bir içerik kazand›r›lmas› yönünde yasal düzenleme yap›lmal›d›r.
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g. Son olarak, e¤itim hakk›ndan yararlan›rken ayr›mc›l›¤a u¤rayan çocu¤un ma¤duriyetinin en k›sa
zamanda giderilebilmesi için, basit ve h›zland›r›lm›ﬂ idarî ve yarg›sal usuller benimsenmelidir. Bu
çerçevede, e¤itimde ayr›mc›l›k iddialar›n› inceleyecek, gerekli yetkilerle donat›lm›ﬂ bir ombudsmanl›k
ofisi kurulmas›na yönelik yasal düzenlemeler yap›lmas› düﬂünülebilir.
2. E¤itim hakk› ile ilgili mevzuatta var olan s›k›nt›lardan biri de mevzuat›n son derece da¤›n›k olmas›
ve hak sahiplerine yönelik bir dil kullan›lmam›ﬂ olmas› nedeniyle hak sahiplerinin eriﬂimine uzak
olmas›d›r. Çocu¤un e¤itim hakk›n› kullanabilmesi için veli, vasi veya bizzat çocukla ilgili ne tür tedbirler
al›nabilece¤i ve bu tedbirleri kimin alaca¤› düzenlenmekle birlikte, veli, vasi ve çocu¤un hak talebiyle
nas›l ve nereye baﬂvuruda bulunabilece¤i mevzuatta aç›k de¤ildir. Özellikle Devletin ulusal mevzuattaki
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bir düzenleme ile taﬂ›mal› e¤itim sa¤lama, yat›l› bölge ilkö¤retim okullar› açma gibi pozitif bir
yükümlülük alt›na girdi¤i hallerde, bireylerin Devlete karﬂ› ileri sürebilece¤i ve yarg› organlar› önüne
taﬂ›yabilece¤i bir hakk›n güvence alt›na al›nmas›ndan ziyade, Devlete hizmetin zaman›n›, yerini ve
ﬂeklini belirlemekte geniﬂ bir takdir yetkisinin tan›nmas› söz konusu olmaktad›r.
Mevzuatta, çocu¤un e¤itim hakk›ndan yararlanmas›n› sa¤layacak tedbirlerin al›nmas› bak›m›ndan
birçok kiﬂi ve kurum yükümlü k›l›nm›ﬂ olmakla birlikte, bu yükümlülüklerin ihlali halinde yapt›r›m›n›n
ne olaca¤› aç›kça belirtilmemiﬂtir. Mevzuat›n, çocu¤un e¤itim hakk›ndan yararlanmas›n› sa¤layacak
tedbirlerin al›nmas› bak›m›ndan kiﬂi ve kurumlar› yükümlülük alt›na soktu¤u hallerde, gerekli
yapt›r›mlar aç›kça düzenlenmelidir.
3. 28. maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi bak›m›ndan Sözleﬂme ile mevzuat›n uyumu incelenirken
iki konunun ele al›nmas› gerekmektedir. ‹lkö¤retimin “zorunlu olmas›” ve “paras›z olmas›”.
a. ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanununda ilkö¤retimin zorunlu oldu¤u ifade edilmekte ve bunu güvence
alt›na almak üzere hem aileye hem de okul idaresi, mülkî amirlik, muhtarl›k gibi idarî makamlara
yükümlülükler getirilmekle birlikte, bu düzenlemelerin ne ölçüde etkili oldu¤una dair veriler mevcut
de¤ildir. ‹lkö¤retim yaﬂ›na gelmiﬂ olmakla birlikte bu sürece hiç girmemiﬂ çocuklarla, ilkö¤retime
baﬂlam›ﬂ ancak çeﬂitli nedenlerle ö¤retimi tamamlamam›ﬂ ö¤rencilerin say›s› kesin olarak bilinmeden
ve bu çocuklar›n sistem d›ﬂ›nda kalmalar›na neden olan faktörler belirlenmeden, mevzuat›n Sözleﬂmede
yaz›l› hakk› korumak bak›m›ndan etkili ve yeterli oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.
‹lkö¤retim ve E¤itim Kanununun 46. maddesine göre, çocuk zorunlu ö¤renim ça¤›n› bitirdi¤i ö¤renim
y›l› sonuna kadar, baﬂka bir ifade ile on dört yaﬂ›na kadar ilkö¤retimini tamamlayamam›ﬂsa, çocu¤a
iki ö¤retim y›l› okula devam “izni” verilmekte, bu iki y›l içerisinde okulu bitiremeyen çocuklar›n
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okulla iliﬂi¤i kesilmektedir. ‹lkö¤retimin bir hak oldu¤u gözetildi¤inde, çocu¤un baﬂar›s›zl›k nedenlerine
iliﬂkin bir de¤erlendirme yap›lmadan ve gerekli her türlü destek verilmeden çocu¤un okulla iliﬂi¤inin
kesilmesi Sözleﬂme ile uyumlu görünmemektedir.
b. Mevzuat e¤itimin zorunlu ve ücretsiz oldu¤unu düzenlemekle birlikte, do¤rudan ve dolayl› ﬂekilde,
çeﬂitli adlar alt›nda velilerden para al›nd›¤› bilinmektedir. E¤itim hakk›n›n ihlali niteli¤indeki bu
uygulamalar›n yapt›r›ma ba¤lanmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda mevcut genel hükümlerin etkili
olamad›¤› aç›kt›r.
Mevzuatta sadece ilkö¤retimin paras›z olmas› esas› benimsenmiﬂ, orta ö¤retim için böyle bir esas
benimsenmemiﬂtir. Öncelikle ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanununda, ilkö¤retimin paras›z olmas›n› güvence
alt›na almak üzere mevcut hükme bir ekleme yap›lmal›, ayn› zamanda da orta ö¤retim için de bu
ilke benimsenmelidir. Bu bak›mdan, “paras›z e¤itim” ilkesinin Milli E¤itim Temel Kanununda yer
almas› düﬂünülmelidir.
Bütün çocuklar için e¤itimin ders kitaplar› ve araçlar› bak›m›ndan da paras›z olmas›n› sa¤layacak bir
yasal güvence bulunmamaktad›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› Ders Kitaplar› ve Araçlar› Yönetmeli¤inde
bu nitelikte bir düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
Mevzuat, burs ve yat›l› okuma gibi, çocuklar›n e¤itim hakk›ndan yararlanmalar› için tesis edilmiﬂ
imkânlar›, ço¤unlukla sadece baﬂar›l› ö¤rencilere tan›maktad›r. Oysa maddi durumu iyi olmayan bir
çocu¤un okulda baﬂar›l› olmas› son derece zordur. Ailesinin maddi durumu nedeniyle baﬂar›s›z olan
bir çocu¤un, burs ve yat›l› okuma imkânlar›ndan yararland›r›lmamas›, çocu¤un e¤itime devam
edememesine neden olacakt›r. O nedenle, çocu¤un burs ve benzeri e¤itimi destekleyici imkânlardan
yararlanmas›n› baﬂar›l› olmas› koﬂuluna ba¤layan düzenlemeler (Örne¤in Anayasa, md. 42, Milli
E¤itim Temel Kanunu, md. 8, ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retimde Paras›z Yat›l› veya Burslu Ö¤renci
Okutma ve Bunlara Yap›lacak Sosyal Yard›mlara ‹liﬂkin Kanun, md. 4) Sözleﬂmeye uygun
görünmemektedir.
E¤itim her aﬂamada son derece yar›ﬂmac› ve rekabetçi bir nitelik kazanm›ﬂt›r. Maddi durumu iyi
olan çocuklar okul d›ﬂ›ndan desteklerle (özel ö¤retmen ve dershaneler arac›l›¤›yla) maddi durumu
iyi olmayan çocuklara k›yasla bir üst seviye e¤itime devam etme bak›m›ndan daha avantajl› hale
gelmektedir. Bu çerçevede f›rsat eﬂitli¤ini sa¤lamaya yönelik yasal düzenleme bulunmamaktad›r.
Burs ve yat›l› okuma imkânlar› çocu¤un baﬂar›l› olmas› koﬂuluna ba¤lanmamal›d›r. Baz› çocuklar
bak›m›ndan (örne¤in ailenin kalabal›k olmas›, çocu¤un ders çal›ﬂabilece¤i bir ortam›n bulunmamas›,

207

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
28. Madde
Çocu¤un E¤itim
Hakk›

çocu¤un e¤itimine devam etmek için çal›ﬂmak zorunda olmas› gibi haller) burs ve yat›l› okuma
imkânlar›n›n çocu¤un e¤itim hayat›nda baﬂar›l› olmas› için zorunlu unsurlar oldu¤u gözetilerek
mevzuatta de¤iﬂiklik yap›lmal›d›r. Bu çerçevede burs, baﬂar›ya ve ihtiyaca dayal› olmak üzere iki
tür olarak yap›land›r›lmal›d›r.
4. Okula devam›n sa¤lanmas› ve okula terk oranlar›n›n düﬂürülmesi bak›m›ndan gerekli tedbirleri
alma konusunda Devletlerin aktif yükümlülükleri bulunmaktad›r.
a. E¤itim hakk›ndan yararlanamayan çocuklar›n, bu haktan neden yararlanamad›klar›n› tespit etmeyi
ve gerekli tedbirleri alabilmeyi sa¤layacak ﬂekilde veri toplanmas›n› öngören yasal düzenlemeler
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yap›lmal›d›r. Bu veriler, çocu¤un okula kay›t olup olmad›¤› ile s›n›rl› olmamal›, devam, terk ve
bitirmeye iliﬂkin verileri de içermelidir. Okula kayd› yap›lmayan veya kayd› yap›lmakla birlikte devam
etmeyen çocuklarla ilgili olarak yap›lmas› gerekenleri gösteren yasal düzenlemeler, bu yükümlülüklerin
yerine getirilmesinin izlenmesi yöntemlerini ve yükümlülük ihlali halinde uygulanacak müeyyideleri
de içermelidir. Hâlihaz›r düzenleme sadece velinin yükümlülü¤ünü ihlal etmesi halini düzenlemekte,
çocu¤un okula devam›n› sa¤lamak üzere gereken tedbiri almakla yükümlü kamu görevlileri ile ilgili
özel bir düzenleme içermektedir. Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanununun 52.-56.
maddeleri bu ilkeler çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.
b. Bu kapsamda, çocu¤un nüfusa kaydedilmemiﬂ olmas› nedeniyle e¤itim hakk›ndan mahrum
kalmamas› için, Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu, md. 49’da nüfusa kaydedilmiﬂ
çocuklar›n e¤itime kabulü ve devam›n› sa¤lamak üzere idare taraf›ndan izlenecek yolu gösteren
ayr›nt›l› bir düzenleme yap›lmal›d›r.
c. Milli E¤itim Temel Kanununun 25. maddesinde nüfusun az ve da¤›n›k oldu¤u yerlerde al›nacak
tedbirleri düzenlemektedir. Bu tedbirlerin al›nmamas› halinde baﬂvurulacak hukuki ve idarî yollar,
haktan yararlanmay› kolaylaﬂt›racak ﬂekilde yasal düzenlemelerde yer almal›d›r.
d. E¤itimin güvenli bir ortamda yap›lmas› gerekmektedir. Okullar›n deprem vb. risklere karﬂ› güvensiz
bir ortamda yap›ld›¤› hallerde, hak sahiplerinin baﬂvuraca¤› idarî ve hukuki yollar mevzuatta
belirtilmelidir.
e. E¤itimin sa¤l›kl› bir ortamda yap›lmas› gerekmektedir. Bu çerçevede, okullar›n su ve temizlik
malzemesi, temizlik görevlisi, boya-badana, tadilat gibi giderleri için gerekli bütçe ayr›lmal›, çocuklara
kiﬂisel temizlik bilgisi sunulmal›, çocuklar›n e¤itim ortam›nda tükettikleri g›dalar›n sa¤l›kl› olmas›n›n
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sa¤lanmas› da Devletin yükümlülü¤üdür. E¤itimin sa¤l›ks›z bir ortamda yap›ld›¤› hallerde, hak
sahiplerinin baﬂvuraca¤› idarî ve hukuki yollar mevzuatta belirtilmelidir.

f. E¤itimin kabul edilebilir nitelikte olmas› için, her türlü ﬂiddet ve istismardan tümüyle ar›nd›r›lm›ﬂ
olmas› gerekmektedir. ﬁiddet ve istismar ö¤retmen ve her kademedeki di¤er personelden
kaynaklanabilece¤i gibi, di¤er ö¤rencilerden ve okul çevresindeki gruplardan da kaynaklanabilir.
Okullarda ﬂiddet, ihmal ve istismar›n önlenmesi için gerekli tedbirleri alma yükümlülü¤ü, idare ve
ö¤retmenlerin görevleri kapsam›nda düzenlenmelidir. Bu tür eylemlerde bulunan ö¤retmen ve
idareciler için öngörülen ceza görev yeri de¤iﬂikli¤i olmamal›, çocu¤a karﬂ› ﬂiddet uygulayan görevlinin
davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i sa¤lay›c› programlara yönlendirilmesi veya çocuklarla çal›ﬂmas›n›n önlenmesi
sa¤layacak biçimde yasal düzenleme yap›lmal›d›r.
g. Çocuk Koruma Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunda de¤iﬂiklik
yap›larak, çocuk hakk›nda tutuklama karar› verilmesi halinde, tutukluk süresince e¤itiminin sa¤lanmas›
zorunlulu¤u öngörülmelidir.
5. E¤itimde rehberlik ve psikolojik dan›ﬂma hizmetleri; ö¤rencilerin kendilerini gerçekleﬂtirmelerine,
e¤itim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalar›na yönelik hizmetler
olarak tan›mlanmaktad›r. Rehberlik ve psikolojik dan›ﬂmanl›k hizmetlerinin, e¤itsel ve bireysel
rehberlik yan›nda mesleki rehberlik ve yönlendirmeyi de kapsayacak biçimde ve bütün çocuklar›
hedef al›r ﬂekilde sunulmas› öngörülmüﬂtür. Bu ﬂekli ile Milli E¤itim Bakanl›¤› Rehberlik ve Psikolojik
Dan›ﬂmanl›k Hizmetleri Yönetmeli¤i, sözleﬂme ile uyumludur.
6. Milli E¤itim Bakanl›¤› Ortaö¤retim Kurumlar› Ödül ve Disiplin Yönetmeli¤inde yer alan örgün
e¤itim d›ﬂ›na ç›karma cezas›, e¤itim hakk›n›n özüne ayk›r› oldu¤u için disiplin cezalar› aras›ndan
ç›kar›lmal›d›r.

209

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
29. Madde
E¤itimin Hedefleri

29. Madde: E¤itimin Hedefleri
1. Taraf Devletler çocuk e¤itiminin aﬂa¤›daki amaçlara yönelik olmas›n› kabul ederler;
(a) Çocuk kiﬂili¤inin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün oldu¤unca
geliﬂtirilmesi;
(b) ‹nsan haklar›na ve temel özgürlüklere, Birleﬂmiﬂ Milletler ﬁart›nda benimsenen ilkelere sayg›s›n›n
geliﬂtirilmesi;
(c) Çocu¤un ana-babas›na, kültürel kimli¤ine, dil ve de¤erlerine, çocu¤un yaﬂad›¤› veya geldi¤i menﬂe
ülkenin ulusal de¤erlerine ve kendisininkinden farkl› uygarl›klara sayg›s›n›n geliﬂtirilmesi;
(d) Çocu¤un anlay›ﬂ, bar›ﬂ, hoﬂgörü, cinsler aras› eﬂitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dinî gruplardan,
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isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar aras›nda dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, yaﬂant›y›,
sorumlulukla üstlenecek ﬂekilde haz›rlanmas›;
(e) Do¤al çevreye sayg›s›n›n geliﬂtirilmesi.
2. Bu maddenin veya 28. maddenin hiçbir hükmü gerçek veya tüzel kiﬂilerin e¤itim kurumlar›
kurmak ve yönetmek özgürlü¤üne, bu maddenin birinci f›kras›nda belirtilen ilkelere sayg› gösterilmesi
ve bu kurumlarda yap›lan e¤itimin Devlet taraf›ndan korunmuﬂ olan asgarî kurallara uygun olmas›
koﬂuluyla, ayk›r› say›lacak biçimde yorumlanamayacakt›r.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 29. maddesinin ilk f›kras›, e¤itimin temel amaçlar›n›n neler olmas› gerekti¤ini belirtmektedir.
Bu konu Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Haklar› Komitesinin ilk genel yorumunun da konusunu
oluﬂturmaktad›r. (Genel Yorum 1 (2001)) Buna göre, e¤itimde temel amaç; çocu¤un her yönüyle
azami ölçüde geliﬂiminin, insan hak ve özgürlüklerine sayg›s›n›n, ana-babas›na, kültürel kimli¤ine, dil
ve de¤erlerine, ulusal de¤erlere sayg›s›n›n sa¤lanmas› ve bu süreçte baﬂkalar›n›n hak ve özgürlüklerine,
farkl›l›klar›na, kimlik ve de¤erlere ve do¤al çevreye sayg›s›n›n geliﬂtirilmesidir. Çocuk, e¤itimin konusu
olarak de¤il, baﬂka bir ifade ile üzerinde eylem ve iﬂlemler yürütülecek bir nesne de¤il, kendisinin
ve baﬂkalar›n›n iyili¤ini gerçekleﬂtirebilecek yetilerinin geliﬂmesine destek olunacak bir kiﬂi olarak
tan›nmaktad›r.
Komitenin genel yorumunda da belirtildi¤i üzere bu maddenin amac› e¤itimin yönelmesi gereken
amaçlar›n bir envanterini sunmak de¤ildir. 29. madde belli bir kalitede e¤itime ulaﬂma konusunda
bireysel ve öznel haklar› ön plana ç›karmakta ve Devletlere bu haklar› güvence alt›na alma yükümlülü¤ü
getirmektedir. Bu yükümlülük e¤itimin, 29. maddede öngörülen amaçlar do¤rultusunda verilmesini
sa¤lamak için ulusal planlar oluﬂturmay›, bu planlar›n uygulanabilmesi için yeterli kaynaklar›n ayr›lmas›n›
ve e¤itimin amac›na uygun biçimde sürdürülmesinin izlenmesini de kapsamaktad›r.
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Maddenin birinci f›kras›nda yer alan e¤itimin amaçlar›, insanl›k âleminin gelece¤ine dair tasar›m›
içeren uluslararas› görüﬂ birli¤ini yans›tmakta ve BM Temel ﬁart›n›n ilk maddelerinde yer alan
Birleﬂmiﬂ Milletlerin amaç ve ilkeleri ile de örtüﬂmektedir.
Bu maddede yaz›l› amaçlar hem e¤itim programlar›n›n içeri¤ini hem de e¤itim ortamlar›n›n tasar›m›n›
kapsay›c› niteliktedir.
Maddenin ikinci f›kras› ise birey ve birey gruplar›n›n ö¤retim kurumlar› açma hakk›n› tan›maktad›r.
Bu kurumlarda yap›lacak e¤itimin, Devletin koydu¤u asgari standartlara uygun olmas› gerekti¤i de
aç›kça belirtilmiﬂtir.
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II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Maddenin birinci f›kras›na iliﬂkin ilk ulusal düzenleme Anayasan›n 42. maddesinde yer almaktad›r.
Buna göre, “E¤itim ve ö¤retim, Atatürk ilkeleri ve ink›lâplar› do¤rultusunda, ça¤daﬂ bilim ve e¤itim
esaslar›na göre, Devletin gözetim ve denetimi alt›nda yap›lacakt›r.” Anayasan›n “Din ve Vicdan
Hürriyeti” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 24. maddesinin dördüncü f›kras›na göre ise “Din ve ahlâk e¤itim ve
ö¤retimi Devletin gözetim ve denetimi alt›nda yap›l›r. Din kültürü ve ahlâk ö¤retimi ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda okutulan zorunlu dersler aras›nda yer al›r.” Milli E¤itim Temel Kanununun
2. maddesi Türk Milli E¤itiminin genel amac› baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r. Söz konusu maddenin ilk f›kras›,
çocu¤un bir yurttaﬂ olarak hangi niteliklerle donat›lacak ﬂekilde e¤itim görece¤ini ortaya koymaktad›r.
‹kinci f›kra, e¤itimin çocu¤un bedensel, zihinsel, ahlâki, ruhsal ve duygusal yönden geliﬂtirilmesi
amac›na yönelmesi gerekti¤ini ifade etmekte, üçüncü f›kra ise e¤itimin çocu¤u hayata ve çal›ﬂma
hayat›na haz›rlama amac›na vurgu yapmaktad›r. Maddenin sonunda “Böylece bir yandan Türk
vatandaﬂlar›n›n ve Türk toplumunun refah ve mutlulu¤unu art›rmak; öte yandan millî birlik ve
bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalk›nmay› desteklemek ve h›zland›rmak ve nihayet Türk
Milletini ça¤daﬂ uygarl›¤›n yap›c›, yarat›c›, seçkin bir orta¤› yapmakt›r.” ifadesi yer almaktad›r. Kanunun
10. maddesi ders programlar›n›n haz›rlan›p uygulanmas›nda Atatürk milliyetçili¤inin temel al›naca¤›n›
ve millî ahlâk ve millî kültürün geliﬂtirilip ö¤retilmesine önem verilece¤ini vurgulamaktad›r. Demokrasi
e¤itimi baﬂl›kl› 11. madde ö¤rencilere demokrasi bilincinin kazand›r›lmas›na çal›ﬂ›laca¤›n›, ancak e¤itim
kurumlar›nda Atatürk milliyetçili¤ine ayk›r› siyasi ve ideolojik telkinler yap›lmas›na ve bu nitelikteki
siyasi olay ve tart›ﬂmalara kar›ﬂ›lmas›na meydan verilmeyece¤i belirtilmiﬂtir. Kanunun 12. maddesi
Türk Milli E¤itiminde laikli¤in esas oldu¤unu ve din kültürü ve ahlâk ö¤retiminin ilkö¤retim okullar›
ile lise ve dengi okullarda zorunlu olarak okutulaca¤›n› hükme ba¤lam›ﬂt›r. Ayn› Kanunun 23.
maddesinde ilkö¤retimin ilk amac›n›n her Türk çocu¤unu iyi bir vatandaﬂ olarak yetiﬂtirmek, ikinci
amac›n›n ise çocuklar› hayata ve üst ö¤renime haz›rlamak oldu¤u ifade edilmiﬂtir. ‹lkö¤retim ve
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E¤itim Kanununun 1. maddesine göre ilkö¤retim, Türklerin millî gayelere uygun olarak yetiﬂmelerine
hizmet eden temel e¤itim ve ö¤retimdir.
Maddenin ikinci f›kras›na iliﬂkin ilk düzenleme, Anayasan›n 42. maddesinde yer almaktad›r. Buna
göre, e¤itim ve ö¤retim, Atatürk ilkeleri ve ink›lâplar› do¤rultusunda, ça¤daﬂ bilim ve e¤itim esaslar›na
göre, Devletin gözetim ve denetimi alt›nda yap›lacak, bu esaslara ayk›r› e¤itim ve ö¤retim yerleri
aç›lamayacakt›r. Milli E¤itim Temel Kanununun 58. maddesi, okul açma izni verme yetkisinin Milli
E¤itim Bakanl›¤›’na ait oldu¤unu belirtmektedir. Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu, okul açma esaslar›n›
ve usullerini düzenlemektedir. Kanunun 5. maddesi milletleraras› özel e¤itim kurumlar›, yabanc›
okullar ve az›nl›k okullar› aç›lmas›n› düzenlemektedir. Hükümde, bu ö¤retim kurumlar›nda Türk
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Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, güvenli¤ine ve menfaatlerine ayk›r›, Türk
Milletinin millî, ahlâki, insani, manevi ve kültürel de¤erleri aleyhine e¤itim-ö¤retim yap›lamayaca¤›
ifade edilmiﬂtir. Maddenin az›nl›k okullar›na iliﬂkin f›kras›nda Lozan Antlaﬂmas›na gönderme yap›larak,
gerekli hususlar›n yönetmelikle tespit edilece¤i, bu yönetmeli¤i ilgili ülkelerin bu konulardaki mütekabil
mevzuat ve uygulamalar› dikkate al›nmak suretiyle haz›rlanaca¤› belirtilmiﬂtir. Ayn› f›kraya göre,
bu okullarda yaln›z kendi az›nl›¤›na mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› çocuklar okuyabilecektir.
Mesleki E¤itim Kanunu, Özel Ö¤retim Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname, Özel E¤itim
Hizmetleri Yönetmeli¤i ve Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel Okullar Çerçeve Yönetmeli¤i de, gerçek ve
tüzel kiﬂiler taraf›ndan aç›lacak özel okullar›n aç›lmas› ve iﬂletilmesi usul ve esaslar›na iliﬂkin hükümler
içermektedir.
Son olarak belirtilmelidir ki, Türkiye Sözleﬂmeye taraf olurken, Sözleﬂmenin 29. maddesinin Lozan
Antlaﬂmas›n›n ve Anayasan›n sözüne ve ruhuna uygun ﬂekilde yorumlanaca¤› yönünde çekince
koymuﬂtur.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Öncelikle bu maddeye konulan çekincenin kald›r›lmas› düﬂünülmelidir.
E¤itimi düzenleyen mevzuata bak›ld›¤›nda, e¤itimin amaçlar›n›n ve bunun ola¤an bir sonucu olarak
e¤itimin içeri¤inin, uluslararas› mevzuatta düzenlenenden farkl› öncelikler öngördü¤ünü belirtmek
gerekir.
Komitenin geliﬂtirdi¤i uygulama denetim listelerine göre, e¤itimin amaç ve hedefini düzenleyen
mevzuat›n Sözleﬂme ile uyumlu olup olmad›¤›n› belirleyebilmek için bak›lacak göstergelerden baz›lar›
ﬂunlard›r:
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1. E¤itimin hedeflerini belirleyen düzenlemeler, Komitenin genel yorumu do¤rultusunda gözden
geçirilmiﬂ midir?
2. E¤itimin amaçlar› düzenlenirken; özellikle çocu¤un kiﬂili¤i, zihinsel ve bedensel yetilerinin eksiksiz
geliﬂimini sa¤lama hedefi aç›kça dile getirilmekte midir?
3. Gene e¤itimin amaçlar› düzenlenirken çocu¤un kendi kültürel ve ulusal kimli¤i ile birlikte di¤er
uluslar›n de¤erlerine sayg›s›n› geliﬂtirme bir hedef olarak belirlenmiﬂ midir?
4. Okul yönetim sistemleri ve disiplin yaklaﬂ›mlar›na iliﬂkin düzenlemeler, Sözleﬂmede yaz›l› haklar›
koruyucu ve e¤itimin amaçlar›na uyumlu nitelikte midir?
Uygulama denetim listelerinde yer alan göstergelerin pek ço¤u; mevzuat›n bu konuda nas›l bir
düzenleme içerdi¤inden daha çok, uygulamadaki sonuçlara odaklanm›ﬂt›r. Bu da, 29. maddenin
uyumunun as›l olarak uygulamada al›nan tedbirler ile yani sonuca bak›larak belirlenece¤ini ortaya
koymaktad›r.
E¤itimin amaç ve hedeflerini düzenleyen hükümler 1973 tarihli olup, en son 1983’de de¤iﬂtirilmiﬂ,
Komitenin genel yorumu çerçevesinde gözden geçirilmemiﬂtir. Milli E¤itim Temel Kanununun,
e¤itimin amaçlar›n› düzenleyen 2. maddesinin (b) bendinde “beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu
bak›mlar›ndan dengeli ve sa¤l›kl› ﬂekilde geliﬂmiﬂ bir kiﬂili¤e ve karaktere, hür ve bilimsel düﬂünme
gücüne, geniﬂ bir dünya görüﬂüne sahip, insan haklar›na sayg›l›, kiﬂilik ve teﬂebbüse de¤er veren,
topluma karﬂ› sorumluluk duyan; yap›c›, yarat›c› ve verimli kiﬂiler olarak yetiﬂtirmek” biçiminde ifade
edilen ikinci amaç, Sözleﬂmenin arad›¤› ﬂekilde çocu¤un geliﬂimine vurgu yapmaktad›r. Ancak bu
maddede yer alan ilk amaç, çocu¤un Devletin üzerine inﬂa edildi¤i de¤erlerin savunucusu bir yurttaﬂ
olarak yetiﬂtirilmesidir.
Bu yaklaﬂ›m›n etkisi, e¤itimin amaç ve yöntemini belirleyen di¤er düzenlemelerde de görülmektedir.
Milli E¤itim Kanununun “Demokrasi e¤itimi” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 11. maddesinde, “hür ve demokratik
bir toplum düzeninin gerçekleﬂmesi ve devam› için yurttaﬂlar›n sahip olmalar› gereken demokrasi
bilincinin” geliﬂtirilmesinden bahsedilirken, de¤erler de dâhil olmak üzere siyasetin tart›ﬂ›lmas› imkân›n›
ortadan kald›racak ﬂekilde, “e¤itim kurumlar›nda Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçili¤ine
ayk›r› siyasi ve ideolojik telkinler yap›lmas› ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tart›ﬂmalara
kar›ﬂ›lmas›na hiçbir ﬂekilde meydan verilmez.” ifadesi yer almaktad›r. Bu düzenleme, ifade özgürlü¤ü
ile çeliﬂkili uygulamalara neden olma riski taﬂ›maktad›r. E¤itimin amac› ve ilkeleri düzenlenirken,
düﬂünce ve ifade özgürlü¤ü prensiplerine uygun bir düzenleme yap›lmal›d›r.
Milli E¤itim Temel Kanununun ad›ndan da anlaﬂ›ld›¤› üzere, e¤itim ulusal niteliktedir. Ancak Sözleﬂme
sadece çocu¤un kendi ulusal kimli¤ine de¤il, di¤er uygarl›klar›n ulusal de¤erlerine sayg›s›n› geliﬂtirmekten
bahsetmektedir. Mevzuat›n bu yönden güçlendirilmesi gerekmektedir.
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E¤itimin amaç ve içeri¤inin ülke ve vatandaﬂl›k kavramlar›n›n ötesine taﬂ›nmas› ve dünya bar›ﬂ›,
dayan›ﬂma, baﬂka dil ve kültürlerin de Türk dili ve kültürü kadar de¤erli oldu¤u, insanlar›n dil, dil,
renk, cinsiyet, engellilik, sosyal köken, siyasal görüﬂ ve benzeri nedenlerden ba¤›ms›z olarak haklarda
ve onurda eﬂit olduklar› gibi, Birleﬂmiﬂ Milletler ﬁart›nda belirtilmiﬂ ilkelerin e¤itimin öncelikli amaçlar›
olarak benimsenmesi gerekmektedir.
Belirtilen nedenlerle, e¤itimin amaçlar› ve içeri¤i çocuk merkezli bir yaklaﬂ›m do¤rultusunda
de¤iﬂtirilmeli, vatandaﬂl›k ve ulusal de¤erler yan›nda evrensel de¤erlere, insan hak ve özgürlüklerine
ve farkl›l›klara sayg›, e¤itimin amaçlar› aras›na al›nmal›; müfredat ve ders kitaplar›n›n bu amaçlara
ulaﬂmay› sa¤layacak ﬂekilde gözden geçirilmesi bir yasal yükümlülük haline getirilmelidir. Bu kapsamda,
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düﬂmanl›k, cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve ﬂiddet ça¤r›s› yapan ifadelerin ders kitaplar›nda yer alamayaca¤›
mevzuatta aç›kça düzenlenmelidir.
Çocuklar›n, farkl› görüﬂlerin olabilece¤ini e¤itimin ilk aﬂamalar›ndan itibaren görerek, bunun normal
oldu¤unu benimseyebilmeleri için, siyasi konular dâhil olmak üzere Türkiye gündemindeki konular›n
tart›ﬂ›labilmesine zemin sa¤layacak ﬂekilde, söz konusu yasaklar ortadan kalkmal›d›r.
E¤itimin ulusal niteli¤ine iliﬂkin düzenlemeler, kendi ulusal de¤erlerine sayg›n›n d›ﬂ dünyaya kapal›l›k,
d›ﬂ dünyadan mutlak farkl›l›k, d›ﬂ dünyan›n de¤erlerinin tehdit olarak anlaﬂ›lmamas› gerekti¤ini
gösterecek ve farkl› uygarl›klar›n ulusal de¤erlerine sayg› duyma becerisini kazand›rmay› da kapsayacak
biçimde yeniden yaz›lmal›d›r.
E¤itim amac› ile ilgili mevzuatta yap›lacak de¤iﬂiklik, farkl› kültürlerin tan›nmas› ve çocuklar›n kültürel
farkl›l›klar›n bilinciyle ve bu farkl›l›klara sayg›yla yetiﬂtirilmesi hedefini içermelidir.
1923 tarihli Lozan Antlaﬂmas›na dayan›larak konulan çekinceler nedeniyle, bu Antlaﬂma çerçevesinde
az›nl›k say›lmayan çocuklar ana dillerini ö¤renme konusundaki s›n›rlamalardan/destek eksikli¤inden
kaynaklanan sorunlarla karﬂ›laﬂmaktad›r. Söz konusu çekincelerin olas› olumsuz etkilerine, Komite
taraf›ndan da dikkat çekilmiﬂtir1. Az›nl›k okullar›na iliﬂkin olarak Sözleﬂme ve daha genel olarak
uluslararas› hukuk ile uyumlu olmayan bir düzenleme, az›nl›k okullar›yla ilgili olarak mütekabiliyetin
esas al›naca¤›n› ifade eden Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanununun 5. maddesidir. Mütekabiliyet, bir
ülke topraklar›ndaki yabanc›lara yap›lacak muameleye ve tan›nacak hak ve özgürlüklere iliﬂkindir.
Mütekabiliyetin az›nl›klara uygulanmas›, az›nl›klara mensup kiﬂilerin yabanc› olarak görüldüklerini
1 Türkiye ‹RSG, Add. Para. 11 ve 12.

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
29. Madde
E¤itimin Hedefleri

ifade eder ki, bu yaklaﬂ›m ayr›mc›l›k teﬂkil eder2. Bu nedenle az›nl›k okullar›n›n mütekabiliyet esas›na
dayal› olarak düzenlenece¤ine iliﬂkin hüküm yürürlükten kald›r›lmal›d›r.

Ana dili Türkçe d›ﬂ›nda bir dil olan çocuklar›n, resmî dil olan Türkçe yan›nda ana dillerini de ö¤renme
ve kullanma özgürlükleri tan›nmal›d›r.

Son olarak, Din Bilgisi ve Ahlâk derslerinin zorunlu olmas›na ve içeri¤ine iliﬂkin de¤erlendirmeler
yapmak gerekmektedir. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin 1448/04 say›l› Zengin baﬂvurusuna
iliﬂkin karar›nda da ifade edildi¤i üzere, bu derslerin zorunlu olmas› halinde, içeri¤inin tüm din ve
mezheplere iliﬂkin nesnel bilgiler aktarmas›, içeri¤in bu nitelikte olmad›¤› takdirde dersin zorunlu
olmamas› gerekmektedir. Yine, mevcut tüm din ve mezhepler hakk›nda bilgi içermeyen bu nitelikte
bir ders, baz› çocuklar›n kendi din ve mezheplerine iliﬂkin bilgi alabilmelerine, baﬂkalar›n›n ise
alamamalar›na neden olacakt›r. Bu çerçevede, dersten müstesna olabilmek için, çocu¤un din veya
mezhebinin aç›klanmas›n›n gerekli olmas›, istisna hükmünün yeterli ve uygun bir tedbir olmad›¤›
anlam›n› taﬂ›maktad›r3. Din ve ahlâk dersleri zorunlu olmaktan ç›kart›lmal› ve her durumda içeri¤i
tüm din ve mezheplere iliﬂkin nesnel bilgiler aktar›lmas›n› mümkün k›lacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmelidir.

2 5580 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu taraf›ndan yürürlükten kald›r›lan 625 say›l› ve ayn› baﬂl›¤› taﬂ›yan Kanun’un 5. maddesinde
de ayn› düzenleme bulunmaktayd›. 2007 y›l› ﬁubat ay›nda yeni Kanun benimsenirken söz konusu düzenlemenin de¤iﬂtirilmemiﬂ olmas›
kabul edilebilir de¤ildir.

3 Case of Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, Application No. 1448/04, 9 October 2007.
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30. Madde: Az›nl›klara ya da Yerli Halklara
Mensup Çocuklar
Soya, dine ya da dile dayal› az›nl›klar›n ya da yerli halklar›n var oldu¤u Devletlerde, böyle bir az›nl›¤a
mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait oldu¤u az›nl›k toplumunun di¤er üyeleri ile birlikte
kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma haklar›ndan
yoksun b›rak›lamaz.
I. Maddenin Kapsam›
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Madde, az›nl›k ya da yerli halklara mensup çocuklar›n kendi kültürlerinin, dinlerinin gereklerini
yerine getirme ve kendi dillerini konuﬂma haklar›n› güvence alt›na almaktad›r.
Bu madde insan haklar› çerçevesinde kal›nd›¤› sürece kültürel çeﬂitliliklerin kabul edilmesini sa¤lama
ve insanlar›n bu nedenle ayr›mc›l›¤a u¤ramas›n› önleme amac›n› taﬂ›maktad›r.
Bu hak, ayn› zamanda Uluslararas› Kiﬂisel ve Siyasal Haklar Sözleﬂmesinin 27. maddesinde de
düzenlenmektedir.
Bu konu ile ilgili çal›ﬂ›l›rken, ‹nsan Haklar› Komitesinin, Uluslararas› Kiﬂisel ve Siyasal Haklar
Sözleﬂmesinin 27. maddesi ile ilgili 23 say›l› Genel Yorumun da dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Buna göre, az›nl›klara tan›nan haklar, birey olarak ve sözleﬂme gere¤i baﬂkalar› ile birlikte sahip
olunan haklara ek olarak tan›nan haklard›r ve Devletlere pozitif yükümlülükler getirmektedir. Bu
hak kolektif bir kendi kaderini tayin hakk› de¤ildir, dolay›s›yla da herhangi bir Devletin egemenli¤i
veya toprak bütünlü¤üne yönelik tehlike oluﬂturmaz. Öte yandan bu hak sadece, yurttaﬂlar veya
daimi ikamet sahipleri için de¤il, Devletin egemenlik alan›ndaki topraklarda bulunan herkese tan›nan
bir hakt›r. Genel Yorumda bu hakk›n amac› “bir bütün olarak toplumun dokusunun zenginleﬂtirilmesi”
olarak ifade edilmiﬂtir.
Konu ile ilgili di¤er sözleﬂmelerden baz›lar› ﬂunlard›r: 1992 y›l›nda BM Genel Kurulunda kabul edilen
Ulusal, Etnik, Dini ve Dilsel Az›nl›klara Mensup Kiﬂilerin Haklar› Sözleﬂmesi ve 1990 tarihli Bütün
Göçmen ‹ﬂçilerin ve Aile Üyelerinin Haklar›n›n Korunmas› ile ilgili Uluslararas› Sözleﬂme.
Sözleﬂme ile iç hukukta mevzuat›n uyumu incelendi¤inde, özellikle çocuklar›n dillerine, dinlerine,
kültürlerine müdahale edilmesinden yasa ile korunup korunmad›¤›n›n incelenmesi gerekmektedir.
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Bu koruman›n okul, kitle iletiﬂim araçlar›, çocuklar›n ana-babalar›ndan ayr› düﬂtükleri durumlar ve
yasal soruﬂturma ve kovuﬂturmalar› kapsamas› gerekmektedir. Çocuklar›n kendi az›nl›k dillerini
ö¤renme olanaklar›na sahip olmalar› da uyum için aranan koﬂullar aras›nda yer almaktad›r. (Uygulama
Denetim Listesi, md. 30)
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Türkiye, Sözleﬂmenin Az›nl›klara ve Yerli Halklara Mensup Çocuklar›n Haklar›na iliﬂkin 30. maddesine,
T.C. Anayasas› ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaﬂmas› hükümlerine ve ruhuna uygun olarak
yorumlama hakk›n› sakl› tuttu¤u yönünde çekince koymuﬂtur.
‹ç hukukta, Türkiye’de yaﬂayan az›nl›k ya da yerli halklara mensup çocuklar›n kendi kültürlerinin,
dinlerinin gereklerini yerine getirme ve kendi dillerini konuﬂma haklar›n› güvence alt›na al›c› kapsay›c›
bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Bu konudaki en kapsaml› düzenleme Lozan Antlaﬂmas›d›r. Lozan Antlaﬂmas›, sadece gayr› Müslim
az›nl›klara iliﬂkin hükümler içermemekte, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂlar› bak›m›ndan haklar
sa¤layan düzenlemeler de içermektedir. Nitekim Lozan Antlaﬂmas›n›n 39. maddesinin dördüncü
f›kras›, bütün Türk vatandaﬂlar›na aç›k ve kapal› toplant›larda, her türlü bas›n ve yay›n araçlar›nda
diledi¤i dili kullanma hakk›n› öngörmektedir. (Herhangi bir Türk uyru¤unun, gerek özel gerekse
ticaret iliﬂkilerinde, din, bas›n ya da her çeﬂit yay›n konular›yla aç›k toplant›lar›nda, diledi¤i bir dili
kullanmas›na karﬂ› hiç bir k›s›tlama konulmayacakt›r.)
Antlaﬂman›n 37 ila 45. madde hükümleri az›nl›klar›n haklar›n› düzenlemektedir. Bunlardan konu
ile ilgili baz›lar› ﬂöyledir:
Lozan Antlaﬂmas›na göre Türkiye'de oturan herkes, her inanc›n, dinin ya da mezhebin, kamu düzeni
ve ahlâk kurallar›yla çat›ﬂmayan gereklerini, ister aç›kta isterse özel olarak, serbestçe yerine getirme
hakk›na sahip olacakt›r.
Devletin resmî dili bulunmas›na ra¤men, Türkçeden baﬂka bir dil konuﬂan Türk uyruklar›na,
mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri bak›m›ndan uygun düﬂen kolayl›klar
sa¤lanacakt›r.
Genel (kamusal) e¤itim konusunda, Türk Hükümeti, Müslüman olmayan uyruklar›n önemli bir
oranda oturmakta olduklar› il ve ilçelerde, bu Türk uyruklar›n›n çocuklar›na ilkokullarda ana dilleriyle
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ö¤retimde bulunulmas›n› sa¤lamak bak›m›ndan, uygun düﬂen kolayl›klar› gösterecektir. Bu hüküm,
Türk Hükümetinin, söz konusu okullarda Türk dilinin ö¤renimini zorunlu k›lmas›na engel olmayacakt›r.
Az›nl›k haklar› kapsam›nda ele al›nmas› gereken haklar aras›nda, Lozan Antlaﬂmas›n›n 40. maddesiyle
güvence alt›na alt›na al›nan e¤itim kurumlar› kurma ve buralarda kendi dillerini özgürce kullanma
ve dinsel ayinlerini serbestçe yapma bak›m›ndan eﬂit hakka sahip bulunma haklar› özel önem
taﬂ›maktad›r.
Antlaﬂma, Anayasan›n 90. maddesinin ilk f›kras›na göre kanun hükmünde oldu¤undan, Lozan
Antlaﬂmas› hükümleri de mevzuat içerisinde de¤erlendirilmelidir. Antlaﬂman›n 40. ve 41. maddesi
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gayr› Müslim az›nl›klardan bahsetmekte, bunlar›n hangi dine mensup olan kiﬂilerle s›n›rl› oldu¤unu
belirtmemektedir. Buna göre, Antlaﬂma esas olarak Türkiye’de yaﬂayan gayr› Müslimlerin sahip
olduklar› din, dil ve kültürlerine iliﬂkin haklar› düzenlemektedir.
Bunun d›ﬂ›nda en kapsay›c› düzenleme Anayasan›n 10. maddesidir. Bu madde, “herkes, dil, ›rk, renk,
cinsiyet, siyasi düﬂünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay›r›m gözetilmeksizin kanun
önünde eﬂittir” derken vatandaﬂl›k ﬂart› aramam›ﬂt›r. Ayn› madde, kad›nlar ve erkeklerin eﬂit haklara
sahip olduklar›n› özellikle vurgulad›ktan sonra, hiçbir kiﬂiye, aileye, zümreye veya s›n›fa imtiyaz
tan›namayaca¤›n› da hükme ba¤lam›ﬂt›r.
Benzer bir biçimde 30. maddeye çekince koyan Fransa, çekince gerekçesini Anayasas›nda yer alan
eﬂitlik ilkesine dayand›rm›ﬂ ve az›nl›klara özel bir statü tan›nmas›n›n bu ilkeye ayk›r› olaca¤›n› ileri
sürmüﬂtür. BM Çocuk Haklar› Komitesi, 30. maddenin az›nl›klara özel statü öngörmedi¤ini sadece
kiﬂisel haklar›n› güvence alt›na almay› amaçlad›¤›n› belirterek, Türkiye gibi Fransa taraf›ndan konulan
çekinceyi de kayg› verici buldu¤unu belirtmiﬂtir.
Konuﬂma diline iliﬂkin ilk düzenleme, Anayasan›n 3. maddesinde bulunmaktad›r. Türkiye Devletinin
dili Türkçedir. Anayasan›n 42. maddesine göre, Türkçeden baﬂka bir dil e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda
Türk vatandaﬂlar›na ana dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez. Madde milletleraras› antlaﬂma
hükümlerinin sakl› oldu¤unu belirterek, Lozan Antlaﬂmas›na gönderme yapmaktad›r. Yukar›da da
belirtildi¤i gibi gayrimüslim az›nl›klar›n çocuklar› ana dillerinde e¤itim yapma hakk›na sahiptir, ancak
Devlet bu dil ile birlikte Türkçenin ö¤retilmesini de zorunlu tutabilecektir.
Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanununun 5. maddesi di¤erleri yan›nda az›nl›k okullar›n›n aç›lmas›n› da
düzenlemektedir. Hükümde, bu ö¤retim kurumlar›nda Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤üne, güvenli¤ine ve menfaatlerine ayk›r›, Türk Milletinin millî, ahlâki, insani, manevi ve
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kültürel de¤erleri aleyhine e¤itim-ö¤retim yap›lamayaca¤› ifade edilmiﬂtir. Maddede Lozan Antlaﬂmas›na
gönderme yap›larak, gerekli hususlar›n yönetmelikle tespit edilece¤i, bu yönetmeli¤in ilgili ülkelerin
bu konulardaki mütekabil mevzuat ve uygulamalar› dikkate al›nmak suretiyle haz›rlanaca¤› belirtilmiﬂtir.
Ayn› f›kraya göre, bu okullarda yaln›z kendi az›nl›¤›na mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ›
çocuklar okuyabilecektir.
Ancak 2003 y›l›nda yap›lan bir dizi yasal düzenleme ile Lozan Antlaﬂmas›n›n kapsam› d›ﬂ›nda kalan
dillerin ö¤retilmesi ve kullan›lmas› olana¤› yasal olarak tan›nm›ﬂt›r. Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi
Kanununun 2. maddesinin (a) bendinde, e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda, Türk vatandaﬂlar›na
Türkçeden baﬂka hiçbir dilin, ana dilleri olarak okutulamayaca¤› ve ö¤retilemeyece¤i düzenlenmiﬂtir.
Bu hükümde, Türk vatandaﬂlar›n›n günlük yaﬂamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve
lehçelerin ö¤renilmesi için özel kurslar aç›labilece¤i; bu kurslarda ve di¤er dil kurslar›nda ayn› maksatla
dil dersleri oluﬂturulabilece¤i belirtilmektedir.
Ayn› zamanda Türk Vatandaﬂlar›n›n Günlük Yaﬂamlar›nda Geleneksel Olarak Kulland›klar› Farkl›
Dil ve Lehçelerin Ö¤renilmesi Hakk›nda Yönetmelik (RG 05.12.2003 - 25307) 5. maddesinde, dil
ve lehçe derslerinin verilebilece¤ini, bu derslerin verildi¤i kurslarda Türk Milli E¤itiminin genel
amaçlar›na ve temel ilkelerine uygun olarak Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine,
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› olmayacak ﬂekilde faaliyet yürütülece¤ini
ifade etmiﬂtir. Ö¤retim programlar›n›n haz›rlanmas› ve denetim yetki ve görevleri Milli E¤itim
Bakanl›¤›ndad›r.
Radyo ve Televizyon Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 4. maddesine göre, yay›nlar›n Türkçe
yap›lmas› esas olmakla birlikte, Türk vatandaﬂlar›n›n günlük yaﬂamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar›
farkl› dil ve lehçelerde de yay›n yap›labilir. Türk Vatandaﬂlar›n›n Günlük Yaﬂamlar›nda Geleneksel
Olarak Kulland›klar› Farkl› Dil ve Lehçelerde Yap›lacak Radyo ve Televizyon Yay›nlar› Hakk›nda
Yönetmelik (RG 25.01.2004 - 25357) 4 ve 5. maddelerinde Türk vatandaﬂlar›n›n günlük yaﬂamlar›nda
kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerde yay›n esaslar›n› düzenlemektedir. Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n
Dili Hakk›nda Yönetmelik (RG 18.12.2002 - 24967) 4 ve 5. maddeleri de benzer bir düzenlemeye
sahiptir. Yönetmeli¤e göre, TRT radyo yay›nlar›nda günde k›rk beﬂ dakikay› ve haftada toplam dört
saati, televizyon yay›nlar› günde otuz dakikay› ve haftada toplam iki saati aﬂamamak üzere bu
dillerde yay›n yapabilecektir.
Milli E¤itim Temel Kanununun 12. maddesi Türk Milli E¤itiminde laikli¤in esas oldu¤unu ve din kültürü
ve ahlâk ö¤retiminin ilkö¤retim okullar› ile lise ve dengi okullarda zorunlu olarak okutulaca¤›n›
hükme ba¤lam›ﬂt›r. Bu konu, din ve vicdan özgürlü¤ü çerçevesinde 14. madde incelenirken ve din
e¤itimi ile ilgili olarak da 28. madde incelenirken ayr›nt›l› biçimde ele al›nm›ﬂt›r.
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III. Mevzuat›n Sözleﬂme’ye Uyumu ve Öneriler
Sözleﬂmenin 30. maddesine konulan çekincelerin yans›mas›, az›nl›klara iliﬂkin mevzuatta da
görülmektedir. Az›nl›klara mensup çocuklara karﬂ› ayr›mc›l›¤› yasaklayan yasal düzenlemeler
bulunmakla birlikte, bunlar›n hem konu bak›m›ndan kapsam› yeterli de¤ildir, hem de etkili hak arama
yollar› öngörmedi¤inden, yeterli güvence sa¤lamaktan uzakt›r.
Az›nl›klara karﬂ› ayr›mc›l›k yasa¤› öngören uluslararas› sözleﬂmelerin ilgili hükümlerine, bu hükümlerin
Lozan Antlaﬂmas› ›ﬂ›¤›nda yorumlan›p uygulanaca¤› çekincesi getirilerek, bunlar›n etkileri azalt›lm›ﬂt›r.
Böylece, ulusal mevzuattan ve/veya uygulamadan kaynaklanan ayr›mc› muameleler karﬂ›s›nda
uluslararas› hak arama yollar›ndan yararlanma imkân› da büyük ölçüde kald›r›lm›ﬂt›r.
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Öncelikle, bu maddeye ve ayr›mc›l›¤› yasaklayan uluslararas› sözleﬂmelere konulan çekincelerin
kald›r›lmas› ve uluslararas› hak arama yollar›n›n önünün aç›lmas› düﬂünülmelidir. Bununla birlikte
E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› UNESCO Sözleﬂmesine taraf olunmas› da önemlidir.
Az›nl›k haklar› 30. maddede öngörüldü¤ü biçimi ile korunabilmesi için Anayasada aç›k bir düzenleme
yap›lmas› önerilir. Böylece hem ülkedeki bütün çocuklar› kapsayacak bir düzenleme yap›lm›ﬂ olacak
hem de Antlaﬂmalar ile yasalar aras›ndaki uyumsuzluklar›n giderilmesi de mümkün olabilecektir.
Lozan Antlaﬂmas›n›n, gayr› Müslim az›nl›klardan bahsetmesine karﬂ›n, mevzuat ve uygulamada gayr›
Müslim az›nl›klar Ermeni, Musevi ve Rumlar ile s›n›rl› olarak kabul edilmektedir. Örne¤in Özel E¤itim
Kurumlar› Kanununda az›nl›k okullar›, Ermeni, Musevi ve Rumlara ait okullar olarak kabul edilmekte
ve bu üç grup d›ﬂ›ndaki gayrimüslim az›nl›klara mensup çocuklar, Lozan Antlaﬂmas›n›n 40. ve 41.
maddesi ile tan›nm›ﬂ haklardan yararlanamamaktad›r. Bu sak›ncan›n giderilebilmesi için, Özel E¤itim
Kurumlar› Kanununun 2. maddesi (e) bendinde yer alan az›nl›k okullar› tan›m› Sözleﬂme ile uyumlu
olacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
Sözleﬂmenin 30. maddesine Lozan Antlaﬂmas›na dayan›larak konulan çekinceler, bu Antlaﬂma
çerçevesinde az›nl›k say›lmayan çocuklar›n anadillerinde e¤itim hakk›n› kullanmalar›na engel olacak
biçimde yorumlanmaktad›r. Söz konusu çekincelerin olas› olumsuz etkilerine, Komite taraf›ndan
da dikkat çekilmiﬂtir1. Çocuklar, anadillerini ö¤renme konusundaki s›n›rlamalardan ve destek
eksikli¤inden kaynaklanan sorunlara karﬂ› yasal korumadan yoksun bulunmaktad›r.
Bütün çocuklar›n, Sözleﬂmede tan›nan haklardan yararlanabilmesi için, Devlet taraf›ndan az›nl›k
olarak tan›mlans›n ya da tan›mlanmas›n, her çocuk için kendi din, dil ve kültürlerini yaﬂama ve

1 Türkiye ‹RSG, Add. Para. 11 ve 12.
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yaﬂatma olana¤›na sahip olma hakk› yasa ile güvence alt›na al›nmal› ve ayn› düzenlemede bu hakk›n
kullan›lmas›n›n önündeki engellerin ve s›n›rlamalar›n kald›r›lmas› esas› benimsenmelidir.
Az›nl›k okullar›na iliﬂkin olarak Sözleﬂme ve daha genel olarak uluslararas› hukuk ile uyumlu olmayan
bir di¤er düzenleme, az›nl›k okullar›yla ilgili olarak mütekabiliyetin esas al›naca¤›n› ifade eden Özel
Ö¤retim Kurumlar› Kanununun 5. maddesidir. Mütekabiliyet, bir ülke topraklar›ndaki yabanc›lara
yap›lacak muameleye ve tan›nacak hak ve özgürlüklere iliﬂkindir. Mütekabiliyetin az›nl›klara
uygulanmas›, esasen Türk vatandaﬂ› olan az›nl›klara mensup kiﬂilerin yabanc› olarak görüldüklerini
ifade eder ki, bu yaklaﬂ›m ayr›mc›l›k teﬂkil eder2. Bu nedenle, Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu
madde 5’teki mütekabiliyet ﬂart› kald›r›lmal›d›r.
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Lozan Antlaﬂmas›n›n 40. maddesi, gayr› Müslim az›nl›klar›n “... Harcamalar› kendilerince yap›lmak
üzere, her türlü yard›m, e¤itim kurumlar› kurma, ... Buralarda kendi dillerini özgürce kullanma ve
dinsel ayinlerini serbestçe yapma bak›m›ndan eﬂit bir hakka sahip” olacaklar›n› ifade etmektedir.
E¤itim hakk› ve ilkö¤retimin paras›z olmas› ilkesi ile az›nl›klar›n kendi dillerini ö¤renme haklar› birlikte
de¤erlendirildi¤inde bu ﬂart Devletin pozitif yükümlülükleri ile çeliﬂir niteliktedir. Bu nedenle, Özel
Ö¤retim Kurumlar› Kanunu 5. maddesi son f›kras›na getirilecek bir ek düzenleme ile az›nl›klara
mensup çocuklar›n paras›z ilkö¤retim haklar›n› kendi ana dilinde e¤itim hakk› ile birlikte kullanmalar›n›
sa¤layacak bir esas benimsenmelidir.
Ders kitaplar›nda, az›nl›k dillerinin, dinlerinin ve kültürlerinin ve genel olarak az›nl›klara karﬂ›
ayr›mc›l›¤› veya düﬂmanl›¤› destekleyen veya az›nl›klar› toplum için bir tehdit olarak niteleyen
ifadelerin yer almas›, mevzuatla yasaklanmal›d›r.
Son olarak da, mevzuatta resmî dil ile ana dil kavramlar›n›n ayn› anlama gelir ﬂekilde kullan›ld›¤›na
dikkat çekmek gerekmektedir. Anayasan›n 42. maddesinde ve Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi ile
Türk Vatandaﬂlar›n›n Farkl› Dil ve Lehçelerinin Ö¤renilmesi Hakk›ndaki 2923 say›l› Kanununun 2.
maddesinin (a) bendinde ifadesini bulan, tüm Türk vatandaﬂlar›n›n ana dillerinin Türkçe oldu¤u
varsay›m›, Sözleﬂmenin 30. maddesine ayk›r›d›r. ‹lgili hükümde de¤iﬂiklik yap›lmal›d›r. Bu kapsamda
Anayasan›n 42. maddesinde yer alan Türkçe d›ﬂ›ndaki bir dilin ana dil olarak okutulmas› yasa¤›
kald›r›lmal›, ana dil ile resmî dil fark› aç›kl›¤a kavuﬂturularak, her çocu¤un kendi ana dilinde ö¤renim
görme hakk› tan›nmal›d›r. Bu düzenlemede resmî dil olan Türkçenin ö¤retilmesi esas› da benimsenerek,
Sözleﬂmenin 30. maddesi ile uyum sa¤lanabilir.
2 5580 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu taraf›ndan yürürlükten kald›r›lan 625 say›l› ve ayn› baﬂl›¤› taﬂ›yan Kanun’un 5. maddesinde
de ayn› düzenleme bulunmaktayd›. 2007 y›l› ﬁubat ay›nda yeni Kanun benimsenirken söz konusu düzenlemenin de¤iﬂtirilmemiﬂ olmas›
kabul edilebilir de¤ildir.
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30. Madde
Az›nl›klara ya da
Yerli Halklara
Mensup Çocuklar

2002 – 2004 y›llar› aras›nda kabul edilen Türk vatandaﬂlar›n›n gündelik yaﬂamda kulland›klar› farkl›
dil ve lehçeleri ö¤renme ve bu dil ve lehçelerde yay›n yap›lmas›n› sa¤layan Yasa de¤iﬂiklikleri ve
Yönetmelikler, az›nl›k haklar›n›n kendi dil ve kültürünü kullanma ve ö¤retme olanaklar›na sahip
olmalar›n› sa¤lay›c› önemli düzenlemelerdir. Ancak gerek bu yay›nlara ve e¤itime getirilen s›n›rlamalar,
gerekse bu mevzuattan yararlanman›n vatandaﬂl›k koﬂuluna ba¤lanm›ﬂ olmas› nedeniyle hala tam
bir güvence sa¤lamaktan uzakt›r. Bu mevzuat, vatandaﬂl›k koﬂuluna ba¤l› olmadan ülkede bulunan
bütün az›nl›klar bak›m›ndan kendi dillerinde yay›n yapma ve kendi dillerini ö¤retme ve kültürlerini
yaﬂatma olana¤› sa¤layacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
Az›nl›klar›n kendi dinlerinin gereklerini ö¤renme ve yerine getirme konusunda, mevzuattan
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kaynaklanan sorunlar ve yap›lmas› gereken yasal de¤iﬂiklikler din ve vicdan özgürlü¤ü çerçevesinde
14. madde incelenirken ve din e¤itimi ile ilgili olarak da 28. madde incelenirken ayr›nt›l› biçimde
ele al›nm›ﬂt›r.
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31. Madde: Çocu¤un Boﬂ Zaman
De¤erlendirme; Dinlenme, E¤lence ve
Kültürel Etkinliklere Kat›lma Hakk›

31. Madde
Çocu¤un
Boﬂ Zaman
De¤erlendirme;
Dinlenme, E¤lence
ve Kültürel
Etkinliklere
Kat›lma Hakk›

1.Taraf Devletler, çocu¤un dinlenme, boﬂ zaman de¤erlendirme, oynama ve yaﬂ›na uygun e¤lence
(etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaﬂama serbestçe kat›lma hakk›n› tan›rlar.
2. Taraf Devletler, çocu¤un kültürel ve sanatsal yaﬂama tam olarak kat›lma hakk›n› sayg› duyarak
tan›rlar ve özendirirler ve çocuklar için boﬂ zaman› de¤erlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre
iliﬂkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eﬂit f›rsatlar›n sa¤lanmas›n› teﬂvik ederler.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 31. maddesi, çocu¤un dinlenme, boﬂ zaman, oyun oynama, e¤lence etkinliklerine,
kültürel ve sanatsal yaﬂama kat›lma hakk›n› ve Devletin bu haktan yararlanma bak›m›ndan f›rsat
eﬂitli¤i sa¤lanmas› yükümlülü¤ünü düzenlemektedir.
Maddenin amac›; çocu¤un geliﬂiminin vazgeçilmez unsurlar› olan dinlenme, boﬂ zamana sahip olma,
oyun oynama, e¤lence etkinliklerine, kültürel ve sanatsal yaﬂama kat›lma olanaklar›n›n lüks olmad›¤›n›n
ve bir hak oldu¤unun fark edilmesini sa¤lamakt›r.
Çocuklar yetiﬂkinlerin bu amaçlarla düzenlenen faaliyetlerine kat›labilecekleri gibi, kendi baﬂlar›na
da bu tür etkinliklere bizzat baﬂvurabileceklerdir.
Devletin, bütün çocuklar›n bu haklardan eﬂit olarak yararlanmas›n› sa¤lamak üzere uygun ve eﬂit
f›rsatlar› teﬂvik etmek gibi pozitif bir yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Devletin bu yükümlülükleri yerine
getirip getirmedi¤i incelenirken mevzuat konusunda uyumu de¤erlendirebilmek için, imar
mevzuatlar›nda çocuklar›n oyun ihtiyaçlar›n›n ve görüﬂlerinin al›nmas›na yer verilip verilmedi¤ine;
çocuklar›n kültürel ve sanatsal faaliyetlere kat›lmas›na yasa ile bir s›n›rlama getirilip getirilmedi¤ine
bak›lmas› gerekecektir. Çocuklar›n bu haklar›n› kullanmalar›na engel olan çal›ﬂma, özgürlü¤ün
k›s›tlanmas› gibi koﬂullara iliﬂkin düzenlemelerin de bu kapsamda de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Mevzuatta; çocu¤un dinlenme, boﬂ zaman de¤erlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal
faaliyetlere, yaﬂ›na uygun etkinliklere kat›lma hakk› konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Bu konuyu ilgilendiren düzenlemelere e¤itim, çal›ﬂma yaﬂam› veya özgürlü¤ün k›s›tlanmas› ile ilgili
mevzuatta rastlanmaktad›r.
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Çocu¤un
Boﬂ Zaman
De¤erlendirme;
Dinlenme, E¤lence
ve Kültürel
Etkinliklere
Kat›lma Hakk›

‹lk olarak dinlenme hakk›n› ilgilendiren düzenlemeler ele al›nacak olursa e¤itim mevzuat›na ve çal›ﬂma
yaﬂam› ile ilgili mevzuat›n incelenmesi gerekir.
Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤inin 6. maddesine göre, ilkö¤retim okullar›nda
ders y›l› süresinin 180 iﬂ gününden az olmamas› esast›r. Ancak 180 inci iﬂ gününün haftan›n ilk üç
iﬂ gününe rastlamas› durumunda ders y›l›n›n bitim tarihi, bir önceki haftan›n son iﬂ gününe al›narak
k›salt›labilir. Ö¤retim y›l›n›n baﬂlamas›, dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanl›kça belirlenir.
Ders y›l› iki döneme ayr›l›r. ‹ki dönem aras›nda dinlenme tatili verilir. Dinlenme tatili Ocak veya
ﬁubat aylar›nda iki hafta süreyle, yaz tatili ise ders y›l›n›n bitiminden itibaren yap›l›r. Ders y›l› süresi,
derslerin baﬂlad›¤› günden kesildi¤i güne kadar okulun aç›k bulundu¤u günler ile ö¤rencilerin törenlere
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kat›ld›klar› resmî tatil günleri say›larak hesaplan›r. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun
okulun aç›k bulunmad›¤› günler göz önünde bulundurulmaz. Normal ö¤retim yapan okullarda sabah
ve ö¤leden sonras› yar›mﬂar gün, ikili ö¤retim yapan okullarda bu süreler tam gün say›l›r.
Ayn› Yönetmeli¤in 9. maddesine göre, bir ders saati süresi 40 dakikad›r. Gerekti¤inde dersin özelli¤i
ve ö¤renci düzeyi dikkate al›narak blok ders uygulamas› yap›labilir. Okul yönetimince teneffüsler
için en az 10 dakika zaman ayr›l›r. Beslenme yap›lan teneffüsün süresi 20 dakikad›r. Normal ö¤retim
yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 60 dakika ara verilmesi esast›r. Ancak
bu süre, valiliklerce okulun ve çevrenin ﬂartlar›na göre de düzenlenebilir. Yat›l› ilkö¤retim bölge
okullar›nda etüt için günde iki ders saati ayr›l›r. Ayr›ca ilkö¤retim okullar›nda ders d›ﬂ› zamanlarda
düzenlenecek iste¤e ba¤l› etütler ile kurslardaki ders saati süresi ve teneffüsler de ayn› yolla belirlenir.
Yönetmeli¤in 11. maddesi resmî tatil günlerini düzenlemiﬂtir.
Özel E¤itim Hizmetleri Yönetmeli¤inin zihinsel yetersizli¤i olan bireyler için aç›lan okul ve kurumlar
baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 40, otistik bireyler için aç›lan okul ve kurumlar baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 41. maddesine göre,
bir ders saati k›rk dakika olup, ders saati ve derslerin da¤›l›m› Talim ve Terbiye Kurulunca kabul
edilen ders da¤›t›m çizelgesine göre uygulanacakt›r. Toplam alt› saatlik günlük çal›ﬂma süresinin ders,
dinlenme, yemek ve di¤er etkinliklere da¤›l›m› kurum yönetimince belirlenir.
Çocuk ve Genç ‹ﬂçilerin Çal›ﬂt›r›lma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 6. maddesine göre,
Temel e¤itimini tamamlam›ﬂ ve okula gitmeyen çocuklar›n çal›ﬂma saatleri günde yedi ve haftada
otuz beﬂ saatten fazla olamaz. Ancak on beﬂ yaﬂ›n› tamamlam›ﬂ çocuklar için bu süre günde sekiz
ve haftada k›rk saate kadar artt›r›labilir. Çocuk ve genç iﬂçilerin günlük çal›ﬂma süreleri, yirmi dört
saatlik zaman diliminde, kesintisiz on dört saat dinlenme süresi dikkate al›narak uygulan›r. Okula
devam eden çocuklar›n e¤itim dönemindeki çal›ﬂma süreleri, e¤itim saatleri d›ﬂ›nda olmak üzere,
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en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapal› oldu¤u dönemlerde çal›ﬂma süreleri
birinci f›krada belirtilen çal›ﬂma sürelerini aﬂamaz. ‹ki saatten fazla dört saatten az süren iﬂlerde
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otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan iﬂlerde çal›ﬂma süresinin ortas›nda bir saat
olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.
‹ﬂ Kanununun 71. maddesine göre, on beﬂ yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas› yasakt›r.
Ancak on dört yaﬂ›n› doldurmuﬂ ve ilkö¤retimi tamamlam›ﬂ olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve
ahlâki geliﬂmelerine ve e¤itime devam edenlerin okullar›na devam›na engel olmayacak hafif iﬂlerde
çal›ﬂt›r›labilirler. Çocuk ve genç iﬂçilerin iﬂe yerleﬂtirilmelerinde ve çal›ﬂt›r›labilecekleri iﬂlerde güvenlik,
sa¤l›k, bedensel, zihinsel ve psikolojik geliﬂmeleri, kiﬂisel yatk›nl›k ve yetenekleri dikkate al›n›r.
Çocu¤un gördü¤ü iﬂ onun okula gitmesine, mesleki e¤itiminin devam›na engel olamaz, onun derslerini
düzenli bir ﬂekilde izlemesine zarar veremez. Temel e¤itimi tamamlam›ﬂ ve okula gitmeyen çocuklar›n
çal›ﬂma saatleri günde yedi ve haftada otuz beﬂ saatten fazla olamaz. Ancak on beﬂ yaﬂ›n› tamamlam›ﬂ
çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada k›rk saate kadar art›r›labilir. Okula devam eden
çocuklar›n e¤itim dönemindeki çal›ﬂma süreleri, e¤itim saatleri d›ﬂ›nda olmak üzere, en fazla günde
iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapal› oldu¤u dönemlerde çal›ﬂma süreleri yukar›da birinci
f›krada öngörülen süreleri aﬂamaz.
‹ﬂ Kanununun 73. maddesine göre, sanayi iﬂyerlerinde on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuk ve genç
iﬂçilerin gece çal›ﬂt›r›lmalar›n›n yasak oldu¤unu hükme ba¤lam›ﬂt›r.
Bu madde kapsam›nda ele al›nmas› gereken bir di¤er alan, oyun hakk›n› güvence alt›na alan
düzenlemelerdir.
Büyükﬂehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi, Büyükﬂehir Belediyelerinin görevleri aras›nda di¤er
kiﬂiler yan›nda çocuklara yönelik olarak sosyal ve kültürel hizmetler yürütmek, spor, dinlenme ve
e¤lence yerleri ile parklar yapmay› da saym›ﬂt›r. Paralel ﬂekilde Belediye Kanununun 14. maddesinde,
bu hizmetlerin sunulmas›n› Belediyelerin görevleri aras›nda saym›ﬂt›r. ‹l Özel ‹daresi Kanununun 6.
maddesi de bu alanda il özel idarelerinin görevlerini düzenlemektedir.
Ancak bu düzenlemelerin hiç birinde, çocuklar›n oyun, yaﬂlar›na uygun etkinliklerde bulunma,
e¤lenme, sanatsal ve kültürel faaliyetlere kat›lma haklar›n› kullanabilmelerini sa¤layacak standartlar
belirlenmemiﬂtir. Bu amaçla ayr›lacak alanlar›n say›lar› ve nitelikleri hakk›nda bir düzenleme mevcut
de¤ildir. Ayn› zamanda, çocuklar›n görüﬂlerinin al›nmas›n› sa¤layacak özel bir düzenleme de mevcut
de¤ildir. Ancak Belediye Kanununun hemﬂeri hukukunu düzenleyen 13. maddesine göre, her
hemﬂerinin kararlara kat›lma ve belediye uygulamalar› ile ilgili bilgilenme hakk› vard›r. Dolay›s›yla
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bu genel hükümden hareketle Belediyelerin çocuklar›n da kararlara kat›lmas›n› sa¤lay›c› bir sistem
oluﬂturulmas› mümkündür.
Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤inin oyun yeri baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 153. maddesine
göre, okulda ö¤rencilerin gezip oynamalar› ve sportif faaliyetlerde bulunmalar› için çevre imkânlar›ndan
yararlan›larak, kum havuzu, voleybol, basketbol sahalar› gibi yerler ile as›lma, t›rmanma, denge,
atlama gibi araçlar sa¤lanacak ve düzenli olarak bunlar›n bak›m ve onar›m› yap›lacakt›r.
Mesleki ve Teknik E¤itim Yönetmeli¤inin 20. maddesi, mesleki ve teknik e¤itim merkezlerinde oyun
alanlar› ve bahçenin bulunmas› gerekti¤ini düzenlemektedir.
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Okul Öncesi E¤itim Kurumlar› Yönetmeli¤inin 54. maddesine göre, okul öncesi e¤itim kurumlar›nda
e¤itim etkinliklerinin sa¤l›kl› ve uygun bir ortamda gerçekleﬂtirilebilmesi için oyun alan› ile bahçenin
bulunmas› ve amac›na uygun olarak düzenlenmesi esast›r. Bu düzenleme yap›l›rken; trafik e¤itim
pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçlar›, ayr›ca çocuklar›n fen ve do¤a çal›ﬂmalar› yapabilmeleri için
yeterli toprak alan bulundurulmas›na özen gösterilir.
Özel Kreﬂ ve Gündüz Bak›mevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluﬂ ve ‹ﬂleyiﬂ Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik, bu Yönetmelik kapsam›ndaki yerlerin oyun odalar› ve bahçe oyuncaklar›n›n bulundu¤u
bir bahçesi olmas› zorunlulu¤unu öngörmektedir. (md. 15)
Oyuncaklar Hakk›nda Yönetmelik, oyuncaklar›n çocuklar›n güvenlik ve sa¤l›¤›n› tehlikeye atmayacak
nitelikte olmas›na iliﬂkin esaslar› düzenlemektedir.
Oyun oynaman›n yan›nda çocu¤un yaﬂ›na uygun etkinliklere kat›lma hakk› bulunmaktad›r. Bu konuda
spor faaliyetleri d›ﬂ›nda özel bir düzenleme bulunmamaktad›r. Konuya iliﬂkin ilk yasal düzenleme,
Anayasan›n 59. maddesinde yer almaktad›r. Sporun geliﬂtirilmesine yönelik olan hüküm, çocuklar
dâhil her yaﬂtaki Türk vatandaﬂlar›n›n beden ve ruh sa¤l›¤›n› geliﬂtirmek üzere Devletin sporun
yay›lmas›n› teﬂvik edece¤ini ifade etmektedir.
Okul Spor Kulüpleri Yönetmeli¤inin 5. maddesine göre ilk ve orta ö¤retim kurumlar›nda, okul içi
ve okullar aras› beden e¤itimi ve spor faaliyetlerini yürütmek üzere, E¤itici Kollar Yönetmeli¤i
hükümleri çerçevesinde spor kulüpleri kurulur. Yönetmeli¤in 23. maddesine göre ö¤rencilerin sa¤l›k
durumlar›n›n sporla u¤raﬂmaya elveriﬂli olup olmad›¤› veya hangi spor branﬂlar›nda yar›ﬂmalar›n›n
gerekti¤i, okul doktoru taraf›ndan, okul doktoru bulunmayan yerlerde, resmî kuruluﬂlarda görevli
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bir doktor taraf›ndan tespit edilir. Sa¤l›k kurullar›nda sa¤l›k kontrolü gerekli görülen ö¤renciler
hastanelere gönderilerek tam bir kontrolden geçirilir. Sa¤l›k belgeleri saklan›r. Yar›ﬂmalar süresince
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gerekli sa¤l›k önlemleri al›n›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤› Ö¤renci Sporcu Lisans Yönergesi, ilk ve orta ö¤retim kurumlar› ad›na yar›ﬂmalara
kat›lacak ö¤rencilere lisans verilmesi usul ve esaslar›n› düzenlemektedir. Yönergeye göre, ö¤renci
sporcular okul doktoru veya sa¤l›k kurumlar›na muayene ettirilerek sa¤l›k durumlar›n›n spor
yapmaya uygun olup olmad›¤› tespit edilecektir.
31. madde kapsam›ndaki bir di¤er alan olan sanatsal ve kültürel yaﬂama serbestçe kat›lma hakk›d›r.
Bu konuda ilk bak›lmas› gereken ﬂey bu konuda bir s›n›rlaman›n bulunup bulunmad›¤›d›r. Bir di¤er
incelenmesi gereken konu ise çocu¤un bu tür faaliyetlere kat›lmas›n› sa¤lamak üzere Devletin teﬂvik
etme yükümlülü¤ünü gösterir düzenlemelerdir.
Sinema Filmlerinin De¤erlendirilmesi ve S›n›fland›r›lmas› ‹le Desteklenmesi Hakk›nda Kanunun 4.
maddesine göre, çocuklar›n ve gençlerin ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› amac›yla; ﬂiddet, pornografi ve
insan onuruyla ba¤daﬂmayan görüntü ve etkiler içeren filmler Bakanl›k taraf›ndan De¤erlendirme
Kuruluna gönderilebilecektir. Çocuklar›n ruh sa¤l›¤›n›n korunmas› amac›yla baz› sinema filmlerini
izlemeleri yasaklanabilecektir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 12. maddesi de, e¤lence, oyun,
içki ve benzeri amaçl› umuma aç›k ve aç›lmas› izne ba¤l› yerlerde on sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin
çal›ﬂt›r›lmas› ve bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile k›raathane ve oyun oynat›lan
benzeri yerlere yanlar›nda veli ve vasileri olsa bile on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ küçüklerin girmesini
yasaklamakta ve engelleme konusunda polise yetki vermektedir. Bunlar çocu¤un ruh ve beden
sa¤l›¤›n› korumak amac›yla getirilmiﬂ s›n›rlamalard›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤› Yetiﬂtirici ve Tamamlay›c› S›n›flar ve Kurslar Yönergesinin 9. Maddesinin (c)
bendi, ö¤rencilerin spor, müzik ve e¤itici çal›ﬂmalara kat›lmalar› için gerekli çal›ﬂmalar›n yap›lmas›n›
öngörmektedir.
Özel E¤itim Kurumlar›na Ait Standartlar Yönergesi, özel e¤itim kurumlar›nda bulunmas› gereken
çok amaçl› salon, kitapl›k, kütüphane, toplant› ve müsamere salonu, oyun bahçesi ve teneffüshanelerin
standartlar›n› düzenlemektedir.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun 87. maddesi ve Ceza ‹nfaz Kurumlar›n›n
Yönetimi ‹le Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Tüzü¤ün 85 ve 131.maddeleri, hükümlü
ve tutuklular›n e¤lenme, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler bulunma haklar›ndan bahsetmemektedir.
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III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Mevzuatta çocuklar›n dinlenme, boﬂ zaman de¤erlendirme, oyun oynama, e¤lence, kültürel ve
sanatsal faaliyetlere kat›lma imkân›n› düzenleyen hükümler yer almakla birlikte, bu hükümlerin bu
yönde bir hakk› tan›d›¤›n› kabul etmek mümkün görünmemektedir. Bu imkânlar›n sa¤lanmas› ve
tasarlanmas›nda idarenin geniﬂ bir takdir yetkisi bulunmaktad›r.
Mevzuat dinlenme, e¤lenme, oyun oynama, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanmay›
bir hak olarak tan›mal›d›r. Ayn› zamanda bu hakk› güvence alt›na almak üzere Büyükﬂehir Belediyesi
Kanunu, Belediye Kanunu ve ‹l Özel ‹daresi Kanununda de¤iﬂiklik yap›larak, belli bir çocuk nüfusu
için bu tür faaliyetlere uygun alanlar›n ayr›lmas› prensibi benimsenmeli ve bu hizmetlere iliﬂkin
standartlar da yasal düzenlemelerle belirlenmelidir.
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Özel e¤itim kurumlar›na, kreﬂ ve bak›mevlerine iliﬂkin düzenlemelerde çocuklar›n dinlenme, oyun
ve e¤lence için yararlanabilece¤i çocuk bahçesi, oyun alanlar› ve benzerlerine iliﬂkin düzenlemeler
bulunmakla birlikte, Milli E¤itim Bakanl›¤›na ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna ba¤l›
özel olmayan nitelikteki okul, kreﬂ ve bak›mevleri için benzer düzenlemelere rastlanmamaktad›r.
‹ﬂ Kanunu, çocuk çal›ﬂan›n e¤itimine devam etmesine engel olmayacak sürelerde çal›ﬂmas›n› öngörmüﬂ,
ancak çocu¤un Sözleﬂmede tan›nan haklardan yararlanmas› için ihtiyaç duyaca¤› zamana aç›kça
gönderme yapmam›ﬂt›r. ‹ﬂ Kanununun 73. maddesine göre, sanayiye ait iﬂlerde on sekiz yaﬂ›n›
doldurmam›ﬂ çocuk ve genç iﬂçilerin gece çal›ﬂt›r›lmalar›n›n yasak oldu¤unu hükme ba¤lam›ﬂt›r. Bu
hükmün yorumundan ç›kan sonuç, sanayiye ait olmayan iﬂlerde çocu¤un gece de çal›ﬂt›r›labilece¤idir.
Bu husus çocu¤un dinlenmesi önünde bir engel teﬂkil edebilece¤inden, 73. madde de¤iﬂtirilerek her
türlü iﬂ kolunda çocuklar›n gece çal›ﬂt›r›lmas› yasaklanmal›d›r.
Çal›ﬂan çocuklar bak›m›ndan sadece e¤itimi için gerekli zaman de¤il, dinlenme, e¤lenme, oyun
oynama, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanma için de gerekli zaman ayr›lacak ﬂekilde
çal›ﬂma süreleri yasal düzenlemeye kavuﬂturulmal›d›r.
Ceza infaz kurumlar›, bak›mevleri gibi, çocu¤un Devletin bak›m ve gözetimi alt›nda oldu¤u yerler
bak›m›ndan Sözleﬂmenin tan›d›¤› hakk›n nas›l uygulanaca¤›na iliﬂkin olarak mevzuatta hüküm
bulunmamaktad›r. Ceza infaz kurumlar›ndaki çocuklar›n dinlenme, e¤lenme, oyun oynama, sportif,
kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanma haklar›n› güvence alt›na al›nabilmesi için bu hak
düzenlenirken, uygulanmas›na iliﬂkin esaslar da belirlenmelidir.
Çocuklar›n yo¤un olarak bulundu¤u ve uzun zamanlar geçirdi¤i okul, ceza infaz kurumu, kreﬂ,
bak›mevi ve benzeri kurumlarda, dinlenme, e¤lenme, oyun oynama, sportif, kültürel ve sanatsal
faaliyetlerden yararlanmay› mümkün k›lacak donan›m›n var olmas›, mevzuatla zorunlu k›l›nmal›,
bunlara iliﬂkin mali yük veli veya vasi üzerine b›rak›lmamal›d›r.
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32. Madde: Çocuk ‹ﬂçili¤i
1. Taraf Devletler, çocu¤un ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli iﬂte ya da e¤itimine zarar
verecek ya da sa¤l›¤› veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal geliﬂmesi için zararl›
olabilecek nitelikte çal›ﬂt›r›lmas›na karﬂ› korunma hakk›n› kabul ederler.
2. Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya konulmas›n› sa¤lamak için yasal, idarî, toplumsal ve
e¤itsel her önlemi al›rlar. Bu amaçlar ve öteki uluslararas› belgelerin ilgili hükümleri göz önünde
tutularak, Taraf Devletler özellikle ﬂu önlemleri al›rlar:
a) ‹ﬂe kabul için bir ya da birden çok asgari yaﬂ s›n›r› tespit ederler;
b) Çal›ﬂman›n saat olarak süresi ve koﬂullar›na iliﬂkin uygun düzenlemeleri yaparlar;
c) Bu maddenin etkili biçimde uygulanmas›n› sa¤lamak için ceza veya baﬂka uygun yapt›r›mlar
öngörürler.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin, 32. maddesi çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin esaslar› düzenlemektedir. Madde ile
çocuklar›n ekonomik sömürüden korunma ve tehlikeli iﬂler, e¤itime zarar verebilecek iﬂler, sa¤l›k
ya da bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal geliﬂmesi için zararl› iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmaktan
korunmas› amaçlanmaktad›r. Bu amaca ulaﬂ›labilmesi için Devletlerin gerekli her türlü yasal, idarî
sosyal ve e¤itsel önlemleri almas› istenmektedir. Ancak özellikle 2. f›krada belirtilen önlemlerin
mutlaka al›nmas› beklenmektedir. Bunlar; iﬂe kabul için asgari bir yaﬂ›n belirlenmiﬂ, çal›ﬂma saat ve
süreleri ile koﬂullar›n›n düzenlenmiﬂ ve bu kurallar›n ihlali halinde uygulanacak yapt›r›mlar›n öngörülmüﬂ
olmas›d›r.
Burada Devletlerin di¤er uluslararas› sözleﬂmelerin benzer düzenlemelerini de göz önünde tutmas›
istenmektedir. Bu konuda çok say›da uluslararas› sözleﬂme ve bildirge söz konusudur. Bunlara
aﬂa¤›da Türkiye’nin Sözleﬂmeye uyumunun de¤erlendirilmesi s›ras›nda de¤inilecektir. Çocuk Haklar›
Komitesinin 1993 y›l›nda yapt›¤› Genel Görüﬂme sonucunda, Taraf Devletlere, ilgili ILO Sözleﬂmeleri’nin
onaylanmas› ve iç hukuka aktar›lmas›n› tavsiye etmiﬂtir.
ILO’nun 1999 tarihli 182 No.lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan
Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Acil Eylem Sözleﬂmesinin 3. maddesine göre Sözleﬂmenin amaçlar› bak›m›ndan
“en kötü biçimlerdeki çocuk iﬂçili¤i” ifadesi:
- Çocuklar›n al›m-sat›m› ve ticareti, borç karﬂ›l›¤› veya ba¤›ml› olarak çal›ﬂt›r›lmas› ve askeri çat›ﬂmalarda
çocuklar›n zorla ya da zorunlu tutularak kullan›lmas›n› da içerecek ﬂekilde zorla ya da mecburî
çal›ﬂt›r›lmalar› gibi kölelik ve kölelik benzeri uygulamalar›n tüm biçimlerini;

229

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
32. Madde
Çocuk ‹ﬂçili¤i

- Çocu¤un fahiﬂelikte, pornografik yay›nlar›n üretiminde veya pornografik gösterilerde kullan›lmas›n›,
bunlar için tedarikini ya da sunumunu;
- Çocu¤un özellikle ilgili uluslararas› anlaﬂmalarda belirtilen uyuﬂturucu maddelerin üretimi ve ticareti
gibi yasal olmayan faaliyetlerde kullan›lmas›n›, bunlar için tedarikini ya da sunumunu;
- Do¤as› veya gerçekleﬂtirildi¤i koﬂullar itibariyle çocuklar›n sa¤l›k, güvenlik veya ahlâki geliﬂimleri
aç›s›ndan zararl› olan iﬂi kapsar.
32. madde ile Devletlere genel olarak hem negatif hem de pozitif yükümlülükler getirilmiﬂtir. Bunlar
söz konusu hakk› tan›mak, ilgili uluslararas› sözleﬂmeleri onaylamak ve iç hukukuna aktarmak, gerekli
yasal, idarî, toplumsal düzenlemeleri yapmak ve bunlar› hayata geçirmektir.
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II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Sözleﬂmenin 32. maddesine uyum konusunda yap›lacak de¤erlendirmelerde di¤er uluslararas›
sözleﬂmeleri de göz önünde tutulmas› Sözleﬂmenin gere¤idir. Türkiye, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleﬂme yan›nda 32. maddeye iliﬂkin düzenlemeler getiren di¤er uluslararas› sözleﬂmelere de taraf
durumdad›r. Taraf olunan sözleﬂmeler ﬂunlard›r: ILO 182 No.lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk
‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Acil Eylem Sözleﬂmesi, 138 No.lu Asgari
Yaﬂ Sözleﬂmesi, yaﬂ ve çal›ﬂma ﬂartlar› ile ilgili olarak 15, 45, 58, 77, 115, 123, 127 No.lu Sözleﬂmeler,
Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ‹lgili
‹htiyari Protokol, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi, Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleﬂmesi, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi, Avrupa Sosyal ﬁart›, Gözden Geçirilmiﬂ Avrupa Sosyal
ﬁart›, S›n›raﬂan Örgütlü Suçlarla Mücadele Uluslararas› Sözleﬂmesi ve Ek Protokolü.
Türkiye Gençlerin (Sanayi d›ﬂ›ndaki alanlarda) Gece ‹ﬂinde Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin 79 ve Gençlerin
(Sanayiye ait alanlarda) Gece ‹ﬂinde Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin 90 No.lu ILO Sözleﬂmelerine taraf
olmam›ﬂt›r.
Anayasada da farkl› maddelerde 32. madde ba¤lam›nda düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. 18. madde ile
zorla çal›ﬂt›rma yasaklanm›ﬂ, 48. madde ile çal›ﬂma ve sözleﬂme özgürlü¤ü tan›nm›ﬂ, 49. madde ile
çal›ﬂma hakk› pozitif anlamda düzenlenmiﬂ, 50. madde ile yaﬂa göre çal›ﬂma ﬂartlar› öngörülmüﬂ,
küçüklerin çal›ﬂma ﬂartlar› bak›m›ndan özel olarak korunaca¤› ve dinlenme ile izin hakk› ifade edilmiﬂ,
51, 53 ve 54. maddeler ile sendika, toplu iﬂ sözleﬂmesi ve grev haklar› tan›nm›ﬂ ve son olarak 55.
madde ile adil bir ücret hakk› tan›nm›ﬂt›r.
Türk Ceza Kanununun 117. maddesinde iﬂ ve çal›ﬂma özgürlü¤ünün ihlal edilmesi, bir kiﬂinin ücretsiz
veya sa¤lad›¤› hizmet ile aç›k orant›s›z düﬂük bir ücretle çal›ﬂt›r›lmas› suç olarak düzenlenmiﬂtir. Yine
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118. madde ile sendikalara üye olmaya veya olmamaya, sendika faaliyetlerine kat›lmaya veya
kat›lmamaya zorlanma suç olarak düzenlenmiﬂ ve yapt›r›m öngörülmüﬂtür.
‹ﬂ Kanununun 71. maddesinde çocuklar›n çal›ﬂma süreleri ve dinlenme süreleri bak›m›ndan çok
say›da düzenleme söz konusudur. Kanunda on beﬂ yaﬂ›ndan küçüklerin çal›ﬂt›r›lmayaca¤›, on dört
yaﬂ›ndan büyük ve ilkö¤retimi tamamlam›ﬂ çocuklar›n bedensel, zihinsel ve ahlâki geliﬂmelerine veya
e¤itime devam edenlerin okullar›na devam›na engel olmayacak iﬂlerde çal›ﬂt›r›labilece¤i, ilkö¤retimi
tamamlam›ﬂ ve okula gitmeyen çocuklar›n günde yedi, haftada otuz beﬂ saatten fazla çal›ﬂt›r›lamayaca¤›,
on beﬂ yaﬂ›n› dolduran çocuklar için bu sürenin günde sekiz, haftada k›rk saati aﬂamayaca¤›, okula
devam eden çocuklar için en fazla günde iki saat ve haftada on saat çal›ﬂma süresi olabilece¤i, ifade
edilmiﬂtir. ‹ﬂ Kanunu 72. maddesinde on sekiz yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n yer ve su alt›ndaki iﬂlerde
çal›ﬂt›r›lmas›; 73. maddesinde on sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin sanayide gece çal›ﬂt›r›lmas›; 85. maddesinde
on alt› yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmas› yasaklanm›ﬂt›r. Kanunun 87.
maddesinde çocuklar›n iﬂe al›nmalar›ndan önce ve iﬂe al›nd›ktan sonra her alt› ayda bir iﬂte çal›ﬂmaya
devam edebileceklerine dair bir sa¤l›k raporu al›nmas› zorunlulu¤u; 104 ve 105. maddelerinde ise
bu hükümler uyulmad›¤› takdirde uygulanacak yapt›r›mlar öngörülmüﬂtür.
Meslek E¤itimi Kanunu ile ilkö¤retimi bitirenlerin mesleki e¤itim amac›yla iﬂyerlerinde aday ç›rak
olarak e¤itilebilece¤i ve ç›rak olabilmenin ﬂartlar›, bu kiﬂilerin alacaklar› mesleki e¤itim, ç›rakl›k
sözleﬂmesinin usul ve esaslar› düzenlenmiﬂtir. Kanunun 10. maddesi ç›rak olabilme ﬂartlar›n›
belirlemektedir. Buna meslek e¤itimi kapsam›nda ç›rak olarak çal›ﬂabilmek için öncelikle on dört
yaﬂ›n› doldurmuﬂ olmak ve ilkö¤retimi tamamlam›ﬂ olmak gerekmektedir. Kanunun 14. maddesi
ise e¤itim ve çal›ﬂma ﬂartlar›n› düzenlemektedir.
‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu 59. maddesi ile ilkö¤renim ça¤›nda olup da mecburi ilkö¤retim
kurumlar›na devam etmeyenlerin, herhangi bir resmî ve özel iﬂ yerinde veya her ne suretle olursa
olsun çal›ﬂmay› gerektiren baﬂka yerlerde ücretli veya ücretsiz çal›ﬂt›r›lmas› yasaklanm›ﬂt›r. Ancak
maddenin ikinci f›kras›nda çal›ﬂma yaﬂam›na iliﬂkin yasalara uyulmak kayd› ile ilkö¤retime devam
etti¤ini belgeleyen çocuklar›n ders zamanlar› d›ﬂ›nda bu gibi yerlerde çal›ﬂmas› konusunda bir istisna
getirilmiﬂtir. 59. maddede yaz›l› yasaklara uyulmamas› halinde uygulanacak yapt›r›m da gene ayn›
madde içerisinde düzenlenmiﬂtir.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 12. maddesi ile e¤lence, oyun, içki ve benzeri amaçl› umuma aç›k
ve aç›lmas› izne ba¤l› yerlerde on sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin çal›ﬂt›r›lamayaca¤› düzenlenmiﬂtir.
Umumi H›fz›ss›hha Kanunu 173.maddesi ile on iki yaﬂ›ndan küçüklerin fabrika ve imalathane gibi
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her türlü sanat müesseseleriyle maden iﬂlerinde iﬂçi ve ç›rak olarak çal›ﬂt›r›lmas›; 174. maddesi ile
on iki ile on alt› yaﬂ aras›nda bulunan çocuklar›n saat yirmiden sonra gece çal›ﬂmas›; 176. maddesi
ile bar, kabare, dans salonlar›, kahve, gazino ve hamamlarda on sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin çal›ﬂt›r›lmas›
yasaklanm›ﬂt›r. Ayr›ca ayn› Kanunun 179. maddesinde on iki ile on alt› yaﬂ aras›ndaki çocuklar›n
çal›ﬂt›r›lmas›n›n yasak olaca¤› sa¤l›ks›z ve tehlikeli iﬂlerin neden ibaret oldu¤unun ‹ﬂ Kanununda tespit
edilece¤i belirtilmiﬂtir.
Bu kanunlarda yer alan hükümlerin yan›nda çok say›da yönetmelikle ilgili konularda düzenleme
yap›lm›ﬂt›r. ‹ﬂ Kanununa ‹liﬂkin Fazla Çal›ﬂma ve Fazla Sürelerle Çal›ﬂma Yönetmeli¤inin (RG
06.04.2004-25425) 8. maddesine göre çocuklara fazla çal›ﬂma yapt›r›lmas› yasakt›r. Asgari Ücret
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Yönetmeli¤inin (RG 01.09.2004-25540) 7. maddesine göre asgari ücret en geç iki y›lda bir
yönetmelikte öngörülen ﬂartlar gözetilerek belirlenir, bunlardan biri de çocu¤un on alt› yaﬂ›n›
doldurmuﬂ olup olmamas›d›r. Ayn› yönetmeli¤in 5. maddesine göre asgari ücretin belirlenmesinde
ayr›mc›l›k yap›lamaz. Ayr›ca iﬂçilere, belirlenen ücretlerden düﬂük ücret ödenemeyece¤i ve iﬂ
sözleﬂmelerine ve toplu iﬂ sözleﬂmelerine bunun aksine hükümler konulamayaca¤›na da yer verilmiﬂtir.
A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂler Yönetmeli¤i (RG 16.06.2004 - 25494) 4. maddesi ile on alt› yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ
genç iﬂçilerin a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmas› yasaklanm›ﬂ ancak ihtisas ve meslek ö¤renimi veren
okullar› bitirip bu konudaki iﬂi meslek edinmiﬂ on alt› yaﬂ›n› doldurmuﬂ genç iﬂçilerin, sa¤l›¤›, güvenli¤i
ve ahlâk›n›n tam olarak güvenceye al›nmas› ﬂart›yla ihtisas ve mesleklerine uygun a¤›r ve tehlikeli
iﬂlerde çal›ﬂt›r›labilece¤i öngörülmüﬂtür. Bu durumda düzenli olarak sa¤l›k raporu al›nmas› usulü
getirilmiﬂtir. Haz›rlama, Tamamlama ve Temizleme ‹ﬂleri Yönetmeli¤i (RG 28.04.2004-25446) 13.
maddesi ile on sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin sanayiye ait iﬂyerlerinde haz›rlama, tamamlama ve temizleme
iﬂlerinde de olsa gece çal›ﬂmas› yasaklanm›ﬂt›r. Postalar Halinde ‹ﬂçi Çal›ﬂt›r›larak Yürütülen ‹ﬂlerde
Çal›ﬂmalara ‹liﬂkin Özel Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik (RG 07.04.2004-25426) 5 maddesinde
gece 20.00 ile sabah 06.00 saatleri aras›nda, on sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin çal›ﬂt›r›lmas›n› yasaklam›ﬂt›r.
Çal›ﬂanlar›n ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte (RG
07.04.2004-25426) iﬂyerindeki di¤er dezavantajl› gruplarla beraber çocuklar›n e¤itimine özel önem
verilece¤i ifade edilmiﬂtir (madde 7). ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i (RG 09.12.2003-25311)
15. maddesinde di¤er dezavantajl› gruplarla beraber çocuklar›n özellikle bunlar› etkileyen tehlikelere
karﬂ› korunaca¤› ifade edilmiﬂtir. Gürültü Yönetmeli¤i (RG 23.12.2003-25325) 7. maddesi ile
iﬂverenlerin çocuklar gibi hassas risk gruplar›n›n korunmas› için gerekli önlemleri alacaklar› ifade
edilmiﬂtir. ‹ﬂyeri Sa¤l›k Birimleri ve ‹ﬂyeri Hekimleri Görevleri ile Çal›ﬂma Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik (RG 16.12.2003-25318) ile iﬂyeri hekiminin iﬂyerindeki her türlü sa¤l›k ﬂartlar›n›n
düzenlenmesi, denetlenmesi ve gereli önlemlerin al›nmas› gibi di¤er görevleri yan›nda, on sekiz
yaﬂ›ndan küçüklerin yak›n takip etmek ve koruma alt›na almak gibi sorumluluklar› da düzenlenmiﬂtir
(madde 22).

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
32. Madde
Çocuk ‹ﬂçili¤i

Yönetmelikler aç›s›ndan konuyla ilgili olan Çocuk ve Genç ‹ﬂçilerin Çal›ﬂt›r›lma Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik (RG 06.04.2004-25425) ile kapsaml› düzenlemeler getirilmiﬂtir. Yönetmelik,
‹ﬂ Kanununun 71. maddesine dayal› olarak haz›rlanm›ﬂ olup, on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuk ve
genç iﬂçiler bak›m›ndan yasak olan iﬂler ile on beﬂ yaﬂ›n› tamamlam›ﬂ, ancak on sekiz yaﬂ›n›
tamamlamam›ﬂ genç iﬂçilerin çal›ﬂmas›na izin verilecek iﬂler, on dört yaﬂ›n› bitirmiﬂ ve ilkö¤retimini
tamamlam›ﬂ çocuklar›n çal›ﬂt›r›labilecekleri hafif iﬂler ve çal›ﬂma koﬂullar›na iliﬂkin usul ve esaslar›
kapsamaktad›r. (madde 2) Yönetmelikle çocuk ve genç iﬂçi ile hafif ve a¤›r iﬂlerin tan›m› yap›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca a¤›r ve hafif iﬂlerin bir listesi de sunulmuﬂtur.
Yönetmelikle ‹ﬂ Kanununda çocuklar için belirtilen çal›ﬂma, izin, y›ll›k izin süreleri tekrarlanm›ﬂt›r.
Yönetmelik ile iﬂverenlerin baﬂta iﬂ sa¤l›¤›, güvenli¤i ve bunlara dair e¤itim yükümlülükleri olmak
üzere yükümlülükleri ayr›nt›l› olarak belirtilmiﬂtir. Yine Devletin e¤itim, inceleme ve araﬂt›rma ile
iﬂbirli¤ine dair yükümlülükleri vurgulanm›ﬂt›r.
‹ﬂ Kanununda bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Çocuk ve Genç ‹ﬂçilerin Çal›ﬂt›r›lma Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik yetkili kurum ve kuruluﬂlar taraf›ndan düzenlenen mesleki e¤itimlerde
geçen sürenin çal›ﬂma süresinden say›laca¤›n› belirtmiﬂtir.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Öncelikle, ilgili uluslararas› sözleﬂmelere taraf olma yükümlülü¤ü kapsam›nda Türkiye, Gençlerin
(Sanayi d›ﬂ›ndaki alanlarda) Gece ‹ﬂinde Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin 79 ve Gençlerin (Sanayiye ait alanlarda)
Gece ‹ﬂinde Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin 90 No.lu ILO Sözleﬂmelerine taraf olmal›d›r.
Türkiye, çal›ﬂma yaﬂam›na iliﬂkin pek çok uluslar aras› Sözleﬂmeye taraf olmakla birlikte yasalar›n
uyumu bak›m›ndan hala baz› sorunlar bulunmaktad›r. Sözleﬂmenin 32. maddesinde yer alan öteki
uluslararas› belgelerin göz önünde tutulmas› yükümlülü¤ü, k›smen yerine getirilmemektedir. Aﬂa¤›da
Sözleﬂme ile uyumlu olmayan veya Sözleﬂme uyum içerisinde olmas›na karﬂ›n Türkiye’nin taraf
oldu¤u di¤er uluslararas› sözleﬂmeler ile uyumsuzluk taﬂ›yan düzenlemelere örnekler yer almaktad›r.
32. maddenin ikinci f›kras›n›n (a) bendi aç›s›ndan Sözleﬂme, iﬂe kabul için birden fazla asgari yaﬂ
s›n›r› tespit edilebilece¤ini öngörmüﬂtür. Bununla paralel bir ﬂekilde Türkiye’de yürürlükte olan
mevzuatta farkl› asgari yaﬂ kriterleri göze çarpmaktad›r. Bu anlamda Sözleﬂme ile bir uyumsuzluk
göze çarpmamaktad›r. Ancak ‹ﬂ Kanunu sadece belli sektörlerde geçerli oldu¤u ve baz› sektörlerde
uygulanamad›¤› için asgari yaﬂ konusundaki düzenlemenin uygulama alan› s›n›rlanmaktad›r. Yukar›da
belirtildi¤i üzere, ‹ﬂ Kanununun geçerli oldu¤u alanlarda asgari çal›ﬂma yaﬂ› on beﬂtir. Meslek e¤itimi
kapsam›nda ç›rakl›k söz konusu oldu¤unda bu yaﬂ on dörde inmektedir.
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Çocuk iﬂçili¤inin söz konu oldu¤u alanlar, genellikle ‹ﬂ Kanununun kapsam› içerisinde olmayan
alanlard›r. Bu alan için koruyucu düzenlemelerden biri on iki yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar›n çal›ﬂmas›n›
yasaklayan Umumi H›fz›ss›hha Kanunu ile zorunlu e¤itim ça¤›ndaki çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmalar›n›
yasaklayan ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunudur. Ancak bu Kanun, yasaya uygun olmak kayd› ile
ilkö¤retime devam eden çocuklar›n okul saatleri d›ﬂ›nda çal›ﬂt›r›lmalar›na izin vermektedir.
Öte yandan ‹ﬂ Kanunu ile on alt› yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamayaca¤›
öngörülmüﬂ, dolay›s›yla on alt›-on sekiz yaﬂ aras› çocuklar bu güvenceden yoksun b›rak›lm›ﬂt›r. Yine
Umumi H›fz›ss›hha Kanunu ile a¤›r ve tehlikeli iﬂler aç›s›ndan on iki-on alt› yaﬂ aras› çocuklar için
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bir düzenleme yap›lm›ﬂt›r. Her iki Yasa’da da on alt›-on sekiz yaﬂ aras› çocuklar için bir düzenleme
yoktur. Bu anlamda her ne kadar 138 ve 182 No.lu ILO Sözleﬂmeleri ile uyum sa¤lanm›ﬂ olsa da
BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmesi ile bir uyum sa¤lanamam›ﬂt›r. ‹ﬂ Kanununda ve Çocuk ve
Genç ‹ﬂçilerin Çal›ﬂt›r›lma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte on alt› yaﬂ›ndan küçüklerin a¤›r
ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamayaca¤›na dair düzenleme on sekiz yaﬂ›ndan küçük tüm çocuklar için
geçerli olacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmelidir.
Yine ‹ﬂ Kanunu belirli iﬂ kollar›n› kapsad›¤› için, bu iﬂ kollar› d›ﬂ›nda çal›ﬂt›r›lan çocuklar bak›m›ndan
‹ﬂ Kanunda öngörülmüﬂ çocuklara özgü kurallar geçerli olmamaktad›r. Örne¤in çocuk iﬂçilerin belli
zaman aral›klar›nda sa¤l›k muayenesinden geçirilmesini öngören ‹ﬂ Kanununun … maddesi, bu Kanun
kapsam› d›ﬂ›nda kalan çocuklar için uygulanmamaktad›r. ‹ﬂ Kanunda belirlenen koruyucu tedbirlerin
ve belli zaman aral›klar›nda sa¤l›k muayenesinden geçirilmesi koﬂullar›n›n, ‹ﬂ Kanunu d›ﬂ›nda kalan
on alt›-on sekiz yaﬂ aras› çocuklar ve iﬂ kollar› için de geçerli olmas›n› sa¤layacak biçimde düzenleme
yap›lmal›d›r.
Çocuk ve Genç ‹ﬂçilerin Çal›ﬂt›r›lma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik ekinde bulunan çocuklar›n
çal›ﬂt›r›labilece¤i hafif iﬂler aras›nda tar›m iﬂleri de say›lm›ﬂt›r. Türkiye’de tar›mda oldukça fazla say›da
çocu¤un çal›ﬂt›r›ld›¤› düﬂünüldü¤ünde, bu durum çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas›nda yasal bir dayanak
oluﬂturma niteli¤i taﬂ›d›¤›ndan Sözleﬂme ile uyumlu olmad›¤› ileri sürülebilecektir. Bu nedenle, Çocuk
ve Genç ‹ﬂçilerin Çal›ﬂt›r›lma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik ekinde yer alan çocuklar›n
çal›ﬂt›r›labilecekleri hafif iﬂler listesi de¤iﬂtirilerek, tar›m hafif iﬂ kollar›ndan ç›kart›lmal›d›r.
Yine çocuklar bak›m›ndan ilgili yönetmelikle sanatsal ve kültürel nitelikli iﬂlerde çal›ﬂma bak›m›ndan
herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiﬂtir. Sanatsal ve kültürel nitelikli iﬂlerde çal›ﬂan çok say›da
çocuk bulundu¤undan, bu iﬂ kollar› bak›m›ndan da koruyucu nitelikte yasal düzenleme yap›lmal›d›r.
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32. maddenin ikinci f›kras›n›n (b) bendi aç›s›ndan, ‹ﬂ Kanunu ve yönetmelikler ile çal›ﬂma süreleri,
sa¤l›k kontrolleri gibi çal›ﬂma koﬂullar›na iliﬂkin esaslar› belirlenmiﬂtir. Düzenlemeler genel olarak
Sözleﬂme ile uyum taﬂ›maktad›r.
Söz konusu iﬂin ‹ﬂ Kanununun kapsam›na girmedi¤i durumlarda ise on iki-on alt› yaﬂ aras› çocuklarla
ilgili olarak Umumi H›fz›ss›hha Kanunun günlük 8 saatlik standard› uygulanacakt›r. Ancak bu hüküm
‹ﬂ Kanunun on beﬂ yaﬂ›n› doldurmayanlar›n hafif iﬂler d›ﬂ›nda çal›ﬂt›r›lmas›n› yasaklayan ve on dört
yaﬂ›n› doldurmuﬂ çocuklar›n günde en fazla 7 saat çal›ﬂt›r›laca¤›n› öngören düzenlemelerle çat›ﬂma
halindedir. ‹ﬂ Kanunu d›ﬂ›nda kalan iﬂler bak›m›ndan Sözleﬂme ile bir uyum sa¤lanamam›ﬂt›r. Çocuklar›n
geliﬂimi aç›s›ndan önemli olan gece çal›ﬂt›r›lmama yasa¤› ‹ﬂ Kanununa göre sadece sanayiye ait iﬂlerde,
Postalar Halinde ‹ﬂçi Çal›ﬂt›r›larak Yürütülen ‹ﬂlerde Çal›ﬂmalara ‹liﬂkin Özel Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmeli¤e göre tüm sektörler için geçerlidir. ‹ﬂ Kanununun kapsam› dar olmas›na karﬂ›n, Yönetmelik
düzenlemesinin Sözleﬂme ile bir uyum sa¤land›¤› ifade edilebilir. Hatta ‹ﬂ Kanununa göre gece
çal›ﬂmas› saat 20.00 ile 06.00 aras›nda tan›mlam›ﬂ olmas›na karﬂ›n, baz› bölgelerin özellikleri
bak›m›ndan bu saatlerin de¤iﬂtirilebilece¤i düzenlenmiﬂtir ve dolay›s›yla çocuk iﬂçileri de etkileyebilecektir.
‹zin ve tatil süreleri aç›s›ndan Sözleﬂme ile bir uyumun sa¤land›¤› ifade edilebilir. Bütün bu aç›klamalar
›ﬂ›¤›nda 32. maddenin ikinci f›kras›n›n (b) bendi aç›s›ndan Sözleﬂme ile k›smen uyum sa¤lanm›ﬂ oldu¤u
söylenebilir. Çocuklar›n çal›ﬂma süreleri ve zamanlar›na yönelik farkl› düzenlemelerin ortaklaﬂt›r›lmas›
ve bütün iﬂler bak›m›ndan koruyucu nitelikte bir düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
32. maddenin ikinci f›kras›n›n son bendi aç›s›nda ise hemen tüm yasal belgelerde bir tak›m cezai
yapt›r›mlar öngörülmüﬂtür. Çal›ﬂma hürriyetinin ve sendika hakk›n›n ihlaline iliﬂkin suçlar› düzenleyen
TCK hükümleri d›ﬂ›nda, öngörülen yapt›r›mlar genellikle idarî para cezalar› ﬂeklindedir ve cayd›r›c›
olmaktan uzak görünmektedir. Öngörülen yapt›r›mlar›n daha cayd›r›c› hale getirilmesine yönelik
yasal de¤iﬂiklik yap›lmas› gerekmektedir.
Asgari Ücret Yönetmeli¤inde yap›lacak bir de¤iﬂiklik ile on alt› yaﬂ› doldurmuﬂ olma asgari ücretin
belirlenmesinde bir kriter olmaktan ç›kar›lmas› ve ücrette eﬂitlik ilkesi çal›ﬂan bütün çocuklar için
geçerli hale getirilmelidir.
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33. Madde: Çocuklar ve Uyuﬂturucu
Kullan›m›
Taraf Devletler, çocuklar›n uluslararas› antlaﬂmalarda tan›mlad›¤› biçimde uyuﬂturucu ve psikotrop
maddelerin yasa d›ﬂ› kullan›m›na karﬂ› korunmas› ve çocuklar›n bu tür maddelerin yasa d›ﬂ› üretimi
ve kaçakç›l›¤› alan›nda kullan›lmas›n› önlemek amac›yla, yasal, idarî, sosyal ve e¤itsel niteliktekiler
dâhil olmak üzere uygun her türlü önlemi al›r.
I. Maddenin Kapsam›
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Sözleﬂmenin bu maddesi, Taraf Devletlere çocuklar›n hem yasad›ﬂ› madde kullan›m›na karﬂ› korunmas›
hem de çocuklar›n bu maddelerin üretimi ve kaçakç›l›¤›nda kullan›lmas›n›n önlenmesi yükümlülü¤ünü
getirmektedir.
Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Haklar› Komitesi, uluslararas› antlaﬂmalarda denetimi gerektirdi¤i tespit
edilmiﬂ ilaçlar ve uyuﬂturucular›n yan› s›ra, bu antlaﬂmalarda say›lmam›ﬂ olan, ancak çocuklar taraf›ndan
kullan›ld›¤›nda zihinsel geliﬂimi de¤iﬂtiren, sa¤l›¤a zararl› ve ba¤›ml›l›k yap›c› maddelerin de 32. madde
kapsam› içinde de¤erlendirilmesi gerekti¤ini belirtmektedir. (UEK, sf. 501) Buna göre; afyon ve
türevleri, koka yapraklar› ve kokain, Hint keneviri, ba¤›ml›l›k durumu yaratabilecek veya halk sa¤l›¤›
sorunlar›na yol açabilecek psikotropik-psikoaktif ilaçlar, eriyik (yap›ﬂt›r›c›) maddeler ve alkol ve
sigara kullan›m›ndan çocuklar›n korunmas› gerekmektedir.
Sözleﬂme Devletlerden, çocu¤un bu alanda korunmas› için gerekli yasal, idarî, sosyal ve e¤itsel
tedbirleri almas›n› beklemektedir. Yasal tedbirler kapsam›nda Sözleﬂme ile uyumun sa¤lanmas› için
yap›lmas› gerekenlerin baﬂ›nda, bu maddelerin çocuklar taraf›ndan kullan›lmas›n›n yasaklanmas›
gelmektedir. Ancak bu maddelerin kullan›m› genellikle yasak oldu¤una dikkat çeken Komite, çocuklara
bu maddelerin sat›lmas› veya çocuklar›n bu tür suçlarda kullan›lmas›n›n a¤›rlaﬂt›r›c› sebep say›lmas›n›
önermektedir. Ayr›ca çocuklar›n eriyici maddelere eriﬂiminin engellenmesine yönelik düzenlemeler
yap›lmas› gerekmektedir. Benzer bir biçimde alkollü içki ve sigaran›n çocuklara sat›ﬂ›n›n s›n›rland›r›lmas›
da al›nmas› gereken yasal önlemler aras›nda yer almaktad›r. Bir di¤er önemli yasal düzenleme ise
uyuﬂturucu iﬂlerine kar›ﬂan çocuklar›n cezaland›r›lmas›n›n de¤il, rehabilte edilmesinin mümkün
k›l›nmas› ve çocuk adalet çal›ﬂanlar›n›n bu konularda e¤itim, sa¤l›k ve sosyal hizmet alan›nda çal›ﬂanlarla
eﬂgüdümlü çal›ﬂmas›n›n öngörülmüﬂ olmas›d›r.
Devletlerden; 1972 y›l›ndaki de¤iﬂiklik protokolü ile birlikte 1962 tarihli Uyuﬂturucu Maddeler
Sözleﬂmesine ve Psikotropik Maddeler ile ilgili 1971 tarihli Sözleﬂmeye taraf olmas› beklenmektedir.

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
33. Madde
Çocuklar ve
Uyuﬂturucu
Kullan›m›

II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Anayasan›n 52. maddesinin ikinci f›kras›, çocuklar›n madde kullan›m›ndan korunmas› için gerekli
tedbirlerin al›nmas›n› öngörmekle birlikte, bu maddelerin üretiminde ve kaçakç›l›¤›nda kullan›lmas›na
iliﬂkin bir ifade içermemektedir. 5237 say›l› Yeni Türk Ceza Kanununun Uyuﬂturucu ve Uyar›c›
Madde ‹mal ve Ticareti baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 188. maddesi, uyuﬂturucu ve uyar›c› madde sat›m›n› yasaklam›ﬂ
ve bu suç için beﬂ y›ldan on beﬂ y›la kadar hapis cezas› öngörmüﬂtür. Madde uyuﬂturucu ve uyar›c›
maddenin çocu¤a sat›lmas›n›, a¤›rlaﬂt›r›c› bir neden olarak saymam›ﬂt›r. Kanunun ayn› maddesi, 765
say›l› Eski Türk Ceza Kanununun 403. maddesinden farkl› olarak, on sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin
uyuﬂturucu madde ticaretinde kullan›lmalar›n› a¤›rlaﬂt›r›c› bir neden olarak hükmün içinde saymam›ﬂt›r.
Ancak Yeni Türk Ceza Kanununun 37. maddesinin ikinci f›kras›na göre, “Kusur yetene¤i olmayanlar›
suçun iﬂlenmesinde araç olarak kullanan kiﬂinin cezas›, üçte birden yar›s›na kadar art›r›l›r.” Bu halde
Kanunun 31. maddesinin ilk f›kras›na göre, on iki yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ veya on iki yaﬂ›n› doldurmuﬂ
on beﬂ yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olup ceza sorumlulu¤u bulunmad›¤› tespit olunan çocuklar söz konusu
oldu¤unda bu hüküm uygulanacak ve uyuﬂturucu ve uyar›c› madde imal ve ticaretinde on iki yaﬂ›n›
doldurmam›ﬂ çocuklar› kullananlar›n cezalar›nda art›r›m gerçekleﬂecektir. On iki yaﬂ›n› doldurmuﬂ
çocuklar bak›m›ndan ise suça azmettirmeyi düzenleyen ve çocuklar› suça azmettirenlerin cezalar›n›n
üçte birden yar›s›na kadar art›r›lmas›n› düzenleyen 38. maddenin ikinci f›kras›n›n uygulanmas› söz
konusu olacakt›r.
Kanunun 190. maddesine göre, uyuﬂturucu ve uyar›c› madde kullan›lmas›n› kolaylaﬂt›rma ve bu
maddelerin kullan›lmas›n› alenen özendirme veya bu nitelikte yay›n yapma suçtur.
Kanunun 191. maddesi, kullanmak için uyuﬂturucu veya uyar›c› madde sat›n almay›, kabul etmeyi
ve bulundurmay› düzenlemektedir. Hüküm, bu kiﬂinin çocuk olmas› halini ayr›ca düzenlememiﬂtir.
Maddeye göre, uyuﬂturucu veya uyar›c› madde kullanan kiﬂi hakk›nda tedaviye ve denetimli serbestli¤e
hükmolunacakt›r. Emniyet Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev ve
Çal›ﬂma Yönetmeli¤inin 14. maddesinin (j) bendine göre, uçucu, uyuﬂturucu ve psikotrop madde
kullanan veya kulland›¤›ndan ﬂüphe edilen çocu¤un, Suç Önleme Büro/K›s›m Amirli¤i taraf›ndan bir
sa¤l›k kuruluﬂuna veya rehabilitasyon merkezine teslim edilmesi ve konu hakk›nda ‹l Sosyal Hizmetler
Müdürlü¤üne bilgi verilmesi gerekmektedir. Çocuk Koruma Kanununun 5. maddesinin birinci f›kras›
(d) bendine göre, ba¤›ml›l›k yapan maddeleri kullanan çocuklar hakk›nda, gerekli t›bbi bak›m ve
rehabilitasyon için sa¤l›k tedbirine hükmedilebilir. Çocuklara yönelik çok az say›da tedavi merkezi
bulundu¤undan, yukar›da say›lan hallerde, çocuklar birçok ilde yetiﬂkinlerin tedavi edildi¤i merkezlere
yönlendirilmektedirler.

237

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
33. Madde
Çocuklar ve
Uyuﬂturucu
Kullan›m›

TCK’nin 194. maddesi, sa¤l›k için tehlikeli madde temini baﬂl›¤› alt›nda, uyuﬂturucu niteli¤inde
olmamakla birlikte sa¤l›k için tehlike oluﬂturabilecek maddeleri çocuklara veren veya onlar›n
tüketimine sunmay› suç saymaktad›r. Maddenin gerekçesinde yer ald›¤› üzere bu suç, alkollü içki,
tütün mamülleri, tiner gibi ba¤›ml›l›k yapma olas›l›¤› olan tüm maddeleri içermektedir. Ayn› ﬂekilde
Umumi H›fz›ss›hha Kanununun 166. maddesi de çocuklara alkollü içki sat›lmas›n›, Tütün Mamullerinin
Zararlar›n›n Önlenmesine Dair Kanunun 3. maddesi ise çocuklara tütün ve tütün mamulleri sat›ﬂ›n›
yasaklamaktad›r. E¤itim kurumlar› yak›n›nda alkollü içki sat›ﬂ› da, çeﬂitli kanunlarla yasaklanm›ﬂt›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤› Milli E¤itim Müdürlükleri Yönetmeli¤inin 6. maddesi, ‹l ve ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlüklerinin görevleri aras›nda ö¤rencileri ve gençleri içki, sigara ve uyuﬂturucu maddelerden

238

korumak için gerekli tedbirleri almak ve gerekli hallerde durumu ilgili makamlara bildirmek de
say›lm›ﬂt›r.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Türkiye, 1972 y›l›ndaki de¤iﬂiklik protokolü ile birlikte 1962 tarihli Uyuﬂturucu Maddeler Sözleﬂmesine,
Psikotropik Maddeler ile ilgili 1971 tarihli Sözleﬂmeye ve 1988 tarihli Uyuﬂturucu ve Psikotrop
Maddelerin Kaçakç›l›¤›na Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesine taraf olmuﬂtur .
Mevzuat genel olarak Sözleﬂmeye uygun olmakla birlikte, söz konusu hükümlerin ne ölçüde
uyguland›¤›na iliﬂkin veriler bulunmamaktad›r. Benzer ﬂekilde mevzuattaki düzenlemelerin uygulanmas›
bak›m›ndan sorunlarla karﬂ›laﬂ›l›p karﬂ›laﬂ›lmad›¤› ve varsa sorunlar›n neler oldu¤una iliﬂkin bilgi
mevcut de¤ildir.
Uyuﬂturucu ve uyar›c› maddelere iliﬂkin hükümlerin uygulanmas›, ço¤u zaman çocu¤un koruma
alt›na al›nmas›n› ve çocu¤un bedeninin ve çevresinin bu maddelerden ar›nd›r›lmas›n› gerektirmektedir.
O nedenle, mevzuattaki düzenlemeleri destekleyecek altyap›n›n mevcut olmas› gerekmektedir.
Tedavi, rehabilitasyon, koruma ve izlemeye iliﬂkin altyap›n›n mevcut ve yeterli ﬂekilde donat›lm›ﬂ
olmamas› halinde, çocu¤un k›sa vadede bu tür maddelerden uzaklaﬂt›r›lmas› mümkün olsa da, orta
ve uzun vadede çocu¤un bu maddelere dönüﬂü engellenemeyecektir. Bu nedenle, bu tür suçlar›n
ma¤duru olan çocuklar›n rehabilitasyonuna iliﬂkin hizmetlerin standartlar›, bu hizmetlerin verilece¤i
merkezlerde uygulanacak usul ve esaslar, çocuk odakl› olarak düzenlenmelidir.
Yeni Türk Ceza Kanunu, konuya iliﬂkin olumlu hükümler içermekle birlikte, ma¤durun çocuk olmas›
veya yetiﬂkinler taraf›ndan çocuklar›n bu suçlarda kullan›lmas› halleri ayr›ca düzenlememiﬂ ve bu
durumu a¤›rlaﬂt›r›c› bir neden olarak da saymam›ﬂt›r. Uyuﬂturucu ve uyar›c› madde ile ba¤lant›l›
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suçlar›n tümü bak›m›ndan, suçun ma¤duru çocuk ise veya çocu¤un suçta kullan›lmas› söz konusu
oldu¤unda cezan›n artt›r›lmas›na iliﬂkin düzenleme yap›lmal›d›r.
Çocuklara tütün ve alkollü içki sat›ﬂ›na iliﬂkin düzenlemeler olmakla birlikte, bunlar yeterli yapt›r›mlarla
desteklenmemiﬂtir. Çocuklara tütün ve alkollü içki sat›ﬂ›na iliﬂkin düzenlemeler etkili yapt›r›mlarla
desteklenmeli ve bu yapt›r›mlar uygulanmal›d›r.
Umumi H›fz›ss›hha Kanununda alkollü içki sat›ﬂ›n›n s›n›rland›r›lmas› düzenlenmektedir. Ayr›ca çözücü
maddelerin çocuklara sat›ﬂ›n›n engellenmesi ve bu kurala ayk›r› davran›ﬂlar›n cezaland›r›lmas›na
iliﬂkin bir düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
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Milli e¤itim mevzuat› son derece kapsaml› ve ayr›nt›l› olmakla birlikte, çocuklar›n uyuﬂturucudan
korunmas›na yönelik düzenleme neredeyse hiç bulunmamaktad›r. Milli e¤itim mevzuat›na, çocuklar›n
uyuﬂturucudan korunmas› amac› do¤rultusunda hükümler konulmal›, ö¤retmenler ve özellikle de
rehber ö¤retmenler, okul müdürleri, okullardaki revirlerdeki sa¤l›k çal›ﬂanlar›, çocuklar›n uyuﬂturucu
ve uyar›c› maddelerden korunmalar› göreviyle donat›lmal›d›r.
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34. Madde: Çocuklar›n Cinsel Sömürüye
Maruz Kalmas›
Taraf Devletler, çocu¤u her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karﬂ› koruma güvencesi
verirler. Bu amaçla Taraf Devletler özellikle:
(a) Çocu¤un yasa d›ﬂ› bir cinsel faaliyete giriﬂmek üzere kand›r›lmas› veya zorlanmas›n›;
(b) Çocuklar›n, fuhuﬂ ya da di¤er yasa d›ﬂ› cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini;
(c) Çocuklar›n pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullan›larak sömürülmesini, önlemek
amac›yla ulusal düzeyde ve ikili ile çok tarafl› iliﬂkilerde gerekli her türlü önlemi al›rlar.
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I. Maddenin Kapsam›
34. madde, çocu¤un her türlü cinsel sömürü ve suiistimalden korunmas› için Devletlerin sa¤lamay›
taahhüt ettikleri güvenceleri düzenlemektedir. Sözleﬂmenin 19.maddesi, bedensel ve zihinsel ﬂiddetin
bütün biçimlerine karﬂ› korumay› kapsamakta ve cinsel istismardan da özel olarak bahsetmektedir.
35. madde ise çocuklar›n kaç›r›lmalar›n›n, sat›lmalar›n›n ve fuhﬂa zorlanmalar›n›n önlenmesini
amaçlamaktad›r. Özellikle bu iki madde, çocuklar›n cinsel sömürü ve suiistimalden korunmas›n›
öngören 34.madde ile do¤rudan ilgilidir.
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu, 25 May›s 2000 tarih ve 54/263 say›l› karar›yla Çocuk Haklar›na
Dair Sözleﬂmenin Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari Protokolünü
kabul etmiﬂtir. Protokolün 2.maddesi tan›mlara ayr›lm›ﬂt›r. Buna göre;
Çocuk sat›ﬂ›, herhangi bir ﬂah›s veya bir grup ﬂah›s taraf›ndan, ücret ya da baﬂka herhangi bir ﬂey
karﬂ›l›¤›nda bir çocu¤un baﬂka birine devredildi¤i herhangi bir fiil veya iﬂlem anlam›na gelmektedir.
Çocuk fahiﬂeli¤i, bir çocu¤un ücret veya baﬂka herhangi bir ﬂey karﬂ›l›¤›nda cinsel faaliyetlerde
kullan›lmas› demektir.
Çocuk pornografisi, çocu¤un gerçekte veya taklit suretiyle bariz cinsel faaliyetlerde bulunur ﬂekilde
herhangi bir yolla teﬂhir edilmesi veya çocu¤un cinsel uzuvlar›n›n, a¤›rl›kl› olarak cinsel amaç güden
bir ﬂekilde gösterilmesi anlam›na gelir.
Konuya iliﬂkin di¤er baﬂl›ca uluslararas› belgeler ﬂunlard›r; ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi,
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi, 1949 tarihli ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n ve Baﬂkalar›n›n Fuhﬂunun
Sömürülmesinin Önlenmesi Sözleﬂmesi, 1956 tarihli Birleﬂmiﬂ Milletler Kölelik ve Köle Ticareti ile
Kölelik Benzeri Kurumlar›n ve Uygulamalar›n Ortadan Kald›r›lmas› Ek Sözleﬂmesi, Kad›nlara Karﬂ›
Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi, ILO’nun 182 No.lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk
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‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Acil Eylem Sözleﬂmesi, S›n›raﬂan Örgütlü
Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesine Ek ‹nsan Ticaretinin, Özellikle Kad›n ve Çocuk
Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lmas›na ‹liﬂkin Protokol.
Madde kapsam›nda Taraf Devletlerden, yasalar›n ve uygulamalar›n madde ile uyumlu olup olmad›¤›n›
belirlemek üzere yetki alanlar›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak ﬂekilde bir araﬂt›rma yapmalar›,
konu hakk›nda iki tarafl›, bölgesel ve çok tarafl› anlaﬂmalar yaparak uluslararas› iﬂbirli¤ini sa¤lamalar›,
izleme mekanizmalar› geliﬂtirmeleri, e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k artt›rma çal›ﬂmalar› yapmalar› ve genel
bir strateji belirleyerek gerekli kaynaklar›n tahsisini sa¤lamalar› beklenmektedir.
BM Çocuk Haklar› Komitesine göre, bu maddenin Devletlere verdi¤i gerekli yasal tedbirleri alma
yükümlülü¤ü ﬂunlar› kapsamaktad›r:
- Devletin uyru¤undaki kiﬂilerin baﬂka ülkelerde bu nitelikte suç iﬂlemeleri halinde de çocuklar›n
cinsel sömürüsü suçlamas› ile yarg›lanmalar›na olanak sa¤lanmas›,
- Çocuklar›n cinsel iliﬂkiye r›za gösterme yaﬂ›n›n belirlenmiﬂ olmas› ve bu belirleme yap›l›rken,
çocu¤un iliﬂkiye girdi¤i kiﬂinin çocuk üzerinde yetki sahibi olup olmamas›, iliﬂkinin türü gibi durumlar›n
göz önünde bulundurulmas›, cinsel sömürünün r›za yaﬂ›ndan sonra da söz konusu olaca¤›n›n dikkate
al›nmas›,
- Çocu¤un her türlü yasa d›ﬂ› cinsel iliﬂkiye zorlanmas› veya teﬂvik edilmesinin suç olarak kabulü,
ancak bu suçlara maruz kalan çocuklar›n suçlu duruma düﬂmemelerinin güvence alt›na al›nmas›,
- Çocuk pornografisi suç olarak düzenlenirken, bu materyalleri üretmek, yaymak ve bulundurmak
eylemlerinin hepsinin suç olarak kabul edilmesi ve bu suçlar›n internet arac›l›¤› ile iﬂlenmesi hallerini
de içerecek biçimde bir düzenleme yap›lm›ﬂ olmas›,
- Çocu¤un fuhuﬂ ya da yasa d›ﬂ› cinsel iliﬂkiden veya pornografik içerikli gösteri ve materyallerden
korunmas› için, telefon hatt› dâhil önleyici bir mekanizman›n yasa ile öngörülmüﬂ olmas›,
- Cinsel sömürü ma¤duru çocu¤un ﬂikâyette bulunma ve mahkemeye baﬂvurma imkân›na sahip
olmas›,
- Cinsel sömürü suçlar›nda tan›k çocuklara destek ve koruma sa¤lanmas›.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Türkiye, Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk Pornografisi
ile ‹lgili ‹htiyari Protokolünü, S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesine Ek
‹nsan Ticaretinin, Özellikle Kad›n ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmas›na ve
Cezaland›r›lmas›na ‹liﬂkin Protokolü ve 182 No.lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas›
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ve Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Acil Eylem Sözleﬂmesini onaylam›ﬂt›r. Anayasan›n 90. maddesi
gere¤i bu Protokoller, kanun hükmündedir.
Ceza Kanununa göre, bir Türk vatandaﬂ› veya yabanc›, fuhuﬂ (fuhﬂa teﬂvik, bunun yolunu kolaylaﬂt›rma,
bu maksatla kiﬂi tedarik etme veya bar›nd›rma ya da fuhﬂa arac›l›k veya yer temin etme) suçunu
yabanc› bir ülkede iﬂlemiﬂ ve Türkiye’de bulunuyorsa, bu suçtan dolay› yabanc› ülkede hüküm
verilmemiﬂ olmas› ve Türkiye'de kovuﬂturulabilirli¤in bulunmas› koﬂulu ile Türk Kanunlar›na göre
cezaland›r›l›r. (md. 11, 12, 13) ‹nsan ticareti suçu ve insanl›¤a karﬂ› iﬂlenen suçlar (34. madde
ba¤lam›nda ele al›nabilecek olanlar; cinsel sald›r›da bulunma, çocuklar›n cinsel istismar›, köleleﬂtirme,
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kiﬂi hürriyetinden yoksun k›lma, zorla hamile b›rakma, zorla fuhﬂa sevk etme), vatandaﬂ veya yabanc›
taraf›ndan yabanc› bir ülkede iﬂlenmiﬂ ve bir ülkede mahkûmiyet veya beraat karar› verilmiﬂ olsa
bile Adalet Bakan›n›n talebi üzerine Türkiye'de yarg›lama yap›l›r. Bu anlamda sözleﬂme ile uyumlu
bir düzenleme oldu¤u görülmektedir.
Sözleﬂme, çocu¤un cinsel iliﬂkiye r›za göstermiﬂ say›laca¤› yaﬂ ve evlilik yaﬂ› konusunda ba¤lay›c› bir
düzenleme getirmemiﬂtir. Komite, cinsel iliﬂkide çocu¤un r›zas›n›n geçerli say›lmayaca¤› yaﬂ ve evlilik
yaﬂ› olarak bir asgari yaﬂ›n belirlenmesinin ve belirlenen yaﬂlar›n çok düﬂük olmamas›n›n önemini
vurgulam›ﬂt›r. Ayr›ca Sözleﬂmenin 2.maddesinde düzenlenen ayr›m gözetmeme ilkesi nedeniyle
belirlenecek asgari yaﬂ›n, kad›n ve erkekler için ve farkl› cinsel yönelimi olan kiﬂiler için ayn› olmas›
gereklili¤i dile getirmiﬂtir. Ceza Kanununda on beﬂ yaﬂ›n› tamamlamam›ﬂ veya tamamlam›ﬂ olmakla
birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlar›n› alg›lama yetene¤i geliﬂmemiﬂ olan çocuklara karﬂ›
gerçekleﬂtirilen her türlü cinsel davran›ﬂ çocuklar›n cinsel istismar› olarak kabul edilmiﬂtir (md. 103).
On beﬂ yaﬂ› bitiren çocukla cebir, tehdit ve hile olmaks›z›n cinsel iliﬂkide bulunulmas› halindeyse faili
cezaland›rmak için ﬂikâyet ﬂart› aranm›ﬂt›r (md. 104). Evlilik yaﬂ›, Medeni Kanun (md. 124) ve
Evlendirme Yönetmeli¤i (md. 14) ile düzenlenmiﬂtir ve buna göre; on yedi yaﬂ›n› doldurmuﬂ erkek
ve kad›n yasal temsilcisinin izniyle, on alt› yaﬂ›n› doldurmuﬂ erkek ve kad›n hâkimin izni ile evlenebilir.
Ay›rt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beﬂ yaﬂ›n› dolduran küçükler, mahkemece reﬂit k›l›nsa
dahi evlenemezler.
Ceza Kanununun 103.maddesi özel olarak çocuklar›n cinsel istismar›n› düzenlemektedir. Maddede;
cinsel istismar›n üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan h›s›m›, üvey baba, evlat edinen, vasi, e¤itici,
ö¤retici, bak›c›, sa¤l›k hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülü¤ü bulunan di¤er kiﬂiler
taraf›ndan ya da hizmet iliﬂkisinin sa¤lad›¤› nüfuz kötüye kullan›lmak suretiyle veya birden fazla kiﬂi
taraf›ndan birlikte gerçekleﬂtirilmesi halleri a¤›rlaﬂt›r›c› neden olarak kabul edilmiﬂtir.
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Çocu¤u fuhﬂa teﬂvik eden, bunun yolunu kolaylaﬂt›ran, bu maksatla tedarik eden veya bar›nd›ran
ya da çocu¤un fuhﬂuna arac›l›k eden kiﬂi Ceza Kanununun 227.maddesi uyar›nca cezaland›r›l›r. Hatta
düzenlemeye göre, bu suçun iﬂleniﬂine yönelik haz›rl›k hareketleri de tamamlanm›ﬂ suç gibi
cezaland›r›l›r.
Ayr›ca müstehcen görüntü, yaz› veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocuklar› kullanan/lar gibi
bu ürünleri ülkeye sokan, ço¤altan, sat›ﬂa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran
ya da baﬂkalar›n›n kullan›m›na sunan/lar ve bir çocu¤a müstehcen görüntü, yaz› veya sözleri içeren
ürünleri veren ya da bunlar›n içeri¤ini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten/ler de Ceza Kanununun
226. maddesi uyar›nca cezaland›r›l›rlar.
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Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev ve Çal›ﬂma
Yönetmeli¤inin 4.maddesinde pornografi “ﬂehvet hisleri uyand›ran görsel, iﬂitsel veya internet
ortam›nda gerçekleﬂtirilen yay›nlar” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Ayn› Yönetmelik uyar›nca Suç Önleme
Büro Amirli¤inin görevleri aras›nda; çocuklara pornografik malzeme, müstehcen yay›n sat›l›p
sat›lmad›¤›n› kontrol etmek ve çocu¤un cinsel faaliyet için kand›r›lmas› veya zorlanmas›n›, fuhuﬂ veya
pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullan›larak sömürülmesini önleyici çal›ﬂmalar yapmak
da yer almaktad›r.
‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹ﬂlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakk›nda Kanunun 8. maddesi, internet ortam›nda yap›lan ve içeri¤i çocuklar›n
cinsel istismar›, müstehcenlik, fuhuﬂ suçlar›n› oluﬂturdu¤u hususunda yeterli ﬂüphe sebebi bulunan
yay›nlarla ilgili olarak eriﬂimin engellenmesine karar verilmesini öngörmektedir.
Ailenin Korunmas›na Dair Kanunun 1. maddesine dayan›larak aile içi cinsel ﬂiddete maruz kalan
çocuklar› ﬂiddeti uygulayan kiﬂiden korumaya yönelik geçici tedbirler al›nmas› mümkün olmakla
birlikte bu çocuklar›n fiziksel ve psikolojik tedavisine iliﬂkin her hangi bir düzenleme bulunmad›¤›
gibi bu çocuklara yönelik baﬂkaca destekleyici mekanizmalar da oluﬂturulmam›ﬂt›r.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda, Bak›m ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinin
tan›m› yap›lmaktad›r. Buna göre; Bak›m ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, duygusal, cinsel ve/veya
fiziksel istismara u¤ram›ﬂ çocuklar›n olumsuz yaﬂam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/veya
davran›ﬂ bozukluklar›n› giderme amac›yla rehabilitasyon süreci tamamlan›ncaya kadar geçici süre
bak›m ve korunmalar›n›n sa¤land›¤› bu süre içerisinde aile, yak›n çevre ve toplum ile iliﬂkilerinin
düzenlenmesine yönelik çal›ﬂmalar›n yürütüldü¤ü k›z ve erkek çocuklara yönelik ayr› ayr› yap›land›r›lacak
yat›l› sosyal hizmet kuruluﬂlar›n› ifade eder.
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Aile temelinde, ﬂiddet ve suiistimale iliﬂkin araﬂt›rma yapmak veya yapt›rmak; projeler geliﬂtirme;
önlenmesine, çözümlenmesine yönelik ve aileyi destekleyici e¤itici programlar haz›rlamak veya
haz›rlatmak; yap›lan araﬂt›rmalardan edinilen bilgileri de¤erlendirmek ve sonuçlar›n› sosyal ve kültürel
tedbirler haline dönüﬂtürecek millî bir politikan›n oluﬂumuna katk›da bulunmak Aile ve Sosyal
Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ü Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun ile bu Müdürlü¤e verilmiﬂtir.
Kanunun 3. maddesi Müdürlü¤ün görevlerini düzenlemektedir ve bu görevler say›l›rken çocuk
kavram›na yer verilmemiﬂ onun yerine aileye iliﬂkin faaliyetlerden bahsedilmiﬂtir.
Genel hükümler uyar›nca cinsel sömürü ma¤duru çocu¤un ﬂikâyet ve dava açma hakk› bulunmakla
birlikte, çocuklar için özel, onlar›n kolayl›kla eriﬂebilecekleri bir ﬂikâyet mekanizmas› öngören
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düzenlenme bulunmamaktad›r. Çocuklar›n cinsel sömürü suçlar›nda tan›kl›k yapmalar› halinde
korunmalar› ve desteklenmeleri konusunda da özel bir düzenleme bulunmamaktad›r.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Uluslararas› belgelerin ve Komite’nin devaml› üzerinde durdu¤u 34. maddeyi ihlal edenlerin hangi
ülke vatandaﬂ› olurlarsa olsunlar cezaland›r›lmalar› ça¤r›s› Ceza Kanunundaki düzenleme ile karﬂ›l›k
bulmuﬂtur.
Çocu¤un cinsel iliﬂkiye r›za göstermiﬂ say›laca¤› yaﬂ Türk Ceza Kanununda on beﬂ yaﬂ olarak
belirlenmiﬂtir ve evlilik yaﬂ› ise Türk Medeni Kanununa göre on beﬂtir, istisnai hallerde bu yaﬂ on
alt›ya inebilmektedir. Bir asgari yaﬂ belirlenmiﬂ olmas› ve bunun k›z ve erkek çocuklar bak›m›ndan
ayn› olmas› prensipleri aç›s›ndan Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve Evlendirme Yönetmeli¤indeki
düzenlemeler Sözleﬂmeye ve Komitenin tavsiyelerine uygundur. Ancak Ceza Kanunu düzenlemesi,
çocu¤un iliﬂkiye girdi¤i kiﬂinin çocuk üzerindeki yetkisi, iliﬂkinin biçimi gibi konular› r›za yaﬂ› bak›m›nda
özel faktörler olarak dikkate almam›ﬂt›r. Bu da on beﬂ yaﬂ›n› doldurmuﬂ olan çocuklar›n cinsel
sömürü eylemlerine karﬂ› korumas›z b›rakmaktad›r. Komitenin r›za yaﬂ› sonras›nda sömürüye maruz
kalma riski konusunda yapt›¤› uyar›n›n da dikkate al›narak, iliﬂkiye girilen kiﬂiye göre r›za yaﬂ› ayr›ca
düzenlenmelidir. Ayn› zamanda, erken yaﬂta evlendirilmenin cinsel sömürünün araçlar›ndan biri
oldu¤u dikkate al›narak, özellikle k›z çocuklar›n›n erken yaﬂta evlendirilmesinin önüne geçecek özel
önlemler al›nmal›, evlilik yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklarla evlenme özel bir suç olarak düzenlenmelidir.
Ceza Kanununun 103.maddesi çocuklar›n cinsel istismar›n› düzenlemektedir. Ancak madde metni
yaz›l›rken suç failinin/arac›n›n çocu¤un a¤abeyi, babas› vb. yak›nlar› olmas› ve istismar›n uzun y›llar
sürmesi halinde çocu¤un r›zas›yla ilgili sakatlanma göz önüne al›nmam›ﬂt›r. Bu durumdaki çocuk
uzun süre istismara maruz kalmas›na ra¤men konuﬂmaya cesaret edemezse cebir olmad›¤› ve r›zaya
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dayal› birliktelik oldu¤unun varsay›lmas› gibi bir risk ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Bu düzenlemenin de¤iﬂtirilmesi
ve çocukla iliﬂkiye giren kiﬂinin kimli¤ine göre suçlar›n tarif edilmesi ve çocu¤un korunmaya çal›ﬂ›lan
menfaatine uygun biçimde müeyyide konulmas› gerekmektedir.
Çocu¤un yasa d›ﬂ› bir cinsel faaliyete giriﬂmek üzere kand›r›lmas› veya zorlanmas›, fuhuﬂ ya da di¤er
yasa d›ﬂ› cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesi, pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede
kullan›larak sömürülmesi suç olarak düzenleyen mevzuat Sözleﬂme ile uyumludur.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda, duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara
u¤ram›ﬂ çocuklar için oluﬂturulan Bak›m ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinin tan›m› yer almakla
birlikte bu Merkezlerin kurulmas› bak›m›ndan uyulmas› gereken esaslar (örne¤in say›lar›, kapasiteleri)
ile yayg›nlaﬂt›r›lmalar›na yönelik ilkeler de yasa ile belirlenmelidir.
Yasayla cinsel sald›r› ma¤durlar›n›n baﬂvurabilecekleri özel merkezler kurulmal›, bu merkezler, cinsel
sald›r›ya maruz kalan çocuklarla çal›ﬂan tüm birimlerin temsilcilerini içermeli ve konu hakk›nda çal›ﬂan
kolluk, sa¤l›k çal›ﬂanlar› vb. tüm görevlilerin görev tan›mlar› ve izleyecekleri prosedür bir yönetmelikle
ayr›nt›l› ﬂekilde düzenlenmelidir. Sald›r›ya maruz kalanlara gebelik testi uygulanmal›, bulaﬂ›c› hastal›klara
karﬂ› önlem al›nmal› ve ma¤dur bu konuda bilgilendirilmeli ayr›ca psikolojik destek almas› sa¤lanmal›d›r.
Ayn› zamanda ﬂiddet, istismar vb. olaylar›n belirlenmesi, bildirimi, sevk ve baﬂvuru yollar›, tedavi
ve takibi ve adlî makamlar›n olaya el koyma süreci de düzenlenmelidir.
Ailenin Korunmas›na Dair Kanunun 1. maddesine aile içi cinsel ﬂiddete maruz kalan çocuklar›n
fiziksel ve psikolojik tedavisi ile bu çocuklara yönelik baﬂkaca destekleyici mekanizmalarla ilgili
ekleme yap›lmal›d›r.
Aile ve Sosyal Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ü Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanunda aile temelinde,
ﬂiddet ve suiistimale iliﬂkin araﬂt›rma yapmak ilgili Müdürlü¤ün görevi olarak belirlenmiﬂse de Kanunda
çocuklarla ilgili veri toplama hakk›nda bir düzenleme bulunmamas› bir eksikliktir. Çocuklar›n cinsel
istismar›n› önlemeye yönelik olarak veri toplamak, araﬂt›rma yapmak da dâhil olmak üzere gerekli
tedbirleri almak konusunda Devletin yükümlülü¤ü mevzuatta aç›k olarak düzenlenmelidir.
Aile içinde gerçekleﬂen cinsel ﬂiddette karﬂ› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun arac›l›¤›yla cinsel ﬂiddet
ma¤duru çocu¤u ﬂiddet uygulayandan koruyacak tedbir karar› al›nmas› veya Ceza Kanunundaki
çocuklar›n cinsel istismar›n› düzenleyen maddelere dayan›larak failin cezaland›r›lmas› mümkün
olmakla birlikte ensest ayr› bir suç olarak düzenlenmemiﬂtir. Oysa ensest, çocu¤un hem cinsel hem
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fiziksel hem psikolojik bütünlü¤üne sald›r›y› içeren bir fiil olmakla birlikte çocu¤un aileye iliﬂkin
de¤erlerini de derinden etkilemektedir. Bu nedenle, ensestin mevzuatta ayr›ca düzenlenmesine
ihtiyaç vard›r. Ayn› zamanda Ceza Muhakemesi Kanununda yap›lacak bir düzenleme ile ensest
ma¤durlar›n›n ve onlardan do¤anlar›n korunmas›, kimliklerinin gizlenmesi gibi olanaklar da
öngörülmelidir. Benzer bir düzenleme çocuklar›n yasa d›ﬂ› cinsel iliﬂkiye zorland›klar› eylemlere
iliﬂkin davalarda tan›kl›k etmeleri ile ilgili de yap›lmal›d›r.
Ayn› zamanda bir suçun ma¤duru olan çocu¤un adalet sistemi içerisinde ikincil ma¤duriyet riskini
ortadan kald›rmak için önem al›nmal›d›r. Bu önlemlerin baﬂ›nda, ma¤durun soruﬂturma ve kovuﬂturma
aﬂamalar›n›n tamam›nda hak ve onuruna ihtimam gösterilmesi gelmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar
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Komitesinin Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Çerçevesinde Ma¤durun Durumu ile ‹lgili R (85)
11 Say›l› Tavsiye Karar› bu konuya iliﬂkin düzenleme yap›l›rken dikkate al›nmal›d›r.
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Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocuklar›n kaç›r›lmalar›, sat›lmalar›
veya fuhuﬂa konu olmalar›n› önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanl› iliﬂkilerde gereken
her türlü önlemleri al›rlar.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 35.maddesi, çocuklara çifte koruma sa¤lamaktad›r. Sözleﬂmenin di¤er maddelerinde
çocuk kaçakç›l›¤›n›n, sat›ﬂ›n›n ve cinsel sömürüsünün baﬂl›ca biçimleri yer al›rken bu madde bahsi
geçen eylemleri hangi ﬂekilde olursa olsun kapsamaktad›r.
Sözleﬂmenin 11.maddesinde, çocuklar›n yasa d›ﬂ› yollarla ülke d›ﬂ›na ç›kar›lmaya karﬂ› korunmas›;
21. maddesinde haks›z kazanç sa¤lamak amac›yla ülkeler aras›nda evlat edindirmeye karﬂ› korunmas›;
32. maddede zararl› çal›ﬂma biçimlerine karﬂ› korunmas›; 33. maddede uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›na
kar›ﬂmaktan korunmas›; 34. maddede cinsel sömürüden korunmas›, 36. maddede ise di¤er her
türlü sömürüden korunmas›na yönelik düzenlemeler yer almaktad›r. 35. madde ise gerek bu amaçlar
gerekse baﬂka amaçlar için kullan›lmalar› olas›l›¤›na karﬂ› bir koruma sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
Bu olas›l›klar›n baﬂ›nda da organ ticareti, askerlik, dilendirilme, fuhuﬂa yönlendirilme ve çal›ﬂt›r›lma
gibi amaçlarla çocuklar›n kaç›r›lmalar veya sat›lmalar› gelmektedir.
S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesine Ek ‹nsan Ticaretinin, Özellikle Kad›n
ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lmas›na ‹liﬂkin Protokolün 3.
maddesinde “insan ticaretini” ﬂu ﬂekilde tan›mlanmaktad›r:
“‹nsan ticareti”, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya di¤er bir biçimde zorlama,
kaç›rma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kiﬂinin çaresizli¤inden yararlanma veya baﬂkas›
üzerinde denetim yetkisi olan kiﬂilerin r›zas›n› kazanmak için o kiﬂiye veya baﬂkalar›na kazanç veya
ç›kar sa¤lama yoluyla kiﬂilerin istismar amaçl› temini, bir yerden bir yere taﬂ›nmas›, devredilmesi,
bar›nd›r›lmas› veya teslim al›nmas› anlam›na gelir.
Sözleﬂmedeki “istismar” terimi, asgari olarak, baﬂkalar› taraf›ndan yap›lan fuhuﬂun istismar edilmesini
veya cinsel istismar›n baﬂka biçimlerini, zorla çal›ﬂt›rmay› veya hizmet ettirmeyi, esareti veya esaret
benzeri uygulamalar›, kullu¤u veya organlar›n al›nmas›n› içermektedir.
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Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ‹lgili
‹htiyari Protokolünün 2. maddesinde “çocuk sat›ﬂ›” ﬂöyle tan›mlanmaktad›r:
“Çocuk sat›ﬂ›”, herhangi bir ﬂah›s veya bir grup ﬂah›s taraf›ndan, ücret ya da baﬂka herhangi bir ﬂey
karﬂ›l›¤›nda bir çocu¤un baﬂka birine devredildi¤i herhangi bir fiil veya iﬂlem anlam›na gelmektedir.
Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin 35. maddesi ile uyumlu bir yasal düzenlemenin mevcudiyetinden
bahsedilebilmesi için aﬂa¤›daki koﬂullar›n gerçekleﬂmiﬂ olmas› gerekir:
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1.Aﬂa¤›daki uluslararas› belgeler imzalanm›ﬂ ya da onaylanm›ﬂ olmal›;
a. Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuklar›n Silahl› Çat›ﬂmalara Dâhil Olmalar› Konusundaki
‹htiyari Protokol;
b. Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ‹lgili
‹htiyari Protokolü;
c. S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesine Ek ‹nsan Ticaretinin, Özellikle
Kad›n ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lmas›na ‹liﬂkin Protokol;
d. ILO’nun 182 No.lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan Kald›r›lmas›na
‹liﬂkin Acil Eylem Sözleﬂmesi;
e. Ülkeleraras› Evlât Edinmede Çocuklar›n Korunmas› ve ‹ﬂbirli¤i Hakk›ndaki Lahey Sözleﬂmesi;
f. 1980 tarihli Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Sözleﬂme;
g. Köleli¤in, Köle Ticaretinin ve Kölelik Benzeri Uygulamalar›n Yasaklanmas›na ‹liﬂkin Ek Sözleﬂme
(1956)
h. ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n ve Baﬂkalar›n›n Fuhuﬂundan Kazanç Sa¤lanmas›n›n Önlenmesine ‹liﬂkin Ek
Sözleﬂme (1949)
2. Aﬂa¤›daki eylemler aç›kça yasaklanm›ﬂ olmal›;
a. Çocuklar›n herhangi bir amaçla kaç›r›lmalar› ve sat›lmalar›,
b. Çocuklar›n dilendirilmeleri,
c. Çocuklar›n evlat edinme iﬂlemlerinden haks›z kazanç sa¤lanmas›,
d. Çocuklar›n organlar›n›n sat›lmas›,
e. Çocu¤un zorla askere al›nmas›.
3. Belirli bir Devletin yetki alan›nda çocuk kaç›rma olaylar›na kar›ﬂan kiﬂilerin kovuﬂturulmas›n›
sa¤layacak bir yasal düzenleme olmal›.
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4. Kaç›r›lan çocuklar›n mutad meskene iadesini sa¤layacak bir yasal düzenleme bulunmal›d›r.
5. Yasalar›n kaç›rma, sat›ﬂ veya ticaret ma¤duru çocuklar›n suçlu say›lmamas›n› sa¤layacak nitelikte
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olmal›.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Türkiye’nin onaylad›¤› ve 35. madde ile ilgili olan sözleﬂmeler ﬂunlard›r: Çocuk Haklar›na Dair
Sözleﬂmeye Ek Çocuklar›n Silahl› Çat›ﬂmalara Dâhil Olmalar› Konusundaki ‹htiyari Protokolü; Çocuk
Haklar›na Dair Sözleﬂmenin Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari
Protokolü; S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesine Ek ‹nsan Ticaretinin,
Özellikle Kad›n ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lmas›na ‹liﬂkin
Protokol; ILO’nun 182 No.lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan
Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Acil Eylem Sözleﬂmesi; Ülkeleraras› Evlât Edinmede Çocuklar›n Korunmas› ve
‹ﬂbirli¤i Hakk›ndaki Lahey Sözleﬂmesi; 1980 tarihli Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine
Dair Sözleﬂme; S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesine Ek Kara, Deniz ve
Hava Yoluyla Göçmen Kaçakç›l›¤›na Dair Protokol; 1956 tarihli Köleli¤in, Köle Ticaretinin ve Kölelik
Benzeri Uygulamalar›n Yasaklanmas›na ‹liﬂkin Ek Sözleﬂme. Anayasan›n 90. maddesi gere¤i bu
sözleﬂmeler kanun hükmündedir.
1949 tarihli ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n ve Baﬂkalar›n›n Fuhuﬂundan Kazanç Sa¤lanmas›n›n Önlenmesine
‹liﬂkin Ek Sözleﬂmeye ise taraf olunmam›ﬂt›r.
Ceza Kanununda insan ticareti, göçmen kaçakç›l›¤›, çocu¤un dilencilikte araç olarak kullan›lmas›,
kiﬂiyi hürriyetinden yoksun k›lma suç olarak düzenlenmiﬂtir (md. 79, 80, 109, 229). Ma¤durun
çocuk olmas› ve suçun cinsel amaçla iﬂlenmesi, kiﬂiyi hürriyetinden yoksun k›lma suçunun a¤›rlaﬂt›r›c›
nedenleri aras›nda say›lm›ﬂt›r. Velayet hakk›na sahip olmayan ebeveyn taraf›ndan çocu¤un kaç›r›lmas›
ve al›konulmas› ise ayr› bir suç olarak düzenlenmiﬂtir (md. 234). ‹nsan ticareti suçu bak›m›ndan da,
ma¤durun on sekiz yaﬂ›ndan küçük olmas› a¤›rlaﬂt›r›c› sebep say›lm›ﬂt›r.
Ceza Kanununa göre organ veya doku ticareti suç olarak düzenlenmiﬂtir (md. 91). Organ veya
doku sat›n alan, satan, sat›lmas›na arac›l›k eden; hukuka ayk›r› yollardan elde edilmiﬂ olan organ
veya dokuyu saklayan, nakleden veya aﬂ›layan; belli bir ç›kar karﬂ›l›¤›nda organ veya doku teminine
yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yay›nlayan kiﬂiler cezaland›r›l›r.
Çocu¤u fuhﬂa teﬂvik eden, bunun yolunu kolaylaﬂt›ran, bu maksatla tedarik eden veya bar›nd›ran
ya da çocu¤un fuhﬂuna arac›l›k eden kiﬂi Ceza Kanununun 227.maddesi uyar›nca cezaland›r›l›r. Hatta
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düzenlemeye göre, bu suçun iﬂleniﬂine yönelik haz›rl›k hareketlerinin de tamamlanm›ﬂ suç gibi
cezaland›r›lmas› öngörülmüﬂtür.
Türk Ceza Kanununun, iﬂ ve çal›ﬂma hürriyetinin ihlalini düzenleyen 117. maddesi, çocu¤a özgü
bir düzenleme yapmamakla birlikte bir kimsenin çaresizli¤ini, kimsesizli¤ini ve ba¤l›l›¤›n› sömürmek
suretiyle kiﬂi veya kiﬂileri ücretsiz olarak veya sa¤lad›¤› hizmet ile aç›k bir ﬂekilde orant›s›z düﬂük
bir ücretle çal›ﬂt›rmak veya bu durumda bulunan kiﬂiyi, insan onuru ile ba¤daﬂmayacak çal›ﬂma ve
konaklama koﬂullar›na tâbi k›lmak ve bir kimseyi bu durumlara düﬂürmek üzere tedarik veya sevk
veya bir yerden di¤er bir yere nakletmek suç olarak düzenlenmiﬂtir. Ayr›ca insan ticaretini suç
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olarak düzenleyen 80. madde, çal›ﬂt›r›lma amac›yla tedarik etmeyi de suçun unsurlar› aras›nda
saymaktad›r.
Türk vatandaﬂ› her erkek askerlik yapmaya mecburdur. Askerlik Kanununun 2. maddesine göre
askerlik ça¤› kiﬂinin yirmi yaﬂ›na girdi¤i sene Ocak ay›n›n birinci gününden baﬂlar. Ayn› Kanuna göre
gönüllü asker, ancak deniz ve jandarma s›n›flar› ile astsubayl›k için al›n›r ve on sekiz yaﬂ›n› doldurmuﬂ
olmas› gereklidir.
Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukukî Yön ve Kapsam›na Dair Kanunun 18 ve 24. maddesi,
çocuklar›n teslimlerine iliﬂkin kararlar›n yerine getirilmesinde Devletlerin yükümlülü¤ünü
düzenlemektedir. Ancak bu Kanunun Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukukî Veçhelerine Dair
Sözleﬂme gere¤ince haz›rlanm›ﬂt›r, dolay›s›yla bu Sözleﬂme kapsam›ndaki kaç›rmalar sonras›ndaki
iadelere iliﬂkin bir yükümlülük getirmektedir.
‹nsan ticareti ve göçmen kaçakç›l›¤› suçlar› vatandaﬂ veya yabanc› taraf›ndan yabanc› bir ülkede
iﬂlenmiﬂ ve bir ülkede mahkûmiyet veya beraat karar› verilmiﬂ olsa bile Adalet Bakan›n›n talebi
üzerine Türkiye'de yarg›lama yap›l›r (TCK, md. 12, 13). Uluslararas› belgelerin ve Komite’nin devaml›
üzerinde durdu¤u 35. maddeyi ve bu maddeyle yak›ndan iliﬂkili 34. maddeyi ihlal edenlerin hangi
ülke vatandaﬂ› olurlarsa olsunlar cezaland›r›lmalar› ça¤r›s› mevzuattaki bu düzenleme ile karﬂ›l›k
bulmaktad›r.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Türkiye bu alandaki Sözleﬂmelerin hemen hemen tamam›na taraf olmuﬂ durumdad›r. Bunun tek
istisnas› olan 1949 tarihli ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n ve Baﬂkalar›n›n Fuhuﬂundan Kazanç Sa¤lanmas›n›n
Önlenmesine ‹liﬂkin Ek Sözleﬂmeye taraf olmas› önerilmektedir.
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Türk Ceza Kanunu, insan ticaretini, göçmen kaçakç›l›¤›n›, çocuklar›n dilendirilmelerini, organlar›n›n
sat›lmas›n›, çal›ﬂt›r›lma amac›yla tedarikini suç olarak düzenlemektedir. Ancak Ceza Kanununda
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haks›z kazanç elde etmek üzere yap›lan evlat edindirme iﬂlemleri hakk›nda özel bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Bu konuda özel bir yasal düzenleme yap›lmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r.
Çocu¤un zorla askere al›nmas› özel bir suç olarak düzenlenmemiﬂ olmakla birlikte, Askerlik Kanununa
göre on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ kimsenin askere al›nmas›n› engelleyici niteliktedir. Askerlik, zorla
çal›ﬂt›rma, dilendirme, organ sat›ﬂ›, kaç›r›lan çocuklar›n mutat meskenlerine iadesi ile ilgili yasal
düzenlemeler Sözleﬂme ile uyum göstermektedir.
Ceza Kanununda (md. 234) ve Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Yön ve Kapsam›na Dair
Kanunda (md. 3) çocu¤un kaç›r›lmas› ve al›konulmas›, on alt› yaﬂ›n› bitirmemiﬂ çocuklar› kapsayacak
ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Sözleﬂme gere¤i bunun yaﬂ s›n›r› olmaks›z›n tüm çocuklar› kapsayacak ﬂekilde
düzenlenmesi yerinde olacakt›r. Ayr›ca her türlü kaç›rma olay›nda çocu¤un mutad meskene iadesinin
yasa ile düzenlenmesi gerekmektedir.
ﬁiddet suçuna maruz kalan çocu¤un u¤rad›¤› zararlar›n giderilmesi ve adlî mekanizmada yard›m
edilmesine yönelik hizmetlerin bulunmas› konusunda Devlete objektif sorumluluk getirici bir
düzenleme bulunmamaktad›r. Avrupa Konseyi 1985 tarihli Ma¤durlar›n Zararlar›n›n Giderilmesi
Sözleﬂmesine taraf olunmas› ve bu konuda uygulamay› düzenleyecek bir kanunun haz›rlanmas›
gerekmektedir.
Çocuk kaç›rma suçlar› ile mücadele yöntemleri aras›nda, çocuk kaç›rma suçu iﬂleyen faillere iliﬂkin
özel bir veri taban›n›n oluﬂturulmas› ve bu suçlarla mücadele için ulusal ve uluslararas› iﬂbirli¤i
yap›lmas›na özel bir önem verilmektedir. Bu amaçla veri taban› oluﬂturulmas› ve bunlar›n adlî
mekanizma içerisinde ortak kullan›m›na yönelik bir düzenleme yap›lmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r.
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36. Madde: Sömürünün Di¤er Biçimlerine
Karﬂ› Koruma
Taraf Devletler, esenli¤ine herhangi bir biçimde zarar verebilecek baﬂka her türlü sömürüye karﬂ›
çocu¤u korurlar.
I. Maddenin Kapsam›
Madde, çocuklar›n cinsel ve ekonomik sömürünün d›ﬂ›ndaki her türlü sömürüye karﬂ› korunabilmesini
amaçlayan bir güvenlik a¤›d›r. Sözleﬂmenin 36. maddeyle yak›ndan iliﬂkili maddeleri ﬂunlard›r; madde
16 (özel yaﬂama, aileye ve eve yönelik keyfi müdahaleden korunma), madde 17 (medyan›n

252

sorumluluklar›), madde 32 (çocuk iﬂçili¤i), madde 34 (çocuklar›n cinsel anlamda sömürülmeleri),
madde 35 (çocuklar›n kaç›r›lmalar› ve sat›lmalar›) ve madde 39 (rehabilitasyon hizmetleri). Çocuk
Haklar›na Dair Sözleﬂmenin Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari
Protokolü de maddeyle do¤rudan iliﬂkilidir.
Di¤er maddelerde düzenlenmeyen sömürü biçimleri aras›nda yetenekli çocuklar›n sömürülmesi,
çocuklar›n medya ile araﬂt›rmac›lar taraf›ndan ya da bilimsel deney ad›na sömürülmeleri, dilendirilmeleri
gibi olas›l›klardan söz edilebilir.
Yasalar›n, çocuklar› medya taraf›ndan sömürülmeye, t›bbi deneylerde kullan›lmaya karﬂ› koruyucu
düzenlemelere sahip olmas› gerekmektedir. Ayn› zamanda çocuklar›n bedensel, zihinsel, duygusal,
ruhsal, ahlâksal ve sosyal geliﬂimleri aç›s›ndan zararl› olabilecek her hangi bir risk alt›nda oldu¤undan
kayg› duyuldu¤unda duruma müdahale etme yetkisine sahip k›l›nm›ﬂ bir sosyal güvenlik ve yard›m
kurumunun bulunmas› beklenmektedir.
Çocuklar›n medya taraf›ndan sömürülmesi konusuna Komite özel olarak dikkat çekmekte ve
gerçekten farkl› bir çocuk imgesi yaratan, kamuoyu ve politikac›lar› olumsuz etkileyecek yanl›ﬂ
önyarg›lara veya kal›p yarg›lara yol açan yay›nlar›n bu kapsamda de¤erlendirilmesi gerekti¤ini
belirtmektedir. (Yedinci oturum raporu, Ocak 1996, ÇHS/K/50, s.80)
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Bu madde kapsam›nda ele al›nabilecek ilk düzenlemeler, medya arac›l›¤› ile çocu¤un sömürülmesini
önlemeye yönelik yasa hükümleridir. Bas›n Kanununun 21.maddesine göre süreli yay›nlarda on
sekiz yaﬂ›ndan küçük olan suç faili veya ma¤durlar›n›n kimliklerini aç›klayacak ya da tan›nmalar›na
yol açacak ﬂekilde yay›n yapanlar a¤›r para cezas›yla cezaland›r›l›r.
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Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 19. maddesinde ise “çocuklara
yönelik veya içinde çocuklar›n kullan›ld›¤› reklamlarda, onlar›n yararlar›na zarar verecek unsurlar
bulunmamas›, çocuklar›n özel duygular›n›n göz önünde tutulmas›” öngörülmüﬂtür.
Çocuklar, araﬂt›rmalar ve deneylerde de sömürüye u¤rayabilirler. ‹laç Araﬂt›rmalar› Hakk›nda
Yönetmeli¤e (RG 29.01.1993 – 21480) göre kesin bir zorunluluk olmad›kça, on sekiz yaﬂ›n›
tamamlamam›ﬂ olanlar üzerinde I. ve II. dönem ilaç denemeleri yap›lamaz. III. Dönem denemeler
ise velayet ve vesayet alt›nda bulunanlar için ancak veli veya vasilerinin yaz›l› muvafakati ile yap›labilir.
(md. 8)
Çocu¤un bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlâki geliﬂimini tehlikeye düﬂüren haller Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre korunmaya muhtaçl›k halleri olarak kabul edilmiﬂtir.
(md. 3) Ayn› Kanunun 21. maddesi, Kuruma bu çocuklar›n tespiti ve korunmas› görevini vermektedir.
Çocuklar›n reﬂit oluncaya kadar bu Kanun hükümlerine göre Kurumca kurulan sosyal hizmet
kuruluﬂlar›nda bak›l›p yetiﬂtirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri hususundaki gerekli tedbir karar›
yetkili ve görevli mahkemece al›n›r. Haklar›nda derhal korunma tedbiri al›nmas›nda zorunluluk
görülen çocuklar mahkeme karar› al›n›ncaya kadar, bu Kanuna göre kurulmuﬂ kuruluﬂlarda veya
aile yan›nda mahallî mülkî amirin onay› al›nmak suretiyle bak›m alt›na al›n›r.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Yetenekli çocuklar; aileleri, etraflar›ndaki baﬂka kiﬂiler ve medya taraf›ndan kat›ld›klar› televizyon
programlar›, yar›ﬂmalar, spor müsabakalar› ve oynad›klar› reklamlar, filmler veya diziler ve benzeri
yoluyla bedensel veya zihinsel geliﬂimleri olumsuz etkilenecek ﬂekilde kullan›labilirler ve bu konuda
özel bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bu konuda özel bir yasa haz›rlanmas› düﬂünülebilir.
Çocuklar›n medya taraf›ndan sömürülmesine iliﬂkin düzenlemeler yetersizdir. Mevcut yasa, suç
iﬂledi¤i iddia edilen veya ma¤dur çocu¤un kimli¤inin aç›klanmas›n› yasaklamakta ise de çocuklarla
ilgili olumsuz önyarg›lar›n oluﬂmas›na neden olacak nitelikte yay›n yap›lmas› gibi, çocuklara zarar
verici yay›nlara iliﬂkin bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bas›n Kanunundaki hükmün kapsam›, çocuklar
için tam bir koruma sa¤layacak biçimde geniﬂletilmelidir.
‹laç Araﬂt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelikte, III. dönem denemelerde velayet ve vesayet alt›nda
bulunanlar için veli veya vasilerinin yaz›l› muvafakati arand›¤› belirtilmekle birlikte bunun denetiminin
nas›l yap›laca¤› düzenlenmemektedir. Mevzuatta denetime iliﬂkin düzenlemeler yetersiz kald›¤›ndan
Sözleﬂmeye k›smen uyum sa¤lanm›ﬂt›r. Eksikli¤in giderilmesi için, çocuklarda yap›lan ilaç denemelerinin
denetimi mevzuatta düzenlenmelidir.
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Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre, geliﬂimi risk alt›nda olan her çocuk
kurumun koruma ve gözetim yükümlülü¤ü kapsam›nda ise de uygulamada bütün riskler bu kapsamda
de¤erlendirilmemekte ve özellikle 36. maddeyi ilgilendiren konular SHÇEK Kanununun 3. maddesinde
yer alan korunmaya muhtaçl›k halleri kapsam›nda görülmemektedir. O nedenle yasalarda kurumlar›n
önleyici ve tedavi edici hizmetlerdeki yükümlülü¤ü aç›kça say›lmal›, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu da, çocuklara yönelik bütün riskleri tespit etme, önleme ve koruma için gerekli
tedbirleri almaktan sorumlu kabul edilerek, bunun usulleri düzenlenmelidir.
Ma¤duriyet sonucu bir t›bbi tedavi ihtiyac› do¤muﬂ ise bu tedaviyi hangi kurumun üstlenece¤ine
iliﬂkin düzenleme de bulunmamaktad›r. Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununda bu tür tedavi hizmetlerinin
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Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n yükümlülü¤ünde oldu¤unu dair düzenleme yap›lmal›d›r.
Yasalarda ma¤dur çocuklara yönelik ba¤›ms›z izleme ve denetleme mekanizmalar› geliﬂtirilmelidir.
Ma¤dur çocuklara iliﬂkin güvenilir ve ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ verilerin toplanmas› sorumlulu¤u belirli bir kuruma
verilmelidir.
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Taraf Devletler aﬂa¤›daki hususlar› sa¤larlar:
a. Hiçbir çocuk, iﬂkence veya di¤er zalimce, insanl›k d›ﬂ› veya aﬂa¤›lay›c› muamele ve cezaya tabi
tutulmayacakt›r. Onsekiz yaﬂ›ndan küçük olanlara, iﬂledikleri suçlar nedeniyle idam cezas›
verilemeyece¤i gibi sal›verilme koﬂulu bulunmayan ömür boyu hapis cezas› da verilmeyecektir.
b. Hiçbir çocuk yasad›ﬂ› ya da keyfi biçimde özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lmayacakt›r. Bir çocu¤un
tutuklanmas›, al›konulmas› veya hapsi yasa gere¤i olacak ve ancak en son baﬂvurulacak bir önlem
olarak düﬂünülüp, uygun olabilecek en k›sa süre ile s›n›rl› tutulacakt›r.
c. Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan her çocu¤a insanc›l biçimde ve insan kiﬂili¤inin özünde bulunan
sayg›nl›k ve kendi yaﬂ›ndaki kiﬂilerin gereksinimleri göz önünde tutularak davran›lacakt›r. Özgürlü¤ünden
yoksun olan her çocuk, kendi yüksek yarar› aksini gerektirmedikçe, özellikle yetiﬂkinlerden ayr›
tutulacak ve ola¤anüstü durumlar d›ﬂ›nda ailesi ile yaz›ﬂma ve görüﬂme yoluyla iliﬂki kurma hakk›na
sahip olacakt›r.
d. Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan her çocuk, k›sa zamanda ve uygun olan di¤er yard›mlardan
yararlanma hakk›na sahip olaca¤› gibi özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lmas›n›n yasaya ayk›r›l›¤›n› bir
mahkeme veya di¤er yetkili, ba¤›ms›z ve tarafs›z makam önünde iddia etme ve böylesi bir iﬂlemle
ilgili olarak ivedi karar verilmesini isteme hakk›na da sahip olacakt›r.
I. Maddenin Kapsam›
37. madde ile medeni ve siyasi haklar aras›nda yer alan birden fazla hak tek bir maddede düzenlemiﬂtir.
Madde 4 f›kradan oluﬂmaktad›r. ‹lk f›krada öncelikle iﬂkence, kötü muamele ve fiziksel ceza yasa¤›
öngörülmüﬂtür. Söz konusu hak, insan haklar› aç›s›ndan mutlak hak olarak ifade edilen ve derogasyona
tabi tutulamayacak haklar aras›nda say›lmaktad›r. Mutlak haklar hiçbir koﬂul alt›nda ihlal edilemeyecek
ve kullan›m›na s›n›rlama getirilemeyecek haklard›r. ‹ﬂkence ve kötü muamele yasa¤›n›n ihlal edildi¤i
durumlarda ispat yüküne iliﬂkin temel prensipler de¤iﬂiklik göstermektedir. Özgürlü¤ünden yoksun
b›rak›lm›ﬂ bir kiﬂi ile ilgili olarak herhangi bir iﬂkence ve kötü muamele iddias›n›n var olmas› durumunda,
Taraf Devletlerin iﬂkence ve kötü muamele yapmad›klar›n› ispat etmeleri gerekmektedir. Baﬂka bir
deyiﬂle, kiﬂinin bu ﬂekilde bir muamele veya cezaya u¤ramad›¤›n›n ispat›, ispat yükü yer de¤iﬂtirdi¤i
için Taraf Devletlere aittir. Ayr›ca bu hakk›n ihlal edildi¤ine dair öne sürülen herhangi bir iddian›n
Taraf Devletler taraf›ndan etkili bir ﬂekilde soruﬂturulmas› gerekmektedir. Etkili bir soruﬂturman›n
yürütülmedi¤i durumlarda da bu hakk›n ihlali söz konusu olmaktad›r. ‹ﬂkence ve kötü muamele
yasa¤› ba¤lam›nda Taraf Devletlerin yetki alanlar›nda bulunan bireylerin, resmî görevliler ve bunlar
d›ﬂ›ndaki kiﬂiler taraf›ndan uygulanan iﬂkence ve kötü muamele ya da cezaya maruz kalmamalar›
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için gerekli önlemleri alma yükümlülü¤ü söz konusudur. Bu önlemler; yasal, idarî, yarg›sal veya baﬂka
biçimlerde olabilecektir.
Bu f›kra kapsam›ndaki iﬂkence ve kötü muamele yasa¤›, ceza infaz kurumlar›nda, okullarda, alternatif
bak›m uygulanan kurumlarda, aile içinde ve içinde çocu¤un bulundu¤u bütün kurumlarda fiziksel
cezan›n her türünün yasaklanm›ﬂ olmas›n› gerektirmektedir.
Maddenin ilk paragraf›nda ikinci olarak on sekiz yaﬂ›ndan küçüklere idam cezas› veya sal›verilme
olmaks›z›n ömür boyu hapis cezas› verilmesi yasa¤› söz konusudur.
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37. maddenin ikinci paragraf›nda, bir kiﬂinin, herhangi bir yarg›sal, idarî ve di¤er kamusal yetkililerin
karar› gere¤ince kendi iste¤i ile ayr›lamayaca¤› bir tutukevinde, hapishanede veya özel ya da resmî
bir yerde tutulmas› anlam›na gelen özgürlü¤ünden yoksun b›rakma durumu düzenlenmiﬂtir. ‹kinci
paragraf herhangi bir nedenle özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lm›ﬂ tüm çocuklar› koruma alt›na
almaktad›r. Özgürlü¤ünden yoksun b›rakma, ceza kanunlar› gere¤i veya sa¤l›k ve sosyal yard›m
kurumlar›na yerleﬂtirme (ruh ve sinir hastal›klar› tedavisi, madde ba¤›ml›l›¤› tedavisi, e¤itsel amaçlar
veya serserilik gibi nedenlerle) ya da mülteci ve s›¤›nmac›lar›n denetimi gibi farkl› durumlarda söz
konusu olabilmektedir. Paragrafta geçen “tutuklama”, bir insan›n herhangi bir suç iddias›yla yetkili
merci karar› ile kapal› bir kurumda tutulmas›, “gözalt›” herhangi bir karar olmaks›z›n k›sa süreli¤ine
özgürlü¤ün k›s›tlanmas› ve “hapis” yetkili bir mercinin karar› ile özgürlü¤ünden belli bir süreli¤ine
yoksun b›rak›lmak anlam›na gelmektedir. Yetkili merci, idarî bir makam olabilece¤i gibi bir yarg›
organ› da olabilir ve bu anlamda geniﬂ yorumlanmaktad›r. Çocuklar›n özgürlü¤ünden yoksun
b›rak›lmas› ancak keyfi nitelik taﬂ›mamas› ve yasalara uygun olmas› durumunda söz konusu olabilecektir.
Ancak çocuklar›n özgürlü¤ünün k›s›tlanmas› sadece istisnai durumlarda, en son baﬂvurulacak bir
önlem olarak ve mümkün olan en k›sa süre için gündeme gelmelidir.
Üçüncü paragrafta ilk olarak özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan çocuklar›n temel haklar› ve bulunduklar›
yaﬂ ve geliﬂimlerine uygun bir muamele görme haklar› koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu hak kapsam›nda,
çocuklar›n tutulduklar› kurumlar›n personelinin izlenmesi, personele gerekli e¤itimlerin verilmesi,
gerekli denetleme ve ﬂikâyet mekanizmalar›n›n oluﬂturulmas› gündeme gelmektedir. Paragrafta
ikinci olarak, çocuklar›n özgürlüklerinden yoksun b›rak›ld›¤› durumlarda kendi yüksek yarar› aksini
gerektirmedi¤i sürece yetiﬂkinlerden ayr› olarak tutulmas› gerekti¤i ifade edilmiﬂtir. Son olarak,
özgürlüklerinden yoksun b›rak›lm›ﬂ çocuklar›n ola¤anüstü durumlar d›ﬂ›nda ailesi ile iletiﬂim kurma
hakk› tan›nm›ﬂt›r. Burada sözü edilen “ola¤anüstü haller” belirlenirken, çocu¤un yüksek yarar›
gözetilecek ve Sözleﬂmede yer alan di¤er ilkelerle birlikte de¤erlendirme yap›lacakt›r.
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yetkili bir merci taraf›ndan verilen çocu¤un özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lmas› karar›na karﬂ› çocu¤un
sahip oldu¤u haklara yer verilmiﬂtir. ‹lk olarak burada özgürlükten yoksun b›rak›lma karar›n›n
yasall›¤›na itiraz, bu konunun hemen karara ba¤lanmas› ve tutulma karar›n›n hukuki olmad›¤›
durumlarda derhal sal›verilme hakk› söz konusudur. Yap›lacak itiraz ve baﬂvurular, yeterli maddi
gücü olmayan kiﬂiler için herhangi bir maddi yükümlülük içermemelidir. Özgürlü¤ünden yoksun
b›rak›lan çocuklara ücretsiz adlî yard›mdan yararlanma hakk› sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca çocuklar›n
tutulduklar› kuruma giriﬂleri s›ras›nda kurumla ilgili kurallar, sahip olduklar› haklar ve yükümlülükler,
ﬂikâyette veya itirazda bulunacaklar› yetkili mercilerin ad ve adresleri, hukuki yard›m sunabilecek
kurumlar›n ad ve adresleri anlayabilecekleri bir dilde yaz›l› olarak veya okuma yazmas› olmayan
çocuklara tam olarak anlayabilecekleri tarzda sunulmas› gerekmektedir.
37. madde de yer alan haklar, büyük oranda Devletlere negatif edim yükümlülü¤ü getirmektedir.
Uluslararas› insan haklar› hukukunda genel olarak kabul edilen medeni ve siyasi haklar›n derhal
gerçekleﬂtirilmesi yükümlülü¤ü 37. madde aç›s›ndan da geçerlidir. Sözleﬂmede iﬂkence ve kötü
muamele yasa¤› gibi baz› hükümler do¤rudan uygulanabilir niteliktedir ancak uygulanabilmesi için
yasal ve idarî baz› ad›mlar›n at›lmas› gereklidir.
37. madde düzenlemesi, Sözleﬂmenin 39. maddesinde yer alan rehabilitasyon ve toplumla yeniden
bütünleﬂme hakk› ve 40. maddesinde yer alan kanunla ihtilaf halindeki çocuklar›n yarg›lanmas›na
dair haklar ile birlikte, yürürlükte olan adalet sisteminden ayr› olarak çocuklara özgü bir adalet
sistemi kurulmas›na iliﬂkin prensipleri ve buna ait temel ilkeleri içermektedir. Çocuk Haklar› Komitesi
37. madde ile ilgili yapt›¤› bir de¤erlendirmede, Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Adaletinin Yönetimi
Hakk›nda Asgari Standart (Pekin) Kurallar, Özgürlü¤ünden Mahrum B›rak›lm›ﬂ Çocuklar›n Korunmas›na
‹liﬂkin Birleﬂmiﬂ Milletler (Havana) Kurallar› ve Çocuk Suçlulu¤un Önlenmesi için Birleﬂmiﬂ Milletler
Yönlendirici (Riyad) ‹lkeleri ve Ceza Adaleti Sisteminde Çocuklarla ilgili Giriﬂim için Yol Gösterici
‹lkelerin ortaya koydu¤u standartlar›n da göz önüne al›nmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir.
Türkiye, uluslararas› alanda 37. maddede yer alan haklar› içeren Birleﬂmiﬂ Milletler ve Avrupa
Konseyi belgelerine taraf olmuﬂ durumdad›r. 37. madde yer alan iﬂkence ve kötü muamele ve ceza
yasa¤› ile ilgili düzenlemeler, Türkiye’nin de taraf oldu¤u Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi 7.
maddesinde ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi 3. maddesinde yer almaktad›r. ‹ﬂkence ve kötü
muamele yasa¤› ayr›ca baﬂl› baﬂ›na iki Sözleﬂmeye daha konu olmuﬂtur. Bunlar ‹ﬂkenceye ve Di¤er
Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesi ve
Avrupa Konseyinin ‹ﬂkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine
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Dair Avrupa Sözleﬂmesidir. ‹dam cezas› ile ilgili olarak ise Türkiye, idam cezas›n› yasaklayan Medeni
ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesine Ek ‹kinci ‹htiyari Protokolüne ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin
13. Ek Protokolüne taraf olmuﬂ durumdad›r. 37. maddede yer alan kiﬂi özgürlü¤ü ve güvenli¤i hakk›
kapsam›nda, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesinin 9. ve 10. maddeleri ile Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleﬂmesinin 5. maddeleri benzer yükümlülükler getirmektedir.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
1. F›kra
Çocuklar›n iﬂkence ve kötü muameleye karﬂ› korunmas›na yönelik yasal düzenlemeler Türk
hukukunda da mevcuttur. Anayasan›n 17.maddesine göre; “kimseye iﬂkence ve eziyet yap›lamaz;
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kimse insan haysiyetiyle ba¤daﬂmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.”
Türk Ceza Kanunu, 94 – 96. maddeleri iﬂkence ve kötü muamele suçunu düzenlemektedir. 94.
maddede bir kiﬂiye karﬂ› insan onuruyla ba¤daﬂmayan ve bedensel veya ruhsal yönden ac› çekmesine,
alg›lama veya irade yetene¤inin etkilenmesine, aﬂa¤›lanmas›na yol açacak davran›ﬂlar› gerçekleﬂtiren
kamu görevlisi hakk›nda üç y›ldan on iki y›la kadar hapis cezas›na hükmolunaca¤› ifade edilmiﬂtir.
Bu suçun bir çocu¤a karﬂ› iﬂlenmesi a¤›rlaﬂt›r›c› neden olarak kabul edilmiﬂ ve bu durumda sekiz
y›ldan on beﬂ y›la kadar hapis cezas›na hükmolunaca¤› belirtilmiﬂtir. Fiilin cinsel taciz ﬂeklinde
gerçekleﬂmesi de ayr›ca a¤›rlaﬂt›r›c› sebep olarak kabul edilmiﬂtir. Bu suçun iﬂleniﬂine iﬂtirak eden
di¤er kiﬂiler de kamu görevlisi gibi cezaland›r›lacakt›r. 95. maddede ise iﬂkence suçu sonucunda
ma¤durda kal›c› fiziksel hasar veya ölüm meydana gelmesi durumunda cezalar›n a¤›rlaﬂt›r›lmas›
düzenlenmiﬂtir. 96. madde ise eziyet baﬂl›¤› alt›nda kötü muamele suçuna yer verilmektedir. Bu
suçun da bir çocu¤a karﬂ› iﬂlenmesi, cezan›n a¤›rlaﬂt›r›c› sebebi olacakt›r. Türk Ceza Kanununun 77.
maddesinde iﬂkence suçunun siyasal, felsefi, ›rksal veya dinsel saiklerle toplumun bir kesimine karﬂ›,
bir plan do¤rultusunda, sistemli olarak iﬂlenmesinin insanl›¤a karﬂ› iﬂlenmiﬂ bir suç olarak kabul
edilece¤i, ifade edilmiﬂtir.
Türk Ceza Kanununun 232. maddesinde, aile, okul, çocuklar›n korunmas› amac›yla bulunduklar›
kurumlarda çocuklara karﬂ› kötü muamele say›lacak biçimde davran›lmas› suç olarak düzenlenmiﬂtir.
Baﬂkas›n›n vücuduna ac› veren veya sa¤l›¤›n›n ya da alg›lama yetene¤inin bozulmas›na neden olan
davran›ﬂlar ise genel olarak yaralama suçu kabul edilmektedir. Bu suç, Türk Ceza Kanununun 86.
maddesinde düzenlenmekte ve bu suçun ebeveyn taraf›ndan veya kendini savunamayacak durumda
bir kiﬂiye karﬂ› ya da bir kamu görevlisinin nüfusunu kötüye kullanmas› suretiyle iﬂlenmesi cezan›n
a¤›rlaﬂt›r›c› sebebi kabul edilmektedir.
Türk Ceza Kanunu ile iﬂkence ve kötü muamele suçu ba¤lam›nda yerel mahkemelere evrensel yetki
tan›nm›ﬂt›r. Kanunun 13. maddesinde, iﬂkence suçu dünyan›n neresinde iﬂlenirse iﬂlensin, failin
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bu suçu iﬂleyen kiﬂilerin uluslararas› hukuktan kaynaklanacak engeller sebebiyle cezas›z kalmas›n›n
önüne geçilmek istenmiﬂtir. Ayn› kanunun 18. maddesinde yabanc› bir ülkede suç iﬂleyen kiﬂilerin,
suçu iﬂledikleri ülkeye iadesi ba¤lam›nda talep edildikleri ülkede iﬂkence ve kötü muamele ile
karﬂ›laﬂma olas›l›klar› söz konusu ise iade edilemeyecekleri düzenlenmiﬂtir.
Ceza Muhakemesi Kanununun 148. maddesine göre, ﬂüphelinin ve san›¤›n beyan› özgür iradesine
dayanmal›d›r. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, iﬂkence, ilaç verme, yorma, aldatma, cebir
veya tehditte bulunma, baz› araçlar› kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yasaklanm›ﬂt›r.
Bu ﬂekilde al›nan ifadelerin kiﬂinin r›zas› olsa bile delil olarak kullan›lamayaca¤› ayr›ca ifade edilmiﬂtir.
Ceza usul hukukuna iliﬂkin bu düzenlemeler, Devletlerin iﬂkence ve kötü muamele yasa¤›ndan
kaynaklanan negatif yükümlülükleri ba¤lam›nda yerinde bir düzenlemedir. Benzer düzenlemeler
Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma, Yönetmeli¤inin (RG. 01.06.2005 – 25832) 24. maddesinde
ve Jandarma Teﬂkilat› Görev ve Yetkileri Yönetmeli¤inin (RG. 17.12.1983 – 18254) 124. maddesinde
yer almaktad›r.
Devletin negatif yükümlülükleri ba¤lam›nda Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas›
Hakk›nda Kanun gere¤ince, memurlar ve di¤er kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle iﬂledikleri
suçlar bu Kanunda öngörülen özel soruﬂturma usullerine tabidir. Ancak Kanunun 2. maddesi, iﬂkence
ve kötü muamele suçu söz konusu oldu¤unda, soruﬂturmalar›n bu kanuna tabi olmaks›z›n genel
usullere göre yürütülece¤i ifade edilmiﬂtir. Benzer ﬂekilde Çocuk Koruma Kanununun 44. maddesinde
de, bu kanun kapsam›na giren görevlerle ba¤lant›l› olarak iﬂlenen suçlarda, Memurlar ve Di¤er Kamu
Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerinin uygulanmayaca¤› ifade edilmiﬂtir. Bu iki
düzenleme ile iﬂkence ve kötü muamele suçunu iﬂleyen kamu görevlilerinin, soruﬂturmay› yetkili
merciin iznine ba¤layan özel usullerden faydalanmas› imkân› ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Emniyet Örgütü
Disiplin Tüzü¤ünün (RG 24.04.1979 – 16618) 8. maddesinde ise meslekten ç›karma cezas›n›
gerektiren eylem, iﬂlem, tutum ve davran›ﬂlar aras›nda, iﬂ sahiplerine ya da herhangi bir nedenle
Emniyet binalar›na gelen ya da getirilenlere iﬂkence yapmak fiili de say›lm›ﬂt›r. ‹ﬂkence ve kötü
muamele uygulamas›n› engellemek üzere, bu eylemlerden dolay› ortaya ç›kan zararlar›n tazmininden
kamu görevlilerinin bizzat sorumlu tutulmas›na yönelik bir yasal düzenleme de söz konusudur.
Devlet Memurlar› Kanununun 13. maddesi gere¤ince, iﬂkence ve kötü muamele suçlar› nedeniyle
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi taraf›ndan verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlar›n,
sorumlu personele rücu edilmesi mümkündür.
Anayasan›n 38. maddesi her koﬂulda idam cezas›n› yasaklam›ﬂt›r. On sekiz yaﬂ›ndan küçükler için
sal›verilme koﬂulu olmaks›z›n ömür boyu hapis cezas› ise; Türk Ceza Kanununun 31. maddesi ile
yasaklanm›ﬂt›r.
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2. F›kra
Sözleﬂmenin 37. maddesinin ikinci f›kras›nda iki ilke yer almaktad›r. ‹lk olarak, kiﬂi özgürlü¤ü ve
güvenli¤i hakk›n›n çocuklar bak›m›ndan da geçerli oldu¤u ve çocuklar›n keyfi biçimde özgürlüklerinden
yoksun b›rak›lamayaca¤›, ikinci olarak ise çocuklar›n özgürlüklerinden yoksun b›rak›laca¤› durumlarda
bunun en son baﬂvurulacak önlem olmas› ve mümkün olan en k›sa süre için uygulanmas› gerekti¤i
ilkesidir.
Kiﬂi özgürlü¤ü ve güvenli¤i Anayasan›n 19. maddesinde, öncelikle ceza hukuku ba¤lam›nda tutukluluk
hali olmak üzere kapsaml› bir ﬂekilde yer alm›ﬂt›r. 19. maddede ilk olarak herkesin, kiﬂi hürriyeti
ve güvenli¤i hakk›na sahip oldu¤u ifade edilmiﬂtir. Daha sonra, kanunda gösterilen ﬂekil ve ﬂartlara
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uygun olarak mahkemelerce verilmiﬂ özgürlü¤ü k›s›tlay›c› cezalar›n ve güvenlik tedbirlerinin yerine
getirilmesi; bir mahkeme karar›n›n veya kanunda öngörülen bir yükümlülü¤ün gere¤i olarak ilgilinin
yakalanmas› veya tutuklanmas›; bir küçü¤ün gözetim alt›nda ›slah› veya yetkili merci önüne ç›kar›lmas›
için verilen bir karar›n yerine getirilmesi; toplum için tehlike teﬂkil eden bir ak›l hastas›, uyuﬂturucu
madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastal›k yayabilecek bir kiﬂinin bir kurumda tedavi, e¤itim
veya ›slah› için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak al›nan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne
ayk›r› ﬂekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakk›nda s›n›r d›ﬂ› etme yahut geri verme
karar› verilen bir kiﬂinin yakalanmas› veya tutuklanmas› halleri d›ﬂ›nda kimsenin özgürlü¤ünden
yoksun b›rak›lamayaca¤› belirtilmiﬂtir. 19. maddenin bu düzenlemesi, Sözleﬂmenin 37. maddesinin
kapsam› ile paralellik taﬂ›maktad›r. 19. madde ayr›ca tutukluluk durumu ile ilgili olarak suçlulu¤u
hakk›nda kuvvetli belirti bulunan kiﬂilerin, ancak kaçmalar›n›, delillerin yok edilmesini veya de¤iﬂtirilmesini
önlemek maksad›yla veya bunlar gibi tutuklamay› zorunlu k›lan ve kanunda gösterilen di¤er hallerde
hâkim karar›yla tutuklanabilece¤i belirtilmiﬂtir. Bu ﬂekilde bir düzenleme ile tutukluluk hali ba¤lam›nda
tutuklaman›n en son baﬂvurulmas› gereken bir önlem olmas› gerekti¤i ilkesi Anayasada da yer
alm›ﬂt›r.
Ceza hukuku ba¤lam›nda özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lma hali genellikle usul hukukunun bir
konusudur. Ceza Muhakemesi Kanunu tutuklama ve yakalama aç›s›ndan oldukça kapsaml›
düzenlemelere yer vermiﬂtir. 90. ve 100. maddeler aras›nda yakalama ve gözalt›na alma iﬂlemleri,
100. ve 109. maddeler aras›nda ise tutukluluk hali ve adlî kontrol konular› düzenlenmiﬂtir. An›lan
maddelerde, yakalama ve gözalt›na al›nman›n ve tutuklaman›n ﬂartlar›, süreleri düzenlenmektedir.
Ceza Muhakemesi Kanunu 91 maddesine göre yakalanan kiﬂinin, Cumhuriyet Savc›l›¤›nca b›rak›lmazsa,
soruﬂturman›n tamamlanmas› için gözalt›na al›nmas›na karar verilebilir. Gözalt› süresi, yakalama
yerine en yak›n hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama an›ndan
itibaren yirmi dört saati geçemez. Yakalama yerine en yak›n hâkim veya mahkemeye gönderilme
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uzat›labilir. Çocuklar›n gözalt›nda tutulmalar›n› gereksiz k›lmak veya gözalt›na alternatif olacak bir
önlem özel olarak öngörülmemiﬂtir. Ancak genel kurallara göre yakalama ve gözalt›na alman›n son
çare olarak uygulanmas›, kural olarak kiﬂinin davet edilerek savc›l›¤a ça¤r›lmas› gerekir. (CMK 145)
Tutuklamaya alternatif olarak ise adlî kontrol müessesesi öngörülmüﬂtür. (CMK, md. 109)
Ceza Muhakemesi Kanununda oldukça ayr›nt›l› düzenlenen bu hükümler haricinde Çocuk Koruma
Kanunu, Sözleﬂmenin 37. maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan ilkelere do¤rudan yer vermiﬂtir.
Kanunun 4. maddesinde bu do¤rultuda, çocuklar hakk›nda özgürlü¤ü k›s›tlay›c› tedbirler ile hapis
cezas›na en son çare olarak baﬂvurulmas›na ve tedbir karar› verilirken kurumda bak›m ve kurumda
tutman›n son çare olarak görülmesi, kararlar›n verilmesinde ve uygulanmas›nda toplumsal sorumlulu¤un
paylaﬂ›lmas›n›n sa¤lanmas›na yer verilmiﬂtir. Kanunun 19. ve 20. maddelerinde kamu davas›n›n
ertelenmesi ve adlî kontrol mekanizmalar›; 21. maddede on beﬂ yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklar için
üst s›n›r› beﬂ y›l› aﬂmayan hapis cezas›n› gerektiren fiillerden dolay› tutuklama karar› verilemeyece¤i
düzenlenmiﬂtir.
Tutuklulukta geçecek en uzun süre de Kanun ile belirlenmiﬂtir, ancak bu bir genel düzenleme olup,
çocuklara özgü bir düzenleme bulunmamaktad›r. Ceza Muhakemesi Kanunu 102. maddeye göre
a¤›r ceza mahkemesinin görevine girmeyen iﬂlerde tutukluluk süresi en çok bir y›ld›r. Ancak bu
süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek alt› ay daha uzat›labilir. A¤›r ceza mahkemesinin
görevine giren iﬂlerde, tutukluluk süresi en çok iki y›ld›r. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi
gösterilerek uzat›labilir; uzatma süresi toplam üç y›l› geçemez.
Tutuklama ve hapis cezas› kararlar›n›n mahkemece verilmesi gerekti¤i gibi (CMK, md. 101, 223),
Çocuk Koruma Kanununun 7.maddesi gere¤ince acil koruma halleri d›ﬂ›nda kurum bak›m› kararlar›n›n
da mahkemece verilmesi gerekmektedir. Bir çocu¤un acil koruma alt›na al›nmas›n›n gerekti¤i
durumlarda ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 22. maddesi ve Çocuk
Koruma Kanununun 9. maddesi gere¤ince mahkemece bir karar al›n›ncaya kadar çocuk idarî bir
karar ile kurum bak›m›na al›nabilecek ancak bu iﬂlemi takip eden beﬂ gün içinde mahkeme karar›
için müracaat edilmesi gerekecektir.
Suç iﬂledi¤i iddia olunan çocuklar hakk›nda verilebilecek cezalar Türk Ceza Kanunun 31. maddesi
ile düzenlenmiﬂtir. Bu madde on iki yaﬂ›ndan küçüklere ceza verilmesini yasaklamaktad›r. On iki
yaﬂ›n› doldurmuﬂ olup, on beﬂ yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olanlara ise ancak eylemlerinin hukuki anlam ve
sonuçlar›n› kavrama ve davran›ﬂlar›n› yönlendirme yetene¤inin var oldu¤unun anlaﬂ›lmas› halinde
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ceza verilebilecek, aksi takdirde güvelik tedbiri uygulanacakt›r. Ceza sorumlulu¤u oldu¤u tespit
edilen on iki-on beﬂ yaﬂ grubundaki çocuklar ile on alt›-on sekiz yaﬂ grubundaki çocuklar›n eylemleri
sabit oldu¤unda ceza uygulanmas› öngörülmüﬂtür. Kabahatler Kanununun 11. maddesi ise fiili iﬂledi¤i
s›rada on beﬂ yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuk hakk›nda idarî para cezas› uygulanamayaca¤›n› öngörmüﬂtür.
Ceza Muhakemesi Kanunun 250. maddesi ile düzenlenen özel yetkili a¤›r ceza mahkemelerinin
görev alan›na giren suçlar› iﬂleyen on beﬂ yaﬂ›ndan büyük çocuklar›n özel yetkili mahkemelerde
yarg›lanmas›n› öngören Terörle Mücadele Kanunun 9. maddesi ile paralel olarak 13. maddesinde
de, on beﬂ-on sekiz yaﬂ aras›ndaki çocuklar bak›m›ndan hükmün aç›klanmas›n›n ertelenmesine karar
verilemeyece¤i gibi, verilen hapis cezalar› seçenek yapt›r›mlara da çevrilemeyecek ve ertelenemeyecektir.
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3. F›kra
Sözleﬂmenin 37. maddesinin üçüncü f›kras›nda özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan çocuklar›n kiﬂiliklerine
sayg› ve yaﬂlar›n›n gere¤i olan ihtiyaçlar› göz önünde bulundurularak muamele görme haklar›
düzenlenmektedir. Maddede ayr›ca çocuklar›n yetiﬂkinlerden ayr› tutulma ve aileleri ile iletiﬂim
kurma haklar›na yer verilmektedir.
F›krada ilk olarak ifade edilen özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan çocuklar›n insanca muamele görme
hakk› Devletlere, hem negatif hem de büyük ölçüde pozitif yükümlülükler getirmektedir. Bu konuda
iç hukukta yer alan ilk düzenleme Anayasan›n 61. maddesidir. 61. maddede sosyal güvenlik
bak›m›ndan özel olarak korunmas› gereken kiﬂiler aras›nda çocuklar da say›lm›ﬂt›r. Madde Devletin,
korunmaya muhtaç çocuklar›n topluma kazand›r›lmas› için her türlü tedbiri alaca¤›n› ve bu amaçlarla
gerekli teﬂkilat ve tesisleri kuraca¤›n› veya kurduraca¤›n› belirtmektedir.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev ve Çal›ﬂma
Yönetmeli¤inin (RG 13.04.2001 – 24372) 16. maddesinde adlî iﬂlemler büro/k›s›m amirli¤inin
görevleri aras›nda, Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan gözalt›nda tutulmas› istenen çocu¤un bar›nma,
beslenme, haberleﬂme, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, gerekti¤inde sa¤l›k tedavilerini
yapt›rtmak da say›lm›ﬂt›r. Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inin 11. maddesinde,
nezarethane iﬂlemlerinde nezarethanede zaruri haller d›ﬂ›nda beﬂten fazla kiﬂinin bir arada
bulundurulamayaca¤›; tuvalet, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlar›n giderilmesi görevli memurun
gözetiminde sa¤lanaca¤›, gözalt›ndaki kiﬂinin beslenme, nakil, sa¤l›¤›n›n korunmas› ve gerekti¤inde
tedavisi, yakaland›¤›n›n yak›nlar›na haber verilmesine iliﬂkin giderlerin ilgili birimin ba¤l› oldu¤u
Bakanl›¤›n bütçe ödeneklerinden karﬂ›lanaca¤› ifade edilmiﬂtir. Yönetmeli¤in 25. maddesinde gözalt›
birimlerinin standartlar› gösterilmiﬂtir. Buna göre, nezarethaneler en az 7 metrekare geniﬂli¤inde,
2,5 metre yüksekli¤inde ve duvarlar aras›nda en az 2 metre mesafe olacak ﬂekilde düzenlenecek,
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al›nan kiﬂilerin yatmalar› ve oturmalar› için yeteri kadar sabit ve dayan›kl› oturma yerleri bulundurulacak,
mevsim ve gözalt› yerlerinin maddi ﬂartlar› da dikkate al›narak, geceyi gözalt›nda geçirecek ﬂah›slar
için yeterli miktarda battaniye ve yatak temin edilecek, tuvalet, banyo ve temizlik ihtiyaçlar›n›n
giderilmesi için gerekli tedbirler al›nacakt›r. Ancak bu düzenlemeler yetiﬂkinlere özgü olup, çocuklar
için onlar›n ihtiyaçlar›na uygun ﬂartlar› içermemektedir.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 6. maddesinde, hapis cezalar› ve güvenlik
tedbirlerinin infaz›nda gözetilecek ilkeler say›lmaktad›r. Bu ilkelerin baﬂ›nda ceza infaz kurumlar›nda
hükümlülerin yaﬂam haklar› ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu
tedbirin al›nma zorunlulu¤u gelmektedir. Ayn› zamanda hürriyeti ba¤lay›c› cezan›n zorunlu k›ld›¤›
hürriyetten yoksunluk, insan onuruna sayg›n›n korunmas›n› sa¤layan maddi ve manevi koﬂullar
alt›nda yerine getirilecektir. Hükümlülerin, Anayasada yer alan di¤er haklar›, infaz›n temel amaçlar›
sakl› kalmak üzere, ancak kanunda öngörülen kurallar uyar›nca k›s›tlanabilecektir.
Devletin negatif yükümlülükleri ba¤lam›nda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanununun
45. ve 46. maddelerinde çocuk hükümlüler hakk›nda uygulanacak disiplin tedbirleri ve disiplin
cezalar› ayr›nt›l› olarak say›lm›ﬂt›r. 48. maddede disiplin cezalar›n›n infaz› ve kald›r›lmas› düzenlenmiﬂtir.
50. maddede hiçbir halde zincir ve demire vurman›n tedbir olarak uygulanamayaca¤› belirtilmiﬂtir.
Çocuk Koruma Kanunu 18. maddesi de, çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler tak›lmas›n›
yasaklamaktad›r. Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inin 19. maddesi “Çocuklar
için özel önlemler” baﬂl›¤› alt›nda, çocuklara kelepçe ve benzeri aletler tak›lamayaca¤›n›, ancak,
zorunlu hallerde çocu¤un kaçmas›n›, kendisinin veya baﬂkalar›n›n hayat veya beden bütünlükleri
bak›m›ndan do¤abilecek tehlikeleri önlemek için kolluk taraf›ndan gerekli önlemler al›nabilece¤ini
düzenlemiﬂtir.
Özgürlü¤ü k›s›tlanan kiﬂinin insan onuruna sayg› ve ihtiyaçlar›na uygun muamele görme hakk›n›n
Devletlere yükledi¤i negatif yükümlülükler ba¤lam›nda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda
Kanununda bulunan hükümlerden biri de 86. maddede yer almaktad›r. Bu maddede özel hayat›n
gizlili¤ine sayg› ve üst ve eﬂya aramas›nda insan onuruna sayg›n›n esas al›naca¤› düzenlenmiﬂtir.
Kanunun 11. maddesinde, tutuklu ya da disiplin veya di¤er nedenlerle kapal› ceza infaz kurumlar›na
nakillerine karar verilen çocuklar›n bar›nd›r›ld›klar› çocuk kapal› ceza infaz kurumlar› ve 15.
maddesinde ise hakk›nda ceza karar› verilen çocuklar›n kalacaklar› çocuk e¤itim evleri e¤itim ve
ö¤retime dayal› kurumlar olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
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Sözleﬂmenin 37. maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan çocuklar›n
kendi yüksek yarar› aksini gerektirmedikçe özellikle yetiﬂkinlerden ayr› tutulmas› hakk› aç›s›ndan
ele al›nmas› gereken ilk düzenleme Çocuk Koruma Kanununun 4. maddesinde yer almaktad›r. Bu
maddedeki temel ilkelerden biri; çocuklar›n bak›l›p gözetildi¤i, tedbir kararlar›n›n uyguland›¤›
kurumlarda yetiﬂkinlerden ayr› tutulmalar›n› öngören ilkedir. Kanunun 16. Maddesinde, gözalt›na
al›nan çocuklar›n kollu¤un çocuk biriminde tutulaca¤› düzenlenmiﬂtir. Ayr›ca çocuk biriminin
bulunmad›¤› yerlerde çocuklar›n, gözalt›na al›nan yetiﬂkinlerden ayr› bir yerde tutulaca¤› belirtilmiﬂtir.
Ayn› zamanda Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inin 11. maddesinde de gözalt›na
al›nan çocuklar›n yetiﬂkinlerden ayr› tutulaca¤› belirtilmiﬂtir. Ayr›ca Yönetmeli¤in 19. maddesinde
“Çocuklar için özel önlemler” baﬂl›¤› alt›nda, yine çocuklar›n yetiﬂkinlerden ayr› tutulaca¤› ifade
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edilmiﬂtir.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 11. maddesinde çocuk hükümlülerin,
kendilerine özgü kurumun bulunmad›¤› hallerde kapal› ceza infaz kurumlar›n›n çocuklara ayr›lan
bölümlerine yerleﬂtirilece¤i, kurumlarda ayr› bölümlerin bulunmamas› halinde, k›z çocuklar›n›n kad›n
kapal› ceza infaz kurumlar›n›n bir bölümünde veya di¤er kapal› ceza infaz kurumlar›n›n kendilerine
ayr›lan bölümlerinde bar›nd›r›laca¤› belirtilmiﬂtir. Kanunun 11. maddesinde ise tutuklu bulunan
çocuklar bak›m›ndan çocuk tutukevlerinin müstakil olarak kurulabilece¤i, tutuklular, tutukevlerinde
veya maddi olanak bulunmad›¤› hallerde kapal› ceza infaz kurumlar›n›n tutuklulara ayr›lan bölümlerinde,
büyükler, kad›nlar, gençler, çocuklar olmak üzere ve suç türleri de gözetilerek ayr› yerlerde
bar›nd›r›laca¤› ifade edilmiﬂtir. Kanunun 23. Maddesi, çocuk hükümlülerin gözlem ve s›n›fland›r›lmalar›n›n
gerekli görülen yer veya bölgelerdeki ayr› gözlem ve s›n›fland›rma merkezlerinde veya bunlar›n
noksanl›¤› halinde çocuk kapal› ceza infaz kurumlar›n›n bu hizmete ayr›lan bölümlerinde yerine
getirilece¤i ifade edilmiﬂtir. Gözlem ve S›n›fland›rma Merkezleri Yönetmeli¤inin (RG 17.06.2005
– 25848) 4. maddesinde de benzer bir düzenleme bulunmaktad›r.
Sözleﬂmenin 37. maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan çocuklar›n
ola¤anüstü durumlar d›ﬂ›nda ailesi ile iletiﬂim hakk› konusunda ilk olarak Çocuk Koruma Kanunundan
söz edilmelidir. Kanunun 31. maddesi kollu¤un, çocu¤un yakaland›¤›n› derhal velisine bildirme
yükümlülü¤ü, 21. maddesi ise duruﬂmada çocu¤un yan›nda velisini bulundurma hakk›n›
düzenlenmektedir.
Ceza Muhakemesi Kanununun 95. maddesinde, özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lma halinin ilk aﬂamas›
say›labilecek olan yakalama, gözalt›na al›nma veya gözalt› süresinin uzat›lmas› halinde Cumhuriyet
savc›s›n›n emriyle bir yak›n›na veya belirledi¤i bir kiﬂiye gecikmeksizin haber verilece¤i ve yakalanan
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Devletin konsoloslu¤una bildirilece¤i ifade edilmiﬂtir. Ayr›ca di¤er bir aﬂama olan tutukluluk aﬂamas›nda,
107. maddede tutuklamadan ve tutuklaman›n uzat›lmas›na iliﬂkin her karardan tutuklunun bir
yak›n›na veya belirledi¤i bir kiﬂiye, hâkimin karar›yla gecikmeksizin haber verilece¤i, soruﬂturman›n
amac›n› tehlikeye düﬂürmemek kayd›yla, tutuklunun tutuklamay› bir yak›n›na veya belirledi¤i bir
kiﬂiye bizzat bildirmesine de izin verilece¤i ve ﬂüpheli veya san›k yabanc› oldu¤unda tutuklanma
durumunun, yaz›l› olarak karﬂ› ç›kmamas› halinde, vatandaﬂ› oldu¤u Devletin konsoloslu¤una
bildirilece¤i belirtilmektedir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 13. maddesinde de kiﬂinin
yakaland›¤›n›n istedi¤i kanuni yak›n›na derhal bildirilece¤ine yer verilmiﬂtir.
Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inin 8. maddesinde yakalanan kiﬂinin; kendisi
ile birlikte bir kiﬂi varsa bu kiﬂi vas›tas›yla, suçun iﬂlendi¤i veya yakaland›¤› yerde ikamet ediyorsa
ve haber verece¤i yak›n›n›n telefon numaras›n› biliyorsa ya da kolluk vas›tas›yla sair suretle tespit
edilebiliyorsa, telefon ile haber verece¤i yak›n›n›n telefon numaras›n› bilmiyorsa ilgili yer kollu¤u
vas›tas›yla, konutu suç yeri d›ﬂ›nda ise telefonla veya kiﬂinin adresinin bulundu¤u yerle iliﬂki kurulmak
suretiyle, yakaland›¤›, gözalt›na al›nd›¤› veya gözalt› süresinin uzat›ld›¤› Cumhuriyet savc›s›n›n emriyle
gecikmeksizin bir yak›n›na veya belirledi¤i bir kiﬂiye haber verilece¤i, yakalanan veya gözalt›na al›nan
kiﬂi yabanc› ise yaz›l› olarak karﬂ› ç›kmamas› halinde, durumu vatandaﬂ› oldu¤u ülkenin büyükelçili¤i
veya konsoloslu¤una haber verilece¤i ve muhafaza alt›na al›nmak amac›yla kiﬂinin yakaland›¤›, istedi¤i
kanuni yak›nlar›na derhal bildirilece¤i ifade edilmiﬂtir. Yönetmeli¤in 19. maddesi “Çocuklar için özel
önlemler” baﬂl›¤› alt›nda, yine çocu¤un gözalt›na al›nd›¤›n›n ana-baba veya vasisine bildirilece¤ini
düzenlemiﬂtir.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 22. maddesi, hükümlülerin ceza infaz
kurumlar›na al›nmalar›nda, baﬂka kuruma nakillerinde ve hastaneye yat›r›lmalar›nda, istekleri üzerine
ailelerine veya gösterdikleri kiﬂilere; hükümlü yabanc› ise yaz›l› olarak karﬂ› ç›kmamas› halinde,
uyru¤u oldu¤u Devletin diplomatik temsilcilik veya konsoloslu¤una durumun bildirilece¤i ifade
edilmiﬂtir. Kanunun 66. maddesinde kapal› ceza infaz kurumlar›ndaki hükümlülerin, tüzükte belirlenen
esas ve usullere göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüﬂme yapabilece¤i ve aç›k ceza
infaz kurumlar› ile çocuk e¤itim evlerinde hükümlülerin, ücretli telefonlarla serbestçe görüﬂme
yapabilece¤ine yer verilmiﬂtir. Hükümlülerin ziyareti konusu ise ayn› kanunun 83. maddesinde
düzenlemiﬂtir. Maddede, hükümlülerin belgelendirilmesi koﬂuluyla eﬂi, üçüncü dereceye kadar kan
ve kay›n h›s›mlar› ile vasisi veya kayy›m› taraf›ndan haftada bir kez ve ayr›ca kuruma kabullerinde,
zorunlu haller d›ﬂ›nda bir daha de¤iﬂtirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdi¤i en fazla üç kiﬂi
taraf›ndan, yar›m saatten az ve bir saatten fazla olmamak üzere çal›ﬂma saatleri içinde ziyaret
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edilebilece¤i yer almaktad›r. Bu say›lan kiﬂiler d›ﬂ›nda kiﬂilerin ziyareti ancak Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›
taraf›ndan yaz›l› olarak izin verildi¤i durumlarda olabilmektedir. Kanunun 95. maddesinde ise aç›k
ceza infaz kurumlar›nda bulunanlarla kapal› ceza infaz kurumunda olup da aç›k ceza infaz kurumlar›na
ayr›lmaya hak kazananlara, aileleriyle ba¤lar›n› sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve d›ﬂ dünyaya
uyumlar›n› sa¤lamak amac›yla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n onay›
ile y›lda en çok üç kez olmak üzere her defas›nda yol hariç üç güne kadar izin verilebilece¤i
belirtilmiﬂtir. 68. maddede ise hükümlülerin mektup, faks ve telgraflar› alma ve gönderme hakk›
düzenlemiﬂtir.
Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan çocuklar›n tutulduklar› kurumlarda karﬂ›laﬂabilecekleri disiplin
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cezalar› söz konusu oldu¤unda ailesi ile iletiﬂim hakk›na bir s›n›rlama getirilmemiﬂtir. Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 46. maddesi, kapal› infaz kurumlar›nda bulunan çocuklar›n
baz› eylemlerinden dolay› beﬂ güne kadar aç›k havaya ç›kma hakk› sakl› kalmak üzere, gece ve
gündüz tek baﬂ›na bir odada tutulabilece¤ini öngörmüﬂtür. Ancak bu cezan›n, çocu¤un kurum
görevlilerine istedi¤i zaman ulaﬂmas›na engel olunmayacak ﬂekilde uygulanaca¤›, çocu¤un, cezan›n
infaz› öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda doktor kontrolünden geçirilece¤i ve cezan›n infaz› s›ras›nda
çocu¤un; ailesi, avukat› ve yasal temsilcisiyle görüﬂmesine izin verilece¤i ifade edilmiﬂtir. Hükümlü
ve Tutuklular›n Ziyaret Edilmeleri Hakk›nda Yönetmeli¤in (RG 17.06.2005 – 25848) 5. maddesinde
“Temel ‹lkeler” baﬂl›¤› alt›nda, odaya kapatma disiplin cezas› alm›ﬂ olsa dahi çocuklar›n; annesi, babas›,
kardeﬂleri, avukat›, resmî ve yetkili merciler ile yasal temsilcisiyle görüﬂmesi engellenemeyece¤i,
hükümlü ve tutuklular, Yönetmelikte belirtilen yak›nlar› ile haftada bir kez olacak ﬂekilde, üçü kapal›
biri aç›k görüﬂ olmak üzere ayda dört kez görüﬂme yapabilece¤i, hükümlü ve tutuklular›n, eﬂi,
üçüncü dereceye kadar kan ve kay›n h›s›mlar› ve vasisi ile kayy›m› d›ﬂ›nda kalan üç ziyaretçisinin
aç›k kimlik ve adreslerini kuruma bildirebilece¤i düzenlenmiﬂtir. Ancak Yönetmeli¤in 42. maddesi
soruﬂturma evresinde Cumhuriyet savc›s›n›n, kovuﬂturma evresinde hâkim veya mahkemenin,
soruﬂturman›n veya davan›n selameti bak›m›ndan tutuklunun ziyaretçi kabulünü yasaklayabilece¤i
veya bu hususta k›s›tlamalar koyabilece¤i öngörülmüﬂtür.
4. Fıkra
Sözleﬂmenin 37. maddesinin dördüncü f›kras›nda yer alan özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan her
çocu¤un sahip oldu¤u usulî haklar aç›s›ndan, belirtilecek ilk düzenleme Anayasan›n 19. maddesidir.
Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan kiﬂilerin yetkili merci taraf›ndan karara karﬂ› baﬂvuru yollar› hakk›nda
bilgilendirilme ve baﬂvuru hakk› 19. maddede düzenlenmektedir. Bu maddeye göre yakalanan veya
tutuklanan kiﬂiler, yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklar›ndaki iddialar konusunda yaz›l› ve
bunun hemen mümkün olmamas› halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hâkim huzuruna
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ve soruﬂturma veya kovuﬂturma s›ras›nda serbest b›rak›lmay› isteme haklar›n›n bulundu¤u maddede
yer alm›ﬂt›r. Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti k›s›tlanan kiﬂi, k›sa sürede durumu hakk›nda
karar verilmesini ve bu k›s›tlaman›n kanuna ayk›r›l›¤› halinde hemen serbest b›rak›lmas›n› sa¤lamak
amac›yla yetkili bir yarg› merciine baﬂvurma hakk›na sahiptir.
Ceza Muhakemesi Kanununun 90. ve 100. maddeleri aras›nda yakalama ve gözalt›na alma iﬂlemleri,
100. ve 109. maddeleri aras›nda ise tutukluk hali ve adlî kontrol konular› düzenlenmiﬂtir. An›lan
maddelerde, yakalama ve gözalt›na al›nman›n ve tutuklaman›n ﬂartlar› ve süreleri yan›nda kiﬂinin
bu durumda sahip oldu¤u haklar, özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan kiﬂinin yak›nlar›na haber verme
hakk›, al›nan kararlara karﬂ› baﬂvuru yollar› konusunda bilgilendirilme ve baﬂvuru usulleri gibi konular
yer almaktad›r.
Ceza Muhakemesi Kanununun 91. maddesi gözalt› iﬂlem ve karar›na itiraz hakk›n›, 92. madde ise
gözalt› iﬂlemlerinin denetlenmesini düzenlemektedir. 104. madde ise tutuklanan san›¤›n sal›verilmeyi
talep etme hakk›n› ve bunun usulünü düzenlemektedir. Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma
Yönetmeli¤inin 15. maddesinde yakalama, gözalt›na alma iﬂlemine veya gözalt› süresinin uzat›lmas›na
iliﬂkin Cumhuriyet savc›s›n›n yaz›l› emrine karﬂ›, yakalanan kiﬂinin, müdafi veya kanuni temsilcisinin,
eﬂi ya da birinci veya ikinci derecede kan h›s›m›n›n hemen serbest b›rak›lmas›n› sa¤lamak için sulh
ceza hâkimine baﬂvurabilece¤i ve yakalanan kiﬂinin dilekçesinin yetkili hâkime en seri ﬂekilde
ulaﬂt›r›laca¤› düzenlenmiﬂtir. 16. maddede hâkim veya mahkeme taraf›ndan verilen yakalama emrinin
üzerine soruﬂturma veya kovuﬂturma evresinde yakalanan kiﬂinin, en geç 24 saat içinde yetkili
hâkim veya mahkeme önüne ç›kar›lam›yorsa, ayn› süre içinde en yak›n sulh ceza hâkimi önüne
ç›kar›laca¤›; serbest b›rak›lmad›¤› takdirde, yetkili hâkim veya mahkemeye en k›sa zamanda
gönderilmek üzere tutuklanaca¤› belirtilmiﬂtir. 17. maddede ise yakalama, gözalt›na alma iﬂlemine
veya gözalt› süresinin uzat›lmas›na iliﬂkin Cumhuriyet savc›s›n›n emrine karﬂ›, hâkime yap›lan baﬂvuru
üzerine verilen serbest b›rakma karar›n›n derhal uygulanaca¤›na yer verilmiﬂtir. Son olarak 18.
maddede ise gözalt› süresinin dolmas› veya sulh ceza hâkiminin karar› üzerine, gözalt›na al›n›p da
serbest b›rak›lan kiﬂi hakk›nda yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe
ve Cumhuriyet savc›s›n›n karar› olmad›kça bir daha ayn› nedenle yakalama iﬂlemi uygulanamayaca¤›
düzenlenmiﬂtir.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 6. maddesinde hapis cezalar› ve güvenlik
tedbirlerinin infaz›nda gözetilecek ilkeler aras›nda kanunlarda gösterilen tutum, davran›ﬂ ve eylemler
ile kurum düzenini ihlal edenler hakk›nda kanunda belirtilen disiplin cezalar›n›n uygulanaca¤›, cezalara,
kanunda belirtilen mercilerin, sürelerine uygun olarak hükmedece¤i ve cezalara karﬂ› savunma ve
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itirazlar da kanunun gösterdi¤i mercilere yap›laca¤› belirtilmektedir. ‹nfaz Hâkimli¤i Kanununun 5.
maddesi hükümlü ve tutuklular›n, kurumdaki iﬂlemler ve kararlarla ilgili itiraz haklar›n› kullanma
usulünü düzenlemektedir.
Çocuklar›n özgürlüklerinin k›s›tland›¤› kurumlar›n denetlenmesi; Adalet Bakanl›¤›n›n iç denetimi
d›ﬂ›nda Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Kanununa göre oluﬂturulmuﬂ kurullarca
yap›lmaktad›r. Bu Kanunun 6. maddesine göre kurul üyeleri hükümlü ve tutuklular› dinleme yetkisine
de sahiptir.
37. maddenin son f›kras›nda sözü edilen ve özgürlü¤ü k›s›tlanan çocu¤un sahip olmas› gerekti¤i
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belirtilen “di¤er usulü haklara” iliﬂkin düzenleme içeren yasalar›n ilki Ceza Muhakemesi Kanunudur.
Ceza Muhakemesi Kanununun 147. maddesinde ifade ve sorgunun tarz› baﬂl›¤› alt›nda ﬂüphelinin
veya san›¤›n ifadesinin al›nmas›nda veya sorguya çekilmesinde, müdafi seçme hakk›n›n bulundu¤u
ve onun hukuki yard›m›ndan yararlanabilece¤i, müdafiin ifade veya sorgusunda haz›r bulunabilece¤i,
müdafi seçecek durumda olmad›¤› ve bir müdafi yard›m›ndan faydalanmak istedi¤i takdirde, kendisine
baro taraf›ndan bir müdafi görevlendirilece¤inin bildirilece¤i yer almaktad›r. 149. maddede ise
ﬂüpheli veya san›¤›n, soruﬂturma ve kovuﬂturman›n her aﬂamas›nda bir veya birden fazla müdafiin
yard›m›ndan yararlanabilece¤i; kanuni temsilcisi varsa, onun da ﬂüpheliye veya san›¤a müdafi
seçebilece¤i ve soruﬂturma ve kovuﬂturma evrelerinin her aﬂamas›nda avukat›n, ﬂüpheli veya san›kla
görüﬂme, ifade alma veya sorgu süresince yan›nda olma ve hukuki yard›mda bulunma hakk›n›n
engellenemeyece¤i ve k›s›tlanamayaca¤› ifade edilmiﬂtir. 150. maddede ﬂüpheli veya san›ktan kendisine
bir müdafi seçmesi istenece¤i, ﬂüpheli veya san›k, müdafi seçebilecek durumda olmad›¤›n› beyan
ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilece¤i, müdafii bulunmayan ﬂüpheli veya san›k; çocuk,
kendisini savunamayacak derecede malul veya sa¤›r ve dilsiz ise istemi aranmaks›z›n bir müdafi
görevlendirilece¤i ve alt s›n›r› beﬂ y›ldan fazla hapis cezas›n› gerektiren suçlardan dolay› yap›lan
soruﬂturma ve kovuﬂturmada ayn› ﬂekilde istem aranmaks›z›n bir müdafi görevlendirilece¤i belirtilmiﬂtir.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev ve Çal›ﬂma
Yönetmeli¤inin 16. maddesinde adlî iﬂlemler büro/k›s›m amirli¤inin görevleri aras›nda, suç iﬂledi¤i
yönünde kuvvetli ﬂüphe nedeniyle yakalanan çocu¤a kanuni haklar›n› anlatmak ve ayr›ca çocu¤un
yakaland›¤›n› yak›n›na bildirmek, çocu¤un ailesi taraf›ndan müdafi tayin edilmemesi halinde baroya
haber vermek ve müdafi tayin edilmesini sa¤lamak yer almaktad›r.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Türkiye’nin Sözleﬂme gere¤i sundu¤u raporun Çocuk Haklar› Komitesince yap›lan de¤erlendirilmesi
sonucunda yay›nlanan Sonuç Gözlemlerinde (CRC/C/108-2001, paragraf 119-120), özellikle
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belirtilmiﬂtir. Komite baz› vakalara iliﬂkin olarak yasalarca öngörülmesine ve iﬂkence ve kötü
muameleye karﬂ› koruma oluﬂturabilecek bir önlem olmas›na karﬂ›n, çocuklar›n polis veya jandarma
merkezlerinde Cumhuriyet savc›s›n›n yoklu¤unda ve herhangi bir avukatla görüﬂtürülmeksizin
sorguland›klar›n› belirtmektedir. Komite, çocuklara karﬂ› iﬂkence ve kötü muamele iddialar›n›n
yeterince soruﬂturulmad›¤›, bu filleri gerçekleﬂtiren kiﬂilerin yarg›lanmad›klar›n› ve sonuç olarak bir
cezas›zl›¤›n ortaya ç›kt›¤›n› ifade etmektedir. Komite, Türkiye’ye, çocuklar›n incommunicado (tüm
iletiﬂim imkânlar›ndan yoksun bir ﬂekilde-tecrit halinde) olarak tutulmas›n› önlemek ve ortaya ç›kan
iﬂkence ve kötü muamele iddialar›n›n etkili bir ﬂekilde soruﬂturulmas›na yönelik var olan mevzuat›n
gözden geçirilmesini ve uygulanmas›n› tavsiye etmiﬂtir. Komite ayr›ca, iﬂkence ve kötü muamele
iddias›yla soruﬂturulan kiﬂilerin soruﬂturma s›ras›nda aktif görevden el çektirilmesi ve suçlu bulunduklar›
takdirde görevden at›lmas›, görevli personelin çocuk haklar› konusunda sistematik e¤itimlerinin
devam etmesi ve ma¤durlar›n fiziksel ve psikolojik iyileﬂmelerinin ve sosyal rehabilitasyonunun
sa¤lanmas› yönünde uygun ad›mlar›n at›lmas› gibi tavsiyelerde de bulunmuﬂtur.
Komite ayn› karar›nda yine 37. madde ba¤lam›nda de¤erlendirilebilecek olan çocuklar›n yerleﬂtirildikleri
sosyal yard›m kurumlar› aç›s›ndan da de¤erlendirmelerde bulunmuﬂtur. Komite özellikle çocuklar›n
yerleﬂtirildikleri bu kurumlar›n baz›lar›n›n fiziksel ﬂartlar›n›n kötü durumda oldu¤u, personelin
yetersiz e¤itim görmüﬂ oldu¤u eleﬂtirilerini getirmiﬂtir. (paragraf 123)
Komite mülteciler ba¤lam›nda, özellikle Avrupa d›ﬂ›ndan gelen kiﬂilere mültecilik statüsü tan›nmad›¤›n›
ve bu kiﬂilerin yeterli sa¤l›k ve e¤itim hizmetinden yararlanamad›¤›n› ifade ettikten sonra, mülteci
çocuklarla ilgili çal›ﬂan resmî görevlilerin özellikle travmatize olmuﬂ ve sorunlu bölgelerden gelen
çocuklar›n haklar› konusunda bilgilendirilmemiﬂ oldu¤unu ifade etmiﬂtir (paragraf 137).
Komite, çocuklar›n için gözalt› ve tutuklama durumunun en son baﬂvurulmas› gereken önlem
olmas›na karﬂ›n baz› vakalarda çocuklar›n incommunicado olarak uzun süreler gözalt›nda tutuldu¤u,
özellikle ülkenin do¤u bölgesinde hiç çocuk mahkemesinin bulunmamas›, genel olarak tutukevi
koﬂullar›n›n yetersizli¤i, tutukluluk koﬂullar›nda e¤itim, rehabilitasyon ve yeniden entegrasyon
programlar›n›n yetersizli¤i konular›nda endiﬂelerini belirtmiﬂtir. (paragraf 145) Komite bu durumlarla
ilgili olarak uluslararas› standartlar›n sa¤lanmas› ve uygulanmas› gerekti¤i yönünde tavsiyelerde
bulunmuﬂtur. (paragraf 146-147)
1. f›kra
Anayasa ve Türk Ceza Kanununda yer alan bu düzenlemelerle iﬂkence ve kötü muamele olgusu
aç›k bir ﬂekilde tan›nm›ﬂ, tan›m› yap›lm›ﬂ, herhangi bir istisna tan›nmam›ﬂ ve Sözleﬂmenin 37.
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maddesinin ilk f›kras›nda yer alan negatif yükümlülükler ba¤lam›nda Sözleﬂme ile uyum sa¤lanm›ﬂt›r.
Ceza Muhakemesi Kanununda, Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤i ile Jandarma
Teﬂkilat› Görev ve Yetkileri Yönetmeli¤inde yer alan düzenlemeler iﬂkence ve kötü muamelenin
yasaklanmas› ba¤lam›nda Sözleﬂmenin 37. maddesi ile uyum içerisindedir. Memurlar ve Di¤er Kamu
Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, Emniyet Örgütü Disiplin
Tüzü¤ü ve Devlet Memurlar› Kanununda yer alan düzenlemeler, iﬂkence ve kötü muamele
uygulamas›na baﬂvuracak kamu görevlilerinin etkin bir ﬂekilde soruﬂturulmas›n› sa¤lama amac›
yönünden Sözleﬂmenin 37. maddesi ile uyumludur.
Ancak iﬂkence ve kötü muamele d›ﬂ›nda okul, alternatif tedbir kurumlar› ve aile içinde fiziksel ceza
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uygulamas›n› yasaklayan özel bir düzenleme bulunmamaktad›r, bu kiﬂiler taraf›ndan uygulanan
fiziksel ceza niteli¤indeki eylemler ancak yaralama niteli¤inde oldu¤u takdirde cezaland›r›labilmektedir.
Fiziksel ve bedensel ceza niteli¤indeki eylemlerle ilgili olarak, uluslararas› standartlar do¤rultusunda,
çocuklara karﬂ› kimden kaynaklan›rsa kaynaklans›n ve derecesi ne olursa olsun bu eylemlerin
tamam›n› suç sayan, ayr› ve özellikli bir yasal düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
Anayasa ve Türk Ceza Kanunu içinde yer alan düzenlemeler ›ﬂ›¤›nda Türk mevzuat›, 37. maddenin
ilk f›kras›nda yer alan idam cezas› ve sal›verilme koﬂulu olmaks›z›n ömür boyu hapis cezas› yasa¤›
ile uyum sa¤lam›ﬂt›r.
Türk Ceza Kanununun 6. maddesi, Çocuk Koruma Kanununun 3. maddesi, çocuk deyiminden on
sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ kiﬂinin anlaﬂ›laca¤›n› öngörmektedir. Türk Ceza Kanununda, 37. maddeyi
ilgilendiren suçlar ve bunlar›n a¤›rlaﬂt›r›c› sebepleri belirlenirken “çocuk” kavram› kullan›ld›¤› için,
bu bak›mdan Sözleﬂme ile uyumun sa¤land›¤› söylenebilir. Ancak özellikle usul hukuku ile ilgili
konularda yasalar›n tamam›nda düzenlemeler “çocuk” kavram› ile de¤il, yaﬂa dayal› olarak yap›ld›¤›
için on sekiz yaﬂ›ndan küçük olanlar›n tamam›n›n benzer bir korumadan yararland›¤›n› söylemek
mümkün de¤ildir. Örne¤in baz› suçlarda tutuklama karar› verilmesini yasaklayan madde on beﬂ
yaﬂ›ndan küçükleri kapsay›c› niteliktedir. Bu nedenle, yaﬂ esas al›narak düzenleme yap›lm›ﬂ olan her
bir hükmün 37. maddeye uygunlu¤unun ayr›ca de¤erlendirilmesi gerekecektir.
2. F›kra
Kiﬂi özgürlü¤ü ve güvenli¤i hakk› ile buna müdahalenin s›n›rlar›n› düzenleyen Anayasan›n 19. maddesi
Sözleﬂmenin 37. maddesi ile uyumludur.
Yakalama, gözalt›na alma ve tutuklama ﬂartlar›n› ve sürelerini düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu
90 – 109. maddeleri, özgürlü¤ü k›s›tlaman›n yasa gere¤i olmas› ve yetkili bir merci karar›na dayanmas›
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olmas› da Sözleﬂme ile uyumludur. Ayn› zamanda Çocuk Koruma Kanununun, özgürlü¤ü k›s›tlay›c›
tedbir ve hapis cezalar›na son çare olarak baﬂvurulmas›n› öngören 4. maddesi, on beﬂ yaﬂ›n›n
alt›ndaki çocuklar›n baz› suçlar söz konusu oldu¤unda tutuklanmalar›n› yasaklayan 21. Maddesi,
Sözleﬂme ile bu aç›dan uyumlu olmakla birlikte, “en k›sa süre ile s›n›rl› tutulmas›” ilkesini içermedi¤i
için eksiktir. 4. madde de yer alan temel ilke, Sözleﬂmeye uygun biçimde “en k›sa süre” koﬂulunu
da içerecek biçimde de¤iﬂtirilmelidir. Öte yandan, özgürlü¤ü k›s›tlaman›n hem en son çare olmas›
hem de en k›sa süre ile s›n›rl› olmas›n› sa¤lamak için gözalt›, tutuklama ve cezaland›rmaya iliﬂkin
hükümlerin de gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Öncelikle, çocuklar›n gözalt›nda tutulmalar›n› gereksiz k›lmak veya gözalt›na alternatif olacak bir
önlem öngörülmemiﬂ olmas› da önemli bir eksikliktir. Davet usulü genellikle uygulanmamakta ve
yakalama ve gözalt›na alma ilk ve tek çare olarak kullan›lmaktad›r. Bu nedenle, gözalt›na alman›n
son çare olmas›n› sa¤lamak üzere al›nacak tedbirlerin Ceza Muhakemesi Kanunu 90. maddesinde
veya Çocuk Koruma Kanununa konulacak bir ek hüküm ile düzenlenmesi gerekmektedir.
Türk Ceza Kanununun tutuklamaya iliﬂkin düzenlemelerinde bir dizi suç katalog halinde say›lm›ﬂt›r
ve bu suçlardan san›klar›n tutuklanabilmelerinin yolu aç›lm›ﬂt›r. Bunlar aras›nda örne¤in mala karﬂ›
suçlar da söz konusudur. Burada baﬂkas›na yönelik ciddi bir sald›r› olmas›, bunda tekrar olmas› ve
di¤er önlemlerden sonuç al›nmam›ﬂ veya al›namayacak oldu¤unun anlaﬂ›lm›ﬂ olmas› gibi ölçütler göz
ard› edilmiﬂtir. Verili düzenlemeler ›ﬂ›¤›nda mevzuat›n cezan›n son çare olarak uygulanmas› için
yeterli düzenlemeleri içermedi¤i görülmektedir. Tutuklulukta geçecek süreyi düzenleyen Ceza
Muhakemesi Kanununun 102. maddesi de, en k›sa süre ilkesi ile ba¤daﬂmayacak derecede uzun
bir süre öngördü¤ü için Sözleﬂme ile uyumlu de¤ildir. Tutuklu yarg›lama süresi, çocu¤un e¤itim,
geliﬂim, oyun, ailesi ile birlikte olma gibi haklar› göz önünde bulundurularak mümkün olan en k›sa
sure ile s›n›rl› tutulmal›; tutuklu yarg›lamaya iliﬂkin azami sure k›salt›lmal›d›r.
Türk Ceza Kanununun 31. maddesinde yer alan çocuklar uygulanacak cezalara dair düzenleme;
belli bir yaﬂ›n alt›nda olan çocuklar›n cezaland›r›lmas›n› yasaklamas› ve belirsiz ceza uygulanmas›na
olanak sa¤lamamas› aç›s›ndan Sözleﬂme ile uyumlu ise de ceza sorumlulu¤u olanlar için cezan›n tek
çare olarak görülmekte olmas› Sözleﬂme ile çeliﬂkilidir. 31. madde çocu¤un e¤itimine ve davran›ﬂ›n›
de¤iﬂtirmeye yönelik tedbirlere önceli¤i verecek ve hapis cezas›n›n on sekiz yaﬂ›ndan küçük bütün
çocuklar bak›m›ndan son çare olmas›n› sa¤layacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir. On beﬂ yaﬂ›ndan küçüklere
idarî para cezas› verilemeyece¤ini öngören 11. madde de on sekiz yaﬂ›ndan küçük bütün çocuklar›
kapsayacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
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Tutuklama ve hapis cezas›n›n son çare olabilmesi için, özgürlü¤ü k›s›tlay›c› tedbir ve cezalara
baﬂvurulacak suçlar ve ﬂartlar s›n›rland›r›lmal›d›r. Bu s›n›rlama, özgürlü¤ü k›s›tlay›c› tedbirlere, suç
baﬂkas›na yönelik ciddi bir tehlike oluﬂturdu¤u hallerde, çocu¤un bu davran›ﬂ› tekrar etti¤i durumlarda
ve baﬂkaca bir tedbir ile sonuç al›nmas›n›n mümkün olmamas› halinde baﬂvurulmas›n› öngörecek
biçimde yap›lmal›d›r.
Tutuklama ve hapis cezas› ve kurum bak›m› ancak Kanunlarda öngörülen koﬂullar›n varl›¤› halinde
ve mahkeme karar› ile uygulanabilecek olmas› bak›m›ndan mevzuatta Sözleﬂme ile uyum sa¤lanm›ﬂt›r.
Özgürlü¤ü k›s›tlaman›n son çare olmas› ilkesinin ayr›ms›z olarak hayata geçirilebilmesi için, on beﬂ-
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on sekiz yaﬂ aras›ndaki çocuklar bak›m›ndan hükmün aç›klanmas›n›n ertelenmesi karar verilemesini,
verilen hapis cezalar›n›n seçenek yapt›r›mlara çevrilemesini ve ertelenmesini engelleyen Terörle
Mücadele Kanunun 13. maddesi de¤iﬂtirilmelidir.
3. f›kra
Anayasan›n 61. maddesinde sosyal güvenlik ile ilgili düzenlemeler pozitif yükümlülükler bak›m›ndan
Sözleﬂme ile uyum sa¤lam›ﬂt›r.
Gözalt› koﬂullar›n› düzenleyen Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i
Kuruluﬂ, Görev ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤inin (RG 13.04.2001 – 24372) 16. maddesi ile Yakalama,
Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inin 11. ve 25. maddeleri insan onuruna uygun ﬂartlar›
sa¤lama bak›m›ndan Sözleﬂme ile uyumludur. Ancak Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma
Yönetmeli¤i’ndeki fiziksel koﬂullara iliﬂkin ayr›nt›l› düzenlemeler, yetiﬂkinlere özgü olup, çocuklar
için onlar›n ihtiyaçlar›na uygun ﬂartlar› içermemektedir. Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube
Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nde gözalt› birimlerinin standartlar›n›n
çocu¤un ihtiyaçlar›na uygun biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.
Hapis cezalar› ve güvenlik tedbirlerinin infaz›nda gözetilecek ilkeleri belirleyen Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 6. maddesi de, insan onuruna sayg› prensibi bak›m›ndan
Sözleﬂme ile uyumludur. Bu ilkenin hayata geçirilmesini sa¤lamak bak›m›ndan, özel hayat›n gizlili¤ine
sayg›y› öngören Kanunun 86. maddesi; kurumlar› e¤itim ve ö¤retime dayal› kurumlar olarak
tan›mlayan 11, 15 ve 29. maddeleri sözleﬂme ile uyumludur.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun, zincir ve demire vurman›n tedbir olarak
uygulanamayaca¤›n› öngören 50. maddesi, Çocuk Koruma Kanununun çocuklara zincir, kelepçe ve
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Yönetmeli¤inin ayn› içerikteki 19. maddesi de insan onuruna sayg› amac›n› gerçekleﬂtirme bak›m›ndan
Sözleﬂme ile uyumludur.
Öte yandan odaya kapatma cezas›, her ne kadar bir tak›m güvenceler tan›nm›ﬂ olsa da, çocu¤un
di¤erlerinden soyutlanmas› biçiminde uyguland›¤› için bir nevi hücre cezas›d›r ve bu ﬂekli ile 37.
madde ile çeliﬂkilidir. Odaya kapatma cezas› kald›r›lmal›d›r.
Sözleﬂmenin 37. maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan çocuklar›n
kendi yüksek yarar› aksini gerektirmedikçe özellikle yetiﬂkinlerden ayr› tutulmas› hakk› aç›s›ndan,
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 11. ve 23. maddelerinde, Çocuk Koruma
Kanununun 16. maddesinde Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inin 11. ve 19.
maddelerinde, Gözlem ve S›n›fland›rma Merkezleri Yönetmeli¤inin 4. maddesinde Sözleﬂme ile
uyum sa¤lanm›ﬂt›r. Ancak Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 11. maddesinde,
çocuklar›n kendilerine özgü kurum bulunmayan hallerde kapal› ceza infaz kurumlar›n›n kendilerine
ayr›lm›ﬂ bölümlerinde tutulmalar› esas› benimsenirken, k›z çocuklar› için bir istisna getirilmiﬂ olmas›
Sözleﬂme ile çeliﬂkilidir. 11. madde k›z çocuklar›n›n da erkek çocuklar ile eﬂit güvencelere sahip
olmas›n› sa¤layacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
Sözleﬂmenin 37. maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan çocuklar›n
ola¤anüstü durumlar d›ﬂ›nda ailesi ile iletiﬂim hakk›n› düzenleyen, Çocuk Koruma Kanununun 21
ve 31. maddeleri, Ceza Muhakemesi Kanununun 95. ve 107. maddeleri, Polis Vazife ve Salahiyet
Kanununun 13. maddesi, Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inin 8. ve 19. maddeleri,
Sözleﬂme ile uyumludur. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 22, 66 ve 68.
maddeleri de genel olarak Sözleﬂme ile uyumlu olmakla birlikte, iletiﬂim hakk›na getirilen k›s›tlamalara
iliﬂkin düzenlemelerde telefon görüﬂmesinin idarece dinlenece¤i ve kay›t alt›na al›naca¤›, bu hakk›n,
tehlikeli halde bulunan ve örgüt mensubu hükümlüler bak›m›ndan k›s›tlanabilece¤i ifade edilmiﬂtir
ve bu ﬂekildeki bir k›s›tlama rejimi keyfi muameleye yol aç›c› nitelikte gözükmektedir. Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 68. maddesinde tutulan kurumun asayiﬂ ve güvenli¤ini
tehlikeye düﬂüren, görevlileri hedef gösteren, terör ve ç›kar amaçl› suç örgütü veya di¤er suç
örgütleri mensuplar›n›n haberleﬂmelerine neden olan, kiﬂi veya kuruluﬂlar› pani¤e yöneltecek yalan
ve yanl›ﬂ bilgileri, tehdit ve hakareti içeren mektup, faks ve telgraflar›n hükümlüye verilmeyece¤i,
hükümlü taraf›ndan yaz›lm›ﬂ ise gönderilmeyece¤i belirtilmiﬂtir. Bu düzenleme iletiﬂim özgürlü¤ünün
keyfi biçimde k›s›tlanmas›na yol açacak nitelikte gözükmektedir. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
‹nfaz› Hakk›nda Kanunun tutuklulukta bu haklar›n kullan›m›n› düzenleyen 114. ve 115. maddeleri
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de iletiﬂim hakk›n›n keyfi biçimde s›n›rlanmas›na yol açabilecek nitelikte gözükmektedir. Bu aç›lardan
Sözleﬂme ile k›smen uyum sa¤lanm›ﬂt›r. Bu hükümlerin çocuklar›n aileleri ve d›ﬂ dünya ile iliﬂki kurma
ihtiyaç ve haklar› dikkate al›narak, keyfi k›s›tlamay› önleyecek güvenceler ile özellikle de çocu¤un
yarar›n›n bunu gerektirmesi haline öncelik verilerek düzenlenmesi gerekmektedir.
Disiplin cezas› uygulamalar›n›n aile ile iletiﬂimi engellememesini öngören Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 46. maddesi ve Hükümlü ve Tutuklular›n Ziyaret Edilmeleri Hakk›nda
Yönetmeli¤in 5. ve 42. maddelerinde de Sözleﬂme ile uyum sa¤lam›ﬂt›r.
4. f›kra
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Sözleﬂmenin 37. maddesinin dördüncü f›kras›nda yer alan k›sa zamanda yasal ve uygun olan
yard›mlardan yararlanma hakk›, özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lma durumunun yasaya ayk›r›l›¤›n›
ba¤›ms›z ve tarafs›z bir merci önünde iddia etme hakk› ve bu istem hakk›nda ivedi bir ﬂekilde karar
verilmesini isteme hakk› aç›s›ndan Sözleﬂme ile uyum sa¤lanm›ﬂt›r.
Sözleﬂmenin 37. maddesinin dördüncü f›kras›nda yer alan özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan her
çocu¤un sahip oldu¤u itiraz ve baﬂvuru haklar›na iliﬂkin, genel ilkeleri düzenleyen Anayasan›n 19.
maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu 91 ve 104. maddeleri ile Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade
Alma Yönetmeli¤inin 15, 16, 17 ve 18. maddeleri Sözleﬂme ile uyumludur.
Özgürlü¤ün k›s›tland›¤› kurumlardaki iﬂlemler ve disiplin cezalar›na itiraz hakk›n› düzenleyen Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 6. maddesi ile ‹nfaz Hâkimli¤i Kanununun 5.
maddeleri de Sözleﬂme ile uyumludur.
Özgürlükleri k›s›tlanm›ﬂ olan çocuklar›n ba¤›ms›z kurullara baﬂvurma hakk›n› sa¤lamak üzere
mevzuatta bulunan tek olanak Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Kanunu ile
kurulan ‹zleme Kurullar›d›r. Ancak bu kurullar tam ba¤›ms›z olmad›klar› için, Sözleﬂme ile uyum
sa¤lanamam›ﬂt›r. Çocuklar›n bulunduklar› kurumlar için ba¤›ms›z denetim kurullar›n›n yasa ile
kurulmas› gerekmektedir.
37. maddenin son f›kras›nda sözü edilen ve özgürlü¤ü k›s›tlanan çocu¤un sahip olmas› gerekti¤i
belirtilen “di¤er usulü haklarla” ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 147 ve 149. maddeleri
ile Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev ve Çal›ﬂma
Yönetmeli¤inin 16. maddesi Sözleﬂme ile uyumludur.
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1. Taraf Devletler, silahl› çat›ﬂma halinde kendilerine uygulanabilir olan uluslararas› hukukun,
çocuklar› da kapsayan insani kurallar›na uymak ve uyulmas›n› sa¤lamak yükümlülü¤ünü üstlenirler.
2. Taraf Devletler, on beﬂ yaﬂ›ndan küçüklerin çat›ﬂmalara do¤rudan kat›lmamas› için uygun olan
bütün önlemleri al›rlar.
3. Taraf Devletler, özellikle on beﬂ yaﬂ›na gelmemiﬂ çocuklar› askere almaktan kaç›n›rlar. Taraf
Devletler, on beﬂ ile on sekiz yaﬂ aras›ndaki çocuklar›n silâhalt›na al›nmalar› gereken durumlarda,
önceli¤i yaﬂça büyük olanlara vermek için çaba gösterirler.
4. Silahl› çat›ﬂmalarda sivil halk›n korunmas›na iliﬂkin uluslararas› insani hukuk kurallar› taraf›ndan
öngörülen yükümlülüklerine uygun olarak, Taraf Devletler, silahl› çat›ﬂmadan etkilenen çocuklara
koruma ve bak›m sa¤lamak amac›yla mümkün olan her türlü önlemi al›rlar.
I. Maddenin Kapsam›
38. maddede düzenlenen ve silahl› çat›ﬂmalardan etkilenen çocuklar›n korunmas› hakk› olarak ifade
edilebilecek bu hak Devletlere hem negatif hem de pozitif edim yükümlülü¤ü getirmektedir. Konu
ile do¤rudan ilgili olabilecek uluslararas› belge, Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuklar›n
Silahl› Çat›ﬂmalara Dâhil Olmalar› Konusundaki ‹htiyari Protokoldür. Konu ile ilgili olarak ayr›ca on
beﬂ yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n silahl› kuvvetlere al›nmas›n›, kabul edilmesini ve çat›ﬂmalarda aktif
olarak kullan›lmas›n› yasaklayan Uluslararas› Ceza Mahkemesi Roma Tüzü¤ü, silahl› çat›ﬂmalarda
çocuklar›n zorla silâhalt›na al›nmas›n› çocuk iﬂçili¤in en kötü biçimleri aras›nda sayan 182 No.lu En
Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Acil Eylem
Sözleﬂmesi belirtilebilir.
Sözleﬂmenin 38. maddesinin ilk paragraf›nda özellikle uluslararas› insanc›l hukuka bir at›f bulunmaktad›r.
Çocuk Haklar› Komitesi 38. maddenin 1. ve 4. f›kralar›nda belirtilen bu kavram›n kapsam›na 1949
y›l›nda kabul edilen Cenevre Sözleﬂmesinin, 1977 y›l›nda kabul edilen bu sözleﬂmeye Ek I. ve II.
Protokolün, 1974’te kabul edilen Ola¤anüstü ve Silahl› Çat›ﬂma Hallerinde Kad›nlar›n ve Çocuklar›n
Korunmas›na Dair Bildirgenin, Çocuk Haklar› Bildirgesinin ve Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin
girdi¤ini kabul etmektedir. Bu uluslararas› belgeler, silahl› çat›ﬂmalardan etkilenen çocuklar›n korunmas›
hakk› ba¤lam›nda çeﬂitli düzenlemeler içermektedir. Paragrafta uluslararas› insanc›l hukuktan
kaynaklanan negatif ve pozitif yükümlülüklerin ayn› zamanda çocuklar içinde geçerli oldu¤unu ifade
edilmektedir.
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‹lgili uluslararas› belgelere taraf olma yükümlülü¤ü kapsam›nda ele al›nmas› gereken bir di¤er
sözleﬂme, Anti-Personel May›nlar›n›n Kullan›lmas›n›n, Stoklanmas›n›n, Üretilmesinin ve Aktar›lmas›n›n
Yasaklanmas›n› ve Bu May›nlar›n Tahribine ‹liﬂkin Sözleﬂmedir.
38. maddenin ikinci f›kras›nda, on beﬂ yaﬂ›ndan küçük olanlar›n askere al›nm›ﬂ olsalar dahi çat›ﬂmalara
do¤rudan kat›lmamas› için, Devletlerin uygun olan bütün önlemleri almas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r.
Üçüncü f›krada ise Taraf Devletlerce özellikle on beﬂ yaﬂ›na gelmemiﬂ çocuklar›n askere al›nmas›ndan
kaç›n›laca¤›, on beﬂ ile on sekiz yaﬂ aras›ndaki çocuklar›n silâhalt›na al›nmalar› gereken durumlarda,
önceli¤in yaﬂça büyük olanlara verilmesi için çaba gösterilece¤i ifade edilmiﬂtir. 38. maddeye
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bak›ld›¤›nda on beﬂ-on sekiz yaﬂ aras›ndaki çocuklar›n askere al›nmas› ve çat›ﬂmalara dâhil edilmesi
noktas›nda bir yasak bulunmad›¤› görülecektir. Ancak Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek
Çocuklar›n Silahl› Çat›ﬂmalara Dâhil Olmalar› Konusundaki ‹htiyari Protokol gere¤i Protokole taraf
olan Devletler için bu durum de¤iﬂmiﬂtir. Protokole göre; Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂme gere¤ince
on sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin özel korunmaya hakk› oldu¤u göz önünde bulundurularak, gönüllü
asker al›m› için asgari yaﬂ y›llar itibariyle yükseltilecektir. Ayr›ca Devletler, silahl› kuvvetlerin on
sekiz yaﬂ›na eriﬂmemiﬂ mensuplar›n›n çat›ﬂmalara do¤rudan do¤ruya kat›lmalar›n›n önlenmesi için
mümkün olan tüm önlemleri al›nmak ve on sekiz yaﬂ›na eriﬂmemiﬂ kiﬂilerin silahl› kuvvetlere zorunlu
olarak al›nmas›n› engellemekle yükümlüdür. Sözleﬂmenin 38. maddesinin öngördü¤ü koruman›n
kapsam›, Protokol ile on beﬂ- on sekiz yaﬂ aras›n› da içerecek biçimde geniﬂletilmiﬂtir.
38. maddenin son f›kras›nda, Devletlerin daha çok pozitif yükümlülüklerine ve sivil halk›n korunmas›na
iliﬂkin uluslararas› insanc›l hukuk kurallar› taraf›ndan öngörülen yükümlülüklerine dikkat çekilerek,
silahl› çat›ﬂmadan etkilenen çocuklara koruma ve bak›m sa¤lamak amac›yla mümkün olan her türlü
önlemi alma yükümlülü¤ü vurgulanm›ﬂt›r. Burada da ilk f›krada oldu¤u gibi insanc›l hukuka do¤rudan
gönderme vard›r ve konunun yukar›da belirtilen di¤er sözleﬂme ve bildirgelerde tan›nan haklar
ba¤lam›nda de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Madde ile getirilen ilk yükümlülük uluslar aras› hukuka uygun hareket etme yükümlülü¤üdür. Bu
kapsamda ilk olarak ilgili Sözleﬂmelere taraf olunmas› ﬂart› aranmaktad›r. Türkiye yukar›da belirtilen
sözleﬂmelerden BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂme ve Ek Protokolüne, 182 Say›l› ILO Sözleﬂmesine,
Cenevre Sözleﬂmesi ve Ek Protokolleri ile Anti-Personel May›nlar›n›n Kullan›lmas›n›n, Stoklanmas›n›n,
Üretilmesinin ve Aktar›lmas›n›n Yasaklanmas›n› ve Bu May›nlar›n Tahribine ‹liﬂkin Sözleﬂmesine taraf
olmuﬂ durumdad›r.
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hukukun, çocuklar› da kapsayan insani kurallar›na uymak ve uyulmas›n› sa¤lamak yükümlülü¤ü
düzenlenmiﬂtir. Konu ile ilgili olarak Anayasan›n 15. maddesinde savaﬂ, seferberlik, s›k›yönetim veya
ola¤anüstü hallerde, milletleraras› hukuktan do¤an yükümlülükler ihlâl edilmemek kayd›yla, durumun
gerektirdi¤i ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullan›lmas› k›smen veya tamamen durdurulabilece¤i
veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere ayk›r› tedbirler al›nabilece¤ini belirtilmektedir.
Ancak maddenin ikinci f›kras›nda bu durumda dahi, savaﬂ hukukuna uygun fiiller sonucu meydana
gelen ölümler d›ﬂ›nda, kiﬂinin yaﬂama hakk›na, maddî ve manevî varl›¤›n›n bütünlü¤üne dokunulamayaca¤›;
kimsenin din, vicdan, düﬂünce ve kanaatlerini aç›klamaya zorlanamayaca¤› ve bunlardan dolay›
suçlanamayaca¤›; suç ve cezalar geçmiﬂe yürütülemeyece¤i ve suçlulu¤u mahkeme karar› ile
saptan›ncaya kadar kimsenin suçlu say›lamayaca¤›na yer verilmiﬂtir.
Madde ile getirilen ikinci yükümlülük on beﬂ yaﬂ›ndan küçüklerin çat›ﬂmalara do¤rudan kat›lmalar›n›n
engellenmesi için gerekli tedbirlerin al›nmas›; üçüncü yükümlülük ise on beﬂ yaﬂ›ndan küçüklerin
askere al›nmalar›n›n, on beﬂ-on sekiz yaﬂ grubundaki çocuklar›n askere al›nmas›n›n gerekmesi halinde
önceli¤in yaﬂça büyük olanlara verilmesidir. Anayasada çocuklar›n askerli¤e al›nmas›na dair gönderme
yap›labilecek düzenleme 72. maddede yer almaktad›r. 72. maddede vatan hizmetinin, her Türkün
hakk› ve ödevi oldu¤u ve bu hizmetin Silahl› Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne ﬂekilde yerine
getirilece¤i veya getirilmiﬂ say›laca¤›n›n kanunla düzenlenece¤i ifade edilmiﬂtir. Anayasa düzenlemesi
askerlik hizmeti konusunda bir hüküm getirmemiﬂtir ve soyut olarak bir vatan hizmetinden söz
etmiﬂtir. Bu hizmetin ne ﬂekilde düzenlenece¤ini kanuna b›rakm›ﬂt›r. Askerlik hizmeti ile ilgili Türk
hukukunda yasalar düzeyinde temel düzenleme Askerlik Kanunudur. Kanunun 1. maddesi ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaﬂ› olan her erke¤in kanunda belirtilen ﬂekilde askerlik hizmetini yerine getirmesi
zorunlu tutulmuﬂtur. Kanunun 2. maddesi ile bu yükümlülü¤ün yirmi ile k›rk bir yaﬂ aras›ndaki
erkekler için zorunlu oldu¤u belirtilmektedir.
Kanuna göre askerlik yaﬂ› yirmidir ve 11. maddede yer alan gönüllü askerlik aç›s›ndan da bu s›n›r
on sekiz yaﬂ olarak ifade edilmiﬂtir. Seferberlik ve Savaﬂ Hali Tüzü¤ünün (RG 16.07.1990 – 20576)
79. maddesinde ise on dokuz yaﬂ›ndan küçüklerin seferberlik ve savaﬂ halinde askere al›nabilece¤i
düzenlenmiﬂtir. Türkiye’nin Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuklar›n Silahl› Çat›ﬂmalara
Dâhil Olmalar› Konusundaki ‹htiyari Protokole taraf olurken yapt›¤› 2. beyanda Türk Askerlik
Kanununa göre, askerlik hizmetinin yirmi yaﬂ›na girilen y›l›n 01 Ocak tarihinde baﬂlad›¤›n›, seferberlik
ve ola¤anüstü hallerde ise yükümlülerin on dokuz yaﬂ›nda askere al›nabildi¤i ifade edilmiﬂtir. 2.
beyanda ayr›ca Türkiye'de gönüllü askerlik uygulamas›n›n olmad›¤›, bununla beraber, Askerlik
Kanununun 11. maddesi, sadece deniz ve jandarma s›n›flar› ile "gedikli küçük zabitlik" için asgari
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on sekiz yaﬂtan itibaren gönüllü askere almay› öngördü¤ü, ancak, ‹htiyari Protokolün getirdi¤i yaﬂ
düzenlemesine uygun olan bu maddenin de uygulanmad›¤› ifade edilmiﬂtir. Yine Seferberlik ve Savaﬂ
Hali Tüzü¤ünün 56. maddesi ile araç seferberli¤i söz konusu oldu¤unda, arac› kullanan kiﬂi on beﬂ
yaﬂ›ndan büyükse ve getirdi¤i arac› kullanabilecek uygun nitelikli baﬂka personel yoksa yetkili birlik
komutanl›¤›n›n araçlar› getirenlere yükümlülük uygulayabilece¤i ve durumu ilgilinin askerlik ﬂubesine
bildirebilece¤i düzenlenmiﬂtir.
Okul açmaya izin verme yetkisi Milli E¤itim Temel Kanununa göre Milli E¤itim Bakanl›¤›na aittir.
Askeri liseler dâhil okullar›n derecelendirilme yetkisi de gene Milli E¤itim Bakanl›¤›n›nd›r. Ancak
Askeri okullar söz konusu oldu¤unda Milli E¤itim Bakanl›¤› bu yetkisini Milli Savunma Bakanl›¤› ile
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birlikte kullanmakla yükümlüdür. Askeri e¤itim kurumlar› ba¤lam›nda liseler ve harp okullar› aç›s›ndan
konu ile ilgili 2 yönetmelik vard›r. Lise düzeyinde yürürlükte olan Silahl› Kuvvetler Askeri Liseler
Yönetmeli¤inin (RG 20.01.1976 – 15474) 6. maddesi ile ö¤rencilerin Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l›
ilkö¤retim okullar› ile bu okullara denkli¤i kabul edilmiﬂ özel ve yabanc› ilkö¤retim okullar›
mezunlar›ndan ve astsubay haz›rlama okullar›n›n birinci s›n›f›nda ö¤renim gören baﬂar›l› ö¤rencilerden
seçilece¤i belirtilmiﬂtir. 7. maddede askeri liseler giriﬂ koﬂullar› aras›nda yaﬂ koﬂulu da belirtilmiﬂtir
ve çocuklar›n okula giriﬂ y›l›nda en çok on alt› yaﬂ›nda, ortaokulda haz›rl›k s›n›f› okuyanlar için ise
en çok on yedi yaﬂ›nda olmas› gerekti¤i ifade edilmiﬂtir. Harp Okullar› Yönetmeli¤i’nde (RG
27.09.2001 – 24536) yaﬂ ile ilgili do¤rudan bir düzenleme bulunmamakla birlikte 43. maddede
harp okullar›n›n esas ö¤renci kayna¤›n›n askerî liseler oldu¤u, ancak, ihtiyaç hâlinde harp okullar›n›n
program› ve amaçlar› do¤rultusunda her y›l ilgili kuvvet komutanl›klar›nca belirlenen ve Genelkurmay
Baﬂkanl›¤›nca onaylanan sivil liselerden Yönetmelikte belirtilen ﬂartlar› taﬂ›yan ö¤rencilerin de harp
okullar›na al›nabilece¤i belirtilmektedir. Bu ﬂekilde lise mezunu olmuﬂ, on alt› - on yedi yaﬂ›nda
çocuklar›n harp okullar›na girmesi mümkün olabilmektedir.
Askeri Liselerde e¤itim gören çocuklar yasal olarak asker statüsünde de¤ildirler ve Sözleﬂme veya
Protokol kapsam›nda asker olarak de¤erlendirilmemektedir. Askeri liselerden mezun olan çocuklar
sadece harp akademileri bak›m›nda aday statüsündedirler, askeri bir yükümlülükleri bulunmamakta
ve askeri e¤itim görmemektedir.
Son f›krada ise Devletlerin silahl› çat›ﬂmadan etkilenen çocuklara koruma ve bak›m sa¤lamak amac›yla
mümkün olan her türlü önlemi alma yükümlülü¤ü düzlenmektedir. Burada yine ilk f›krada oldu¤u
gibi uluslararas› insanc›l hukuk kurallar›na bir gönderme söz konusudur. Konu ile ilgili olabilecek iç
hukuktaki tek düzenleme Terör ve Terörle Mücadeleden Do¤an Zararlar›n Karﬂ›lanmas› Hakk›nda
Kanundur. Kanun terör eylemleri veya terörle mücadele kapsam›nda yürütülen faaliyetler nedeniyle
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amac›yla kabul edilmiﬂtir. Kanunun 7. 8. ve 9. maddelerinde s›ras›yla, karﬂ›lanacak zararlar›n neler
oldu¤u, zarar›n ne ﬂekilde tespit edilece¤i ve yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde yap›lacak
ödemeler konusunda ayr›nt›l› hükümler getirilmiﬂtir.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
‹lgili sözleﬂmelere taraf olunmuﬂ ve Anayasan›n 15. maddesinde savaﬂ hali düzenlenirken uluslararas›
hukuka bir göndermede bulunulmuﬂ ise de insanc›l hukuktan bahsedilmemiﬂ olmas› ve çocuklarla
ilgili özel bir düzenlemenin bulunmamas› bir eksiklik olarak de¤erlendirilebilir. Anayasan›n 15.
maddesinde savaﬂ hali düzenlenirken uluslararas› hukuk yan›nda insanc›l hukuka da bir gönderme
yap›lmal› ve bu koﬂullarda çocuklar›n korunmas›nda uygulanacak prensibi gösteren bir f›kra
eklenmelidir.
Ayr›ca konu ile ilgili olan 1997 tarihli Anti-Personel May›nlar›n Kullan›m›n›n, Depolanmas›n›n,
Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanmas› ve Bunlar›n ‹mhas› ile ‹lgili Sözleﬂme Türkiye taraf›ndan
onaylanm›ﬂsa da bu konu ile ilgili bir iç hukuk düzenlemesi yap›lmam›ﬂt›r.
Sözleﬂmenin 38. maddesinin ikinci f›kras›nda yer alan on beﬂ yaﬂ›ndan küçüklerin çat›ﬂmalara
do¤rudan kat›lmamas› ile ilgili olarak Askerlik Kanununun 1, 2 ve 11. maddeleri Sözleﬂme ile
uyumludur. Ayr›ca üçüncü f›krada yer alan askere almada uyulmas› gereken asgari on beﬂ yaﬂ s›n›r›
ve Ek Protokol’de yer alan on sekiz yaﬂ s›n›r› ile ilgili yükümlülükler bak›m›ndan iç hukukla Sözleﬂme
aras›nda uyum sa¤lanm›ﬂt›r. Ancak askerlik hizmetini düzenleyen Anayasan›n 72. maddesinde
çocuklarla ilgili özel bir güvence bulunmamaktad›r. On sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin askere al›nmas›
yasalar aç›s›ndan mümkün olmamakla birlikte bunun Anayasal bir güvenceye kavuﬂturulmas› yararl›
olacakt›r, ayn› zamanda da bu düzenleme her tür silahl› çat›ﬂmadan korunmay› kapsamal›d›r.
Ancak 1939 tarihli Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu halen yürürlüktedir ve bu Kanunun 2. maddesi
ile on beﬂ ile on sekiz yaﬂ aras›nda yer alan çocuklar›n askerlik hizmetine al›nmas› mümkündür. Bu
düzenleme ek Protokole ayk›r›l›k teﬂkil etmektedir.
Yine Seferberlik ve Savaﬂ Hali Tüzü¤ünün 56. maddesi, araç seferberli¤inde on beﬂ yaﬂ›ndan büyük
çocuklar›n arac› kullanmas›na olanak tan›d›¤› için Sözleﬂme ile uyumlu; ancak Ek Protokol ile uyumlu
de¤ildir.
Askeri okullarla ilgili düzenlemeler on beﬂ yaﬂ s›n›r› konusunda Sözleﬂmenin 38. maddesi ve Protokol
ile uyum sa¤lam›ﬂt›r.
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Bütün bu hükümler dikkate al›nd›¤›nda Sözleﬂme ile uyum sa¤lanabilmesi için, çocuklar›n silahl›
çat›ﬂmalardan ve askere al›nmadan korunmas›n› temin etmek üzere uluslararas› insanc›l hukuka
göndermede bulunan ve Devletin on beﬂ yaﬂ›ndan küçüklerin çat›ﬂmalara do¤rudan kat›lmamas›
için uygun olan bütün önlemlerin alma yükümlülü¤ünü tan›yan yasal düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
On beﬂ ile on sekiz yaﬂ aras›nda yer alan çocuklar›n her olas›l›kta askerlik hizmetine al›nmas›n›
engellemek üzere Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ile Seferberlik ve Savaﬂ Hali Tüzü¤ünde
de¤iﬂiklik yap›lmas› gerekmektedir.
Terör ve Terörle Mücadeleden Do¤an Zararlar›n Karﬂ›lanmas› Hakk›nda Kanun hükümleri sadece
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maddi zararlara karﬂ› giderim yolunu öngörmüﬂtür. Kanunda çocuklara yönelik herhangi bir koruma
ve bak›m amaçl› düzenleme söz konusu de¤ildir. 38. maddenin dördüncü f›kras›nda belirtilen
yükümlülükler aç›s›ndan Sözleﬂme ile iç hukuk aras›nda uyum sa¤lamak bak›m›ndan mevzuat son
derece yetersizdir.
Silahl› çat›ﬂmadan etkilenen çocuklara koruma ve bak›m sa¤lamak amac›yla mümkün olan her türlü
önlemin al›nmas›na yönelik olarak da, al›nacak önlemleri ve sorumlu olan kurumlar› aç›kça belirleyen
yasal düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
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39. Madde: Ma¤dur Durumdaki Çocuklar›n
Rehabilitasyonu
Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suiistimal, iﬂkence ya da her türlü zalimce, insanl›k
d›ﬂ› veya aﬂa¤›lay›c› muamele ya da ceza uygulamas› ya da silahl› çat›ﬂma ma¤duru olan bir çocu¤un,
bedensel ve ruhsal bak›mdan sa¤l›¤›na yeniden kavuﬂmas› ve yeniden toplumla bütünleﬂebilmesi
temin için uygun olan tüm önlemleri al›rlar. Bu tür sa¤l›¤a kavuﬂturma ve toplumla bütünleﬂtirme,
çocu¤un sa¤l›¤›n›, özgüvenini ve sayg›nl›¤›n› geliﬂtirici bir ortamda gerçekleﬂtirilir.
I. Maddenin Kapsam›
Sözleﬂmenin 39. maddesi her tür ﬂiddet, ihmal, sömürü ya da istismar, iﬂkence, zalimane, insanl›k
d›ﬂ›, aﬂa¤›lay›c› muamele ya da ceza ve silahl› çat›ﬂma durumlar›na maruz kalan çocuklar›n,
rehabilitasyonu ve toplumla bütünleﬂtirilmelerine yönelik al›nmas› gereken tedbirlere dair Devletin
sahip oldu¤u yükümlülü¤ü düzenlemektedir. 39. madde ço¤unlukla Devletlerin pozitif yükümlülü¤ünü
gündeme getirmektedir.
Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan, çocuk ma¤durlar›n rehabilitasyonu için gerekli tedbirlerin al›nmas›,
bu konuda ayr›mc›l›k yap›lmamas›, korunma ihtiyac› içerisinde olan çocuklar›n suçlu olarak görülmemesi
ve de¤erlendirilmemesi gibi konular bu kapsamda de¤erlendirilmiﬂtir.
Sözleﬂmenin 39. maddesi, di¤er maddelerde çocuklara yönelik ﬂiddet ve sömürünün önlenmesi için
Devletlere yüklenen pozitif yükümlülüklerin yan›nda ma¤duriyetleri hala süren çocuklar için uygun
önlemlerin al›nmas›n› istemektedir. Bu konuda bir di¤er önemli uluslararas› metin Çocuk Haklar›na
Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari Protokol’dür.
Protokol Taraf Devletlere, “Protokol kapsam›na giren fiillerin ma¤durlar›n›n haklar›n› ve ç›karlar›n›,
yarg› sürecinin bütün aﬂamalar›nda korumak ve kollamak üzere gerekli önlemleri alma” yükümlülü¤ü
getirmektedir. Benzer yükümlülükler S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesine
Ek ‹nsan Ticaretinin, Özellikle Kad›n ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmas›na ve
Cezaland›r›lmas›na ‹liﬂkin Protokolde de yer almaktad›r.
Mevzuat ile Sözleﬂmenin uyumu de¤erlendirilirken ilk olarak her türlü ihmal, sömürü, suiistimal,
kötü koﬂullarda çal›ﬂt›r›lmas›, iﬂkence ya da her türlü zalimce, insanl›k d›ﬂ› veya aﬂa¤›lay›c› muamele
ya da ceza uygulamas› ya da silahl› çat›ﬂma ma¤duru olan bir çocu¤un, bedensel ve ruhsal bak›mdan
sa¤l›¤›na yeniden kavuﬂmas› için gerekli tedavi ve yeniden toplumla bütünleﬂebilmesini sa¤layacak
hizmetlerden yararlanma hakk›na yönelik düzenlenmelerin incelenmesi gerekmektedir. Bu
düzenlemeler çocuk adalet sistemine giren çocuklar› da kapsamal› ve çocuk ma¤durlar›n maruz
kald›klar› davran›ﬂlar nedeniyle tazminat alma olana¤› da tan›mal›d›r.
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Daha sonra da bu hizmetlerin, çocu¤un sa¤l›¤›n›, özgüvenini ve sayg›nl›¤›n› geliﬂtirici bir ortamda
gerçekleﬂtirilmesini sa¤lamaya yönelik ilkelerin mevcudiyetinin araﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Ayn›
zamanda bu tür hizmetlerin planlanmas› ve sunulmas›nda çocu¤un kat›l›m›n›n öngörülmüﬂ olmas›
da beklenmektedir.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
Bu madde ile ilgili olan ve yukar›da belirtilen her iki Protokol de Türkiye taraf›ndan imzalanm›ﬂt›r.
Anayasan›n 56. maddesinde, sa¤l›k ve sa¤l›kl› bir çevrede yaﬂama hakk› kapsam›nda, Sözleﬂmenin
39. maddesi ile ba¤lant›l›, Devletin pozitif yükümlülükleri tan›mlanm›ﬂt›r. Anayasan›n 41. maddesinde
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ise Devletin çocuklar› koruma yükümlülü¤ü konusunda genel bir düzenleme bulunmaktad›r.
Sözleﬂmenin 39. maddesi ba¤lam›nda iç hukuk kurallar› incelenirken, sa¤l›k hakk› ile ilgili olarak
Anayasa d›ﬂ›nda, bu raporda Sözleﬂmenin 25. maddesine iliﬂkin zikredilen düzenlemeler ve Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ilgili hükümlerinin göz önünde tutulmas› gerekir.
SHÇEK Kanununa göre kurulacak “çocuk ve gençlik merkezleri”; eﬂler aras› anlaﬂmazl›k, ihmal,
hastal›k, kötü al›ﬂkanl›k, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle soka¤a düﬂerek sosyal tehlike ile
karﬂ› karﬂ›ya kalan veya sokakta çal›ﬂan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlar›n› ve
topluma yeniden kazand›r›lmalar›n› sa¤lamak amac›yla kurulan yat›l› ve gündüzlü sosyal hizmet
kuruluﬂlar› ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r. Ayn› kanunda, “kad›n veya erkek konukevleri” kurulmas› öngörülmüﬂ
ve bu evler fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara u¤rayan kad›n veya erkeklerin psikososyal
ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi s›ras›nda varsa çocuklar› ile birlikte ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
amac›yla geçici bir süre kalabilecekleri yat›l› sosyal hizmet kuruluﬂlar› olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Ayn›
kanun gere¤i kurulacak çocuk ve gençlik merkezleri ile ilgili olarak yay›nlanan Çocuk ve Gençlik
Merkezleri Yönetmeli¤inde (RG 30.09.2001 - 24539) bu merkezlerin; sosyal tehlikelerle karﬂ›
karﬂ›ya olan sokakta yaﬂayan çocuklar ile sokakta çal›ﬂt›r›lan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonlar›
ve topluma yeniden kazand›r›lmalar›n› sa¤lamakla görevli oldu¤u belirtilmektedir. Yönetmelikle
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; sokakta yaﬂayan ve çal›ﬂt›r›lan çocuklar› ve gençleri
bedensel, ruhsal ve duygusal geliﬂimleri aç›s›ndan tehlike yaratabilecek risklerden korumak, temel
ihtiyaçlar›n› gidermelerine yard›mc› olmak, gerekti¤inde geçici olarak bar›nmalar› için gerekli hizmetleri
sunmak veya sunulmas›n› sa¤lamak, belirli bir süreç sonunda kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini
sa¤lay›c› her türlü sosyal hizmet müdahaleleri ile rehabilite edici mesleki çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirmek,
aile ve topluma yönelik çal›ﬂmalar› yapmakla yükümlü tutulmuﬂtur.
Anayasan›n 40. Maddesi, temel hak ve yükümlülükleri ihlal edilen herkesin yetkili makamlara baﬂvuru
hakk›n›n bulundu¤u belirtmektedir. Bu konuda resmî görevlilerin fiil ve iﬂlemlerinden kaynaklanan
zarar›n tazmin edilece¤i de ifade edilmiﬂtir.
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III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
Sözleﬂmenin 39. maddesinde geniﬂ olarak üzerinde durulan çocuklar›n ma¤dur durumlar›n›n ortadan
kald›r›lmas› ile ilgili iç hukukta fazla bir düzenleme göze çarpmamakta ve s›n›rl› olarak Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun görevleri aras›nda söz konusu hakk›n kullan›lmas›n›
sa¤layacak hizmetler belirtilmektedir. Öncelikle Sözleﬂmenin 39. maddesinde say›l› durumlara maruz
kalan çocuklar için tedavi, koruma ve toplumla uyumu güçlendirici hizmetlerden yararlanma bir hak
olarak Anayasa ile düzenlenmelidir. Anayasan›n 41. maddesinde yer alan çocuklar›n korunmas›
konusundaki düzenleme bu do¤rultuda yeniden ele al›nmal›d›r.
39. maddenin kapsam›nda iﬂkence, silahl› çat›ﬂma, kötü koﬂullarda çal›ﬂma gibi özel ma¤duriyet
halleri ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bu çocuklar bir suçun ma¤duru olduklar› için Çocuk
Koruma Kanunu 5. maddesine göre haklar›nda hem tedavi hem de topluma döndürücü tedbirlere
hükmedilmesi mümkünse de, bu tür durumlar özgü hizmet verecek kurumlara dair düzenleme
bulunmamaktad›r. Çocuk Koruma Kanununda yaz›l› tedbirler, çocuk adalet sistemi içerisine giren
çocuklar için de uygulanabilecektir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3. maddesinde yap›lacak bir de¤iﬂiklik
ile 38. madde kapsam›ndaki tüm ma¤duriyet hallerini kapsayacak nitelikte kuruluﬂlar›n kurulmas›
öngörülmelidir.
Aksi takdirde özel hizmetlere dair aç›k bir yükümlülü¤e mevzuatta yer verilmedi¤inden, bu durumda
olan çocuklar mevcut kurumlara yerleﬂtirilecek ve orada da ihtiyaçlar›na uygun hizmetlere
eriﬂemeyeceklerdir. Örnek vermek gerekirse, mülteci çocuklar›n SHÇEK kurumlar›na yerleﬂtirildikleri
durumlarda böyle bir sorun do¤abilmektedir.
Sözleﬂmenin 39. maddesinde yaz›l› haklar›n hayata geçirilmesi sa¤l›k, e¤itim ve sosyal hizmetlerin
bütününü ilgilendirdi¤inden, tedavi, koruma ve toplumla uyumu güçlendirmeye yönelik hizmetlere
dair yükümlülükler ilgili tüm kurumlar›n mevzuatlar›nda düzenleme yap›lmas›n› gerektirmektedir.
Her ne kadar Anayasan›n 40. maddesi resmî görevlilerin fiil ve iﬂlemlerinden kaynaklanan zarar›n
tazmin edilece¤i öngörülmüﬂ ise de genel esaslar çerçevesinde tan›nan tazminat hakk› bu tür
olaylarda amac› gerçekleﬂtirmeye elveriﬂli de¤ildir. Onun yerine Devletin objektif sorumlulu¤u
esas›na dayal› bir ma¤durlar›n zararlar›n›n giderilmesine yönelik yasal düzenleme yap›lmal›d›r. Burada
9, 35 ve 38. maddelerde yer alan bir öneriyi tekrarlamak gerekmektedir: Avrupa Konseyi 1985
tarihli Ma¤durlar›n Zararlar›n›n Giderilmesi Sözleﬂmesine taraf olunmal› ve bu konuda uygulamay›
düzenleyecek bir Kanun haz›rlanmal›d›r.
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40. Madde: Çocuk Adalet Sisteminin
Uygulanmas›
1. Taraf Devletler, hakk›nda ceza yasas›n› ihlâl etti¤i iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya
da ihlâl etti¤i kabul edilen her çocu¤un; çocu¤un yaﬂ› ve yeniden topluma kazand›r›lmas›n›n ve
toplumda yap›c› rol üstlenmesinin arzu edilir oldu¤u hususlar› göz önünde bulundurularak, taﬂ›d›¤›
sayg›nl›k ve de¤er duygusunu geliﬂtirecek ve baﬂkalar›n›n da insan haklar›na ve temel özgürlüklerine
sayg› duymas›n› pekiﬂtirecek nitelikte muamele görme hakk›n› kabul ederler.
2. Bu amaçla ve uluslararas› belgelerin ilgili hükümleri göz-önünde tutularak Taraf Devletler özellikle,
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ﬂunlar› sa¤larlar:
a) ‹ﬂlendi¤i zaman ulusal ya da uluslararas› hukukça yasaklanmam›ﬂ bir eylem ya da ihmal nedeniyle
hiçbir çocuk hakk›nda ceza yasas›n› ihlâl etti¤i iddias› ya da itham› öne sürülemeyece¤i gibi böyle
bir ihlâlde bulundu¤u da kabul edilmeyecektir.
b) Hakk›nda ceza kanununu ihlâl iddias› veya itham› bulunan her çocuk aﬂa¤›daki asgari güvencelere
sahiptir:
i) Haklar›ndaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar masum say›lmak;
ii) Haklar›ndaki suçlamalardan kendilerinin hemen ve do¤rudan do¤ruya ya da uygun düﬂen
durumlarda ana-babalar› ya da yasal vasileri kanal› ile haberli k›l›nmak ve savunmalar›n›n haz›rlan›p
sunulmas›nda gerekli yasal ya da uygun olan baﬂka yard›mdan yararlanmak;
iii) Yetkili, ba¤›ms›z ve yans›z bir makam ya da mahkeme önünde adlî ya da baﬂkaca uygun
yard›mdan yararlanarak ve özellikle çocu¤un yaﬂ› ve durumu göz önüne al›nmak suretiyle kendisinin
yüksek yarar›na ayk›r› oldu¤u saptanmad›¤› sürece, ana-babas› veya yasal vasisi de haz›r bulundurularak
yasaya uygun biçimde adil bir duruﬂma ile konunun gecikmeksizin karara ba¤lanmas›n›n sa¤lanmas›;
iv) Tan›kl›k etmek ya da suç ikrar›nda bulunmak için zorlanmamak; aleyhine olan tan›klar› sorguya
çekmek veya sorguya çekmiﬂ olmak ve lehine olan tan›klar›n haz›r bulunmas›n›n ve sorgulanmas›n›n
eﬂit koﬂullarda sa¤lanmas›;
v) Ceza yasas›n› ihlâl etti¤i sonucuna var›lmas› halinde, bu karar›n ve bunun sonucu olarak al›nan
önlemlerin daha yüksek yetkili, ba¤›ms›z ve yans›z bir makam ya da mahkeme önünde yasaya
uygun olarak incelenmesi;
vi) Kullan›lan dili anlamamas› veya konuﬂamamas› halinde çocu¤un paras›z çevirmen yard›m›ndan
yararlanmas›;
vii) Kovuﬂturman›n her aﬂamas›nda özel hayat›n›n gizlili¤ine tam sayg› gösterilmesine hakk› olmak;
3. Taraf Devletler, hakk›nda ceza yasas›n› ihlâl etti¤i iddias› ileri sürülen, bununla itham edilen ya
da ihlâl etti¤i kabul olunan çocuk bak›m›ndan, yaln›zca ona uygulanabilir yasalar›n, usullerin, onunla
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ilgili makam ve kuruluﬂlar›n oluﬂturulmas›n› teﬂvik edecek ve özellikle ﬂu konularda çaba göstereceklerdir:
a) Ceza Yasas›n› ihlâl konusunda asgari bir yaﬂ s›n›r› belirleyerek, bu yaﬂ s›n›r›n›n alt›ndaki çocu¤un
ceza ehliyetinin olmad›¤›n›n kabulü;
b) Uygun bulundu¤u ve istenilir oldu¤u takdirde, insan haklar› ve yasal güvencelere tam sayg›
gösterilmesi koﬂulu ile bu tür çocuklar için adlî kovuﬂturma olmaks›z›n önlemlerin al›nmas›.
4. Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararlar›, dan›ﬂmanl›k, ﬂartl› sal›verme, bak›m için
yerleﬂtirme, e¤itim ve meslek ö¤retme programlar› ve di¤er kurumsal bak›m seçenekleri gibi çeﬂitli
düzenlemelerin uygulanmas›nda, çocuklara durumlar› ve suçlar› ile orant›l› ve kendi esenliklerine
olacak biçimde muamele edilmesi sa¤lanacakt›r.
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I. Maddenin Kapsam›
40. madde, ceza yasas›n› ihlal etti¤i ileri sürülen veya ihlal etti¤i kabul edilen çocuklar›n haklar›n›
kapsar. Birinci f›krada, suç isnad› alt›ndaki çocuklara yönelik muameleye iliﬂkin temel prensip ortaya
konmaktad›r. Bu temel prensipler, üçüncü f›krada sözü edilen yetiﬂkinlere özgü adalet sisteminden
farkl› bir çocuk adalet sistemi talebinin de temellerini oluﬂturur. Buna göre, bir ceza yasas›n› ihlal
etti¤i ileri sürülen veya ihlal etti¤ine karar verilen çocu¤a yönelik muameleler çocu¤un yaﬂ› ve yeniden
topluma kazand›r›lma ve toplumda yap›c› rol üstlenme amaçlar› dikkate al›narak belirlenmeli ve her
halükarda çocu¤a taﬂ›d›¤› sayg›nl›k ve de¤er duygusunu geliﬂtirecek ve baﬂkalar›n›n da insan haklar›na
ve temel özgürlüklerine sayg› duymas›n› pekiﬂtirecek nitelikte davran›lmal›d›r.
Maddenin ikinci f›kras›nda, çocuk için asgari güvencelerin listesi ayr›nt›l› olarak verilmekte (kanunilik
ilkesi, masumiyet karinesi, suçlaman›n bildirilmesi, susma hakk›, avukat yard›m›ndan yararlanma
hakk›, veli veya vasinin haz›r bulunmas› hakk›, tan›klarla yüzleﬂtirme ve tan›klara çapraz sorgu hakk›,
daha üst makamlara temyiz hakk› ve temel usulî

güvenceler) ve burada adil yarg›lanma hakk›n›n

temel güvenceleri bir kez daha say›lmaktad›r. Bu f›kra özellikle ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleﬂmesinin
6. maddesi ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r.
Üçüncü f›kra, ceza yasas›n› ihlal etti¤i ileri sürülen çocuklar için yetiﬂkin ceza adalet sisteminden
farkl› bir adalet sisteminin bulunmas›n› talep etmektedir. Çocuklara özgü yasa, usul ve sadece
çocuklarla çal›ﬂacak makamlar›n olmas›n› talep edilmektedir. Bu konu ile ilgili bir di¤er uluslararas›
belge BM Çocuk Adaletinin Yönetimi Hakk›nda Asgari Standart Kurallar› – Beijing Kurallar›d›r. Bu
kurallar çocuklara özgü adalet sisteminin özelliklerini ortaya koyar. 40. madde genel bir çocu¤a
özgü adalet sistemi talebini ortaya koyduktan sonra, çocu¤a özgü adalet sisteminin özelliklerinden
sadece iki tanesine ayr›ca vurgu yapm›ﬂt›r. Bunlardan ilki, ceza sorumlulu¤u konusunda bir asgari
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yaﬂ›n belirlenmiﬂ olmas›d›r. ‹kincisi ise çocuklar için insan haklar› ve yasal güvencelerine tam sayg›
gösterilmesi koﬂulu ile sorunu adlî kovuﬂturma olmadan çözmeyi sa¤layacak önlemlerin al›nmas›d›r.
Beijing Kurallar›nda, yarg› d›ﬂ› yollar olarak ifade edilen bu önlemler çocu¤u ceza adalet sisteminin
müdahalesinden ve bu müdahale sonucunda do¤acak zarardan korumay› amaçlamaktad›r. Bu
yaklaﬂ›m›n geri plan›nda da, çocukluk durumunun özelli¤ine yönelik Sözleﬂmenin genel yaklaﬂ›m›
yatmaktad›r.
Adalet mekanizmas› içinde çocu¤u, temel hak ve özgürlüklerin bir öznesi olarak gören ve çocuklar›
ilgilendiren tüm eylemlerde çocu¤un yüksek yarar›n› birincil önemde ele alan, çocuk merkezli bir
sistem benimsenmelidir. Çocuk adalet sisteminde daima çocu¤un iyileﬂtirilmesi ön planda tutulmal›d›r.
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Yarg›lama, çocu¤un ç›karlar›na en fazla yard›mc› olacak ﬂekilde, onun anlayabilece¤i tarzda ve
söylediklerini serbestçe ifade edebilece¤i ortamda gerçekleﬂmelidir. Çocuklar, kendilerini etkileyen
adalet sisteminin uygulama ve planlanma süreçlerine dâhil edilmelidir. Çeﬂitli meslek gruplar›ndan
ilgili kiﬂiler çocuk haklar› konusunda e¤itilmelidir. Ayr›ca Çocuk Haklar› Komitesi, sistem içinde görev
yapanlar için belirli standartlar›n da oluﬂturulmas›n› tavsiye etmektedir.
Son f›krada ise ceza yasas›n› ihlal etti¤i tespit edilen çocuklara verilecek tepkiye iliﬂkin esaslar
belirlenmektedir. Buna göre, çocuklar hakk›nda verilecek tepkiler koruma tedbiri, yönlendirme ve
gözetim kararlar›, dan›ﬂmanl›k, ﬂartl› sal›verme, bak›m için yerleﬂtirme, e¤itim ve meslek ö¤retme
programlar› ve di¤er kurumsal bak›m seçenekleri gibi çeﬂitli düzenlemelerden oluﬂmal›d›r. Bu tür
kararlar verilirken, çocu¤un durumu ve eylemi ile orant›l› olma ve çocu¤un yarar›na uygun olma
esaslar›na göre hareket edilebilmesi için gerekli yasal ve idarî önlemlerin al›nmas› istenmektedir.
II. Mevzuattaki Düzenlemeler
1. F›kra
40. maddenin birinci f›kras›nda düzenlenen çocu¤un yaﬂ› ve yeniden topluma kazand›r›lma ve
toplumda yap›c› rol üstlenme amaçlar› ile uyumlu ve taﬂ›d›¤› sayg›nl›k ve de¤er duygusunu geliﬂtirecek
ve baﬂkalar›n›n da insan haklar›na ve temel özgürlüklerine sayg› duymas›n› pekiﬂtirecek nitelikte
muamele görme hakk›na denk gelen özel bir yasal düzenleme bulunmamaktad›r. Bu konudaki tek
düzenleme “hiç kimsenin insan haysiyetiyle ba¤daﬂmayan bir cezaya veya muameleye tabi
tutulamayaca¤›n›” öngören Anayasan›n 17. maddesidir.
2. F›kra
Adil yarg›lanma kapsam› içerisinde ele al›nan ﬂüpheli veya san›k haklar›, Türkiye’nin taraf oldu¤u
BM. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesinin 14. maddesinde ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin
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6. maddesinde yer almaktad›r. Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 7. maddesinde ise cezalar›n
yasall›¤› ilkesi düzenlenmektedir. Ceza Muhakemesi Kanununun ifade ve sorgunun tarz›n› düzenleyen
147. maddesinde, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 6. maddesinde say›lan san›k haklar›na kapsaml›
ﬂekilde yer verilmiﬂtir.
Bu f›kra kapsam›nda birden fazla usulî güvencenin birlikte de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Bunlar
s›ras› ile kanunilik ilkesi, masumiyet karinesi, suçlaman›n bildirilmesi, susma hakk›, savunmas›n›
haz›rlamak için avukat yard›m›ndan ve uygun olan baﬂka yard›mdan yararlanma hakk›, yetkili, tarafs›z
ve ba¤›ms›z bir yarg› yeri önünde yarg›lanma hakk›, veli veya vasinin haz›r bulunmas› hakk›, tan›klarla
yüzleﬂtirme ve tan›klara çapraz sorgu hakk›, daha üst makamlara temyiz hakk›, çevirmenden
yararlanma hakk›, özel yaﬂam›n gizlili¤ine sayg› gösterilmesi ilkesidir. ‹ç hukuk düzenlemeleri de bu
s›ra ile ele al›nacakt›r.
‹ﬂlendi¤i zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymad›¤› bir fiilden dolay› kimsenin
cezaland›r›lamayaca¤›n›, kimseye suçu iﬂledi¤i zaman kanunda o suç için konulmuﬂ olan cezadan
daha a¤›r bir ceza verilemeyece¤ini öngören kanunilik prensibi, Anayasas›n›n 38. maddesinde ve
Türk Ceza Kanununun 2. maddesinde düzenlenmektedir. Çocuklar için de bu düzenlemelerin geçerli
olaca¤› tart›ﬂmas›zd›r.
Anayasan›n 38. maddesi ayn› zamanda suçsuzluk karinesine de yer vermektedir. Suçlulu¤u kesin
hükümle sabit oluncaya kadar, kimse suçlu kabul edilemez. Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve
Yay›nlar› Hakk›ndaki Kanunun 4. maddesi ile Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri
Hakk›ndaki Yönetmeli¤in 5. maddesinde, suçlu oldu¤u yarg› karar› ile kesinleﬂmedikçe hiç kimsenin
suçlu ilan edilmemesi veya suçluymuﬂ gibi gösterilmemesi yay›n ilkeleri aras›nda say›lmaktad›r.
Yakalanan kiﬂiye suçlaman›n ve yakalama sebebinin bildirilmesi ve haklar›n›n anlat›lmas› bir hak
olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 147. maddesinde düzenlenmektedir.
Anayasan›n 38. maddesi, hiç kimsenin kendisini veya kanunda gösterilen yak›nlar›n› suçlayan bir
beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamayaca¤›n› belirtmektedir. Bu husus,
Ceza Muhakemesi Kanununun 147. maddesinde “yüklenen suç hakk›nda aç›klamada bulunmamas›n›n
kanuni hakk› oldu¤u söylenir” biçiminde ifade edilmiﬂtir.
Ayr›ca Ceza Muhakemesi Kanununda ifade ve sorgunun tarz›n› düzenleyen 147. maddesinde,
ﬂüpheli veya san›¤›n bir avukat›n hukuki yard›m›ndan yararlanma hakk› düzenlenmektedir. Müdafiin
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görevlendirilmesini düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanununun 150. maddesinin ikinci f›kras›nda ise
on sekiz yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ ﬂüpheli veya san›klara, müdafileri olmad›¤›nda, istemleri aranmaks›z›n
bir müdafi atanaca¤›n› düzenlenmekte ve çocuklar aç›s›ndan zorunlu müdafilik sistemi kabul
edilmektedir. Ayr›ca Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ,
Görev ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤inin 16. ve Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inin
19. maddesinde de bir avukat›n hukuki yard›m›ndan yararlanma hakk›na iliﬂkin düzenlemeler
bulunmaktad›r.
Çocuk Koruma Kanununun 15. maddesinde, suça sürüklenen çocuk hakk›ndaki soruﬂturman›n
bizzat çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan yap›laca¤›, çocu¤un ifadesinin al›nmas›
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veya çocuk hakk›ndaki di¤er iﬂlemlerin yap›lmas› s›ras›nda, çocu¤un yan›nda sosyal çal›ﬂma görevlisinin
bulunabilece¤i, soruﬂturma s›ras›nda Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan gerekli görüldü¤ünde, çocuk
hakk›nda koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmas›n›n çocuk hâkiminden istenebilece¤i
belirtilmektedir. Ayr›ca Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmas›na ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›ndaki
Yönetmeli¤in 19. maddesinde, suça sürüklenen çocu¤un ifadesinin al›nmas› veya sorgusu s›ras›nda
adalet mekanizmas›n›n iﬂleyiﬂinden olumsuz etkilenmesini önleme amac›yla çocu¤un yan›nda bulunma,
çocu¤un haklar› ile kendisine yöneltilen suçlama dâhil olmak üzere yarg›lama süreci hakk›nda
anlayabilece¤i bir dilde bilgilendirilmesini sa¤lama, korunma ihtiyac› olan çocuklar hakk›nda da benzeri
iﬂlemleri ifa etme, sosyal çal›ﬂma görevlilerinin görevleri aras›nda say›lmaktad›r.
Anayasan›n 37. maddesi ile kanuni hâkim güvencesi, 138. maddesi ile mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›,
139. maddesi ile hâkimlik ve savc›l›k teminat›, 141. maddesi ile duruﬂmalar›n aç›k ve kararlar›n
gerekçeli olmas› ve 142. maddesi ile mahkemelerin kuruluﬂu da güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. Söz konusu
haklar, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 6. maddesine (adil yarg›lanma hakk›) paralel olarak
düzenlenmiﬂlerdir.
Anayasan›n 19. maddesinde, Ceza Muhakemesi Kanununun 95. maddesinde ve Polis Vazife ve
Salahiyet Kanununun 13. maddesinde, Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro
Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤inin 16. maddesinde yakalananlar›n, gözalt›na
al›nanlar›n ve tutuklananlar›n durumunun yak›nlar›na bildirilme hakk› düzenlenmektedir.
Çocuk Koruma Kanununun 22. maddesinde, duruﬂmada çocu¤un, velisinin, vasisinin, mahkemece
görevlendirilmiﬂ sosyal çal›ﬂma görevlisinin, bak›m› üstlenen ailenin veya kurumda bak›l›yorsa kurum
görevlisinin haz›r bulunabilece¤i öngörülmüﬂtür. Bunun yan› s›ra, Çocuk Koruma Kanununda hüküm
bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanaca¤›ndan (Çocuk Koruma
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Kanunu, md. 45), Ceza Muhakemesi Kanununun 147. maddesinde say›lan haklar kuﬂkusuz çocuklar
için de geçerlidir.
Tan›klara soru sorma hakk› Ceza Muhakemesi Kanunu 52 ve 201. maddelerinde düzenlenmektedir.
Buna göre san›¤›n, hem lehe tan›klar›n dinlenmesini isteme hem de tan›klara do¤rudan soru sorma
hakk› bulunmaktad›r.
Ayr›ca Ceza Muhakemesi Kanununun 202. maddesinde, san›k veya ma¤durun meram›n› anlatabilecek
kadar Türkçe bilmemesi halinde, mahkeme taraf›ndan atanan tercüman taraf›ndan duruﬂmadaki
iddiaya ve savunmaya iliﬂkin esasl› noktalar›n tercüme edilece¤i belirtilmektedir. Engelli olan san›¤a
veya ma¤dura, duruﬂmadaki iddiaya ve savunmaya iliﬂkin esasl› noktalar, anlayabilecekleri biçimde
anlat›lacakt›r. Bu hüküm, soruﬂturma evresinde dinlenen ﬂüpheli, ma¤dur veya tan›klar bak›m›ndan
da uygulanacak, bu evrede tercüman Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan atanacakt›r.
Anayasan›n 22. maddesi “Herkes, özel hayat›na ve aile hayat›na sayg› gösterilmesini isteme hakk›na
sahiptir. Özel hayat›n ve aile hayat›n›n gizlili¤ine dokunulamaz” hükmüne sahiptir.
Ceza Muhakemesi Kanununun 185. maddesine göre on sekiz yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n duruﬂmalar›
kapal› yap›lacak ve hüküm de kapal› duruﬂmada verilecektir. Çocu¤un ilerideki yaﬂam› düﬂünülerek
düzenlenen bu gizlilik kural›n›n bir baﬂka yans›mas›, Adli Sicil Kanununun 10. maddesinde yer
almaktad›r. Bu hükme göre, on sekiz yaﬂ›ndan küçüklerle ilgili adlî sicil ve arﬂiv bilgileri gizlidir. Ancak
soruﬂturma ve kovuﬂturma kapsam›nda de¤erlendirilmek üzere Cumhuriyet Baﬂsavc›l›klar›, hâkim
veya mahkemelerce istenebilmeleri mümkündür.
Çocuk Koruma Kanununun 4. maddesinde de, çocuklar hakk›nda yürütülen iﬂlemlerde, yarg›lama
ve kararlar›n yerine getirilmesinde, kimli¤in baﬂkalar› taraf›ndan belirlenememesine yönelik tedbirler
al›nmas› gerekti¤i ifade edilmektedir. Bas›n Kanununun 21. maddesinde de, on sekiz yaﬂ›ndan küçük
suç failinin veya ma¤durunun kimli¤inin aç›klanmas› ya da tan›nmalar›na yol açacak ﬂekilde yay›n
yap›lmas› yasaklanmaktad›r. Ayr›ca soruﬂturman›n baﬂlamas›ndan takipsizlik karar›na veya kamu
davas›n›n aç›lmas›na kadar geçen süre zarf›nda, Cumhuriyet savc›s›, hâkim veya mahkeme iﬂlemlerinin
ve soruﬂturma ile ilgili di¤er belgelerin içeri¤ini yay›nlayan kiﬂiler ile görülmekte olan dava kesin
hükümle sonuçlan›ncaya kadar bu dava ile ilgili hâkim veya mahkeme iﬂlemleri hakk›nda mütalaa
yay›nlanmas› da yasakt›r. Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ,
Görev ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤inin 21. maddesinde de çocuk birimlerinde yürütülen iﬂlemlerde
gizlili¤in esas al›naca¤› hususu detayl› olarak düzenlenmektedir. Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade
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Alma Yönetmeli¤inin 19. maddesi, küçüklerin kimliklerinin ve eylemlerinin gizli tutulaca¤›n›, 27.
maddesi ise soruﬂturman›n gizlili¤ini düzenlemektedir.
Anayasan›n 36. maddesi ile hak arama hürriyetini düzenlemektedir. Bu kapsamda, Ceza Muhakemesi
Kanununda mahkeme kararlar›na karﬂ› itiraz hakk›na ve bir üst mahkemeye temyiz için müracaat
hakk›na yer verilmiﬂtir (CMK, md. 268, 272, 286, 287, 288). Çocuk Koruma Kanununun 14.
maddesinde ise çocuk hâkimi taraf›ndan al›nan tedbirlere karﬂ›, Ceza Muhakemesi Kanununun itiraza
iliﬂkin hükümlerinin uygulanaca¤› düzenlenmektedir.
3. F›kra
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40. maddenin üçüncü f›kras›nda yer alan ilk hak, çocu¤un kendine özgü mahkemede, kendine özgü
yasalara göre ve kendine özgü usul ile yarg›lanma hakk›d›r. Anayasan›n 141. maddesi de “küçüklerin
yarg›lanmas› hakk›nda kanunla özel hükümler konulaca¤›n›” öngörmektedir.
Çocuk Koruma Kanunu, korunma ihtiyac› olan veya suça sürüklenen çocuklar›n korunmas›na,
haklar›n›n ve esenliklerinin güvence alt›na al›nmas›na iliﬂkin usûl ve esaslar› düzenlemek amac›yla
haz›rlanm›ﬂ, çocuklara özgü bir Kanundur.
Bu Kanunun 25 ila 31. maddeleri aras›nda, çocuklar için özel mahkemelerin kuruluﬂu, görevi, yarg›
çevresi, hâkimlerin atanmalar› yan›nda cumhuriyet savc›l›¤› çocuk bürosu, çocuk bürosunun görevleri
ve kollu¤un çocuk birimine iliﬂkin düzenlemeler bulunmaktad›r.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev ve Çal›ﬂma
Yönetmeli¤i, emniyet teﬂkilat› içerisinde çocuklar için ayr› bir ﬂube kurulmas›n› öngörmektedir.
Ayr›ca Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inin 18. maddesi, küçüklerle ilgili
iﬂlemlerin mümkün oldu¤unca sivil giyimli görevlilerce yerine getirilmesini öngörmektedir.
Bununla birlikte Terörle Mücadele Kanununun 9. maddesi, Terörle Mücadele Kanunu kapsam›na
giren suçlardan dolay› on beﬂ yaﬂ›n üzerindeki çocuklar hakk›nda aç›lan davalara, Ceza Muhakemesi
Kanununun 250. maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen a¤›r ceza mahkemelerinde bak›laca¤›n›
belirtmektedir.
Çocu¤a özgü makam ile ilgili bir di¤er düzenleme de Çocuk Koruma Kanununun 17. maddesidir.
Bu madde, yetiﬂkinlerle birlikte bir suç iﬂledi¤i iddia olunan çocuklarla ilgili davalar›n yetiﬂkinleri
yarg›layan mahkemelerde birleﬂtirilmesini öngörmektedir.
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Bu f›kra kapsam›nda ele al›nmas› gereken bir di¤er konu, ceza sorumlulu¤u konusunda bir asgari
yaﬂ› belirleyen yasal düzenlemelerdir. Ceza sorumlulu¤u yaﬂ›, Türk Ceza Kanununun 31. maddesinde
on iki olarak belirlenmiﬂtir. On iki yaﬂ›n› doldurmuﬂ olup on beﬂ yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ olan çocuklar›n,
bedensel, zihinsel, ahlâki ve sosyal geliﬂimleri eylemlerinin hukuki anlam ve sonuçlar›n› alg›lamalar›na
ve davran›ﬂlar›n› yönlendirmelerine elvermeyecek düzeyde ise bu çocuklar›n da ceza sorumlulu¤unun
bulunmad›¤›na mahkemece karar verilebilecektir. Bu çocuklar hakk›nda ceza kovuﬂturmas›
yap›lamayacak ve ceza verilemeyecek, ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilecektir.
Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inde de fiili iﬂledi¤i zaman on iki yaﬂ›n›
doldurmam›ﬂ olanlarla, on beﬂ yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ sa¤›r ve dilsizlerin hakk›nda yakalama yap›lamayaca¤›
ve bu çocuklar›n hiçbir ﬂekilde suç tespitinde kullan›lamayacaklar› belirtilmektedir. Kimlik veya suç
tespiti için yakalama yap›labilirse de, kimlik tespitinin hemen sonras›nda b›rak›lmalar› gerekmektedir.
(md. 19)
Yaﬂ küçüklü¤ü, on iki-on beﬂ, on beﬂ-on sekiz yaﬂ aras›ndaki çocuklar için özel olarak Türk Ceza
Kanununun 31. maddesinde düzenlenmekte ve yaﬂ aral›klar› ve çocu¤un fiili alg›lama ve bu fiille ilgili
olarak davran›ﬂlar›n› yönlendirme yetene¤inin varl›¤› göz önünde bulundurularak, çocuklar hakk›nda
ceza indirimi veya emniyet tedbiri uygulamas› benimsenmektedir. Benzer bir düzenleme, sa¤›r ve
dilsiz çocuklar hakk›nda da Türk Ceza Kanununun 33. maddesinde yer almaktad›r.
Çocuklar için sorunun adlî kovuﬂturma d›ﬂ›nda yollarla çözülmesini sa¤lamaya yönelik iki önemli
kurum bulunmaktad›r. Bunlarda ilki Ceza Muhakemesi Kanununun 171. maddesi ve Çocuk Koruma
Kanununun 19. maddesinde düzenlenen ve savc›ya verilen kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi
yetkisidir. Cumhuriyet savc›s›, soruﬂturulmas› ve kovuﬂturulmas› ﬂikâyete ba¤l› olup, üst s›n›r› bir
y›l veya daha az süreli hapis cezas›n› gerektiren suçlardan dolay›, yeterli ﬂüphenin varl›¤›na ra¤men,
kamu davas›n›n aç›lmas›n›n üç y›l süreyle ertelenmesine karar verebilir.

Bir di¤er kurum ise ma¤dur ile san›k aras›nda “uzlaﬂma”d›r. Uzlaﬂma as›l olarak Ceza Muhakemesi
Kanununun 253. maddesinde düzenlenmekte, Çocuk Koruma Kanununun 24. maddesi ise “Ceza
Muhakemesi Kanununun uzlaﬂmaya iliﬂkin hükümleri suça sürüklenen çocuklar bak›m›ndan da
uygulan›r” ifadesi ile Ceza Muhakemesi Kanununa gönderme yapmaktad›r. Kanunun 253. maddesi,
uzlaﬂmaya tâbi suçlar› saymakta ve uzlaﬂma usulünü düzenlemektedir. Uzlaﬂma usulüne baﬂvurulabilmesi
için Yasada belirlenen suçlardan biri söz konusu olmal›, taraflar uzlaﬂmay› kabul etmeli ve san›¤›n
ma¤durun zarar›n› gidermesi gerekmektedir.

4. F›kra
40. maddenin son f›kras›nda oldu¤u gibi Beijing Kurallar›n›n 11. maddesi de, çocuklar söz konusu
oldu¤unda adlî kovuﬂturmalara baﬂvurulmamas›n› öngörür. Ceza hükümlerini ihlal eden çocuklarla
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iilgili olarak, yarg› d›ﬂ› baﬂka çarelerin olup olmad›¤› hususu göz önüne al›nmal›, meselenin yarg›
mekanizmas› d›ﬂ›nda hallini kolaylaﬂt›rmak için topluluk programlar›, geçici gözetim, rehberlik ve
suç ma¤durlar›n›n zararlar›n›n tazmini gibi çeﬂitli çabalar harcanmal›d›r.
Türk Ceza Kanunu 31. maddesine göre ceza sorumlulu¤u oldu¤u tespit edilen çocuk hakk›nda ceza
d›ﬂ›nda bir tedbir uygulanma olana¤› bulunmamaktad›r. Bu kapsamda ele al›nabilecek alternatiflerden
biri kovuﬂturma aﬂamas›nda uzlaﬂma uygulamas›d›r. Çocuk Koruma Kanununun 24. maddesine
göre, Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan uzlaﬂma ile ilgili düzenlemeler çocuklar için de
uygulanacakt›r. Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesi, ﬂüphelinin, ma¤durun veya suçtan
zarar görenin reﬂit olmamas› yani çocuk olmas› halinde, uzlaﬂma teklifinin kanuni temsilcisine

292

yap›laca¤›n› öngörmektedir.
31. madde ceza sorumlulu¤u olmayan çocuklar hakk›nda ise güvenlik tedbiri uygulanmas›n›
öngörmektedir. Çocuk Koruma Kanununun 11.maddesine göre, 5. maddede yaz›l› koruyucu ve
destekleyici tedbirler ceza sorumlulu¤u olmayan çocuklar bak›m›ndan güvenlik tedbiri olarak
uygulanacakt›r. Kanunun 5. maddesinde tedavi, e¤itim, bak›m, bar›nma ve dan›ﬂma tedbirleri
öngörülmüﬂtür. Güvenlik tedbirlerinin uygulanmas›nda orant›l›l›k ilkesi düzenlenmedi¤i gibi, süre
konusunda da objektif bir kriter bulunmamaktad›r.
Çocuk Koruma Kanununun 36. maddesine göre, hakk›nda koruyucu ve destekleyici tedbir karar›
verilen, kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi karar› onanan, hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›
karar› verilen çocu¤un denetim alt›na al›nmas›na karar verilebilir. 37, 38 ve 39. maddeleri denetim
karar›n›n yerine getirilmesine iliﬂkin usul ve esaslar› düzenlemektedir. Ayn› zamanda da Denetimli
Serbestlik ve Yard›m Merkezleri ile Koruma Kurullar› Kanunu, denetim ile ilgili usul ve esaslara iliﬂkin
ayr›nt›l› düzenlemeler içermektedir.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 107. maddesi koﬂullu sal›verme olana¤›n›
düzenlemektedir. Buna göre, koﬂullu sal›verilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki
infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir. Koﬂullu sal›verilme süresinin hesaplanmas›nda,
hükümlünün on beﬂ yaﬂ›n› dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdi¤i bir gün, iki gün olarak
dikkate al›n›r.
III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
1. f›kra
“Hiç kimsenin insan haysiyetiyle ba¤daﬂmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayaca¤›n›”
öngören Anayasan›n 17. maddesi, Sözleﬂmenin 40. maddenin birinci f›kras›nda düzenlenen “çocu¤un
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yaﬂ› ve yeniden topluma kazand›r›lma ve toplumda yap›c› rol üstlenme amaçlar› ile uyumlu ve taﬂ›d›¤›
sayg›nl›k ve de¤er duygusunu geliﬂtirecek ve baﬂkalar›n›n da insan haklar›na ve temel özgürlüklerine
sayg› duymas›n› pekiﬂtirecek nitelikte muamele görme hakk›n›” tam olarak karﬂ›lamamaktad›r.
Küçükler için onlara özgü düzenlemeler yap›lmas›n› öngören Anayasan›n 141. maddesinde veya
çocuklara özgü bir madde oluﬂturulacak olursa o madde de, bir suç iﬂleme iddias› alt›ndaki çocuklar
bak›m›ndan 40. maddenin birinci f›kras›nda yer alan hakk›n tamam›n› kapsayacak bir düzenleme
getirilmelidir.
2. f›kra
40. maddenin ikinci f›kras›, adil yarg›lanma hakk›na iliﬂkin standartlar›n çocuklar için de aynen
uygulanmas›n› öngörmektedir. Türkiye bu konudaki di¤er uluslararas› Sözleﬂmelere ve özellikle de
BM. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesine taraft›r. ‹ç hukukta
Anayasa ve Yasalar düzeyinde de bu haklara iliﬂkin ayr›nt›l› düzenlemeler bulunmaktad›r. Bu
kapsamda incelenen Anayasan›n 19, 22, 36, 37, 38, 138, 139, 141, 142. maddeleri, Türk Ceza
Kanununun 2. maddesi, Ceza Muhakemesi Kanununun 52, 95, 147, 150,185, 201, 202, 268, 272,
286, 287, 288. maddeleri, Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›ndaki Kanunun 4.
maddesi, Çocuk Koruma Kanununun 4, 14, 15, 22, 45. maddesi, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun
13. maddesi, Adli Sicil Kanununun 10. maddesi, Bas›n Kanununun 21. maddesi, Radyo ve Televizyon
Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri Hakk›ndaki Yönetmeli¤in 5. maddesi, Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk
ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤inin 16, 21. maddeleri,
Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inin 19, 27. maddeleri, Çocuk Koruma
Kanununun Uygulanmas›na ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›ndaki Yönetmeli¤in 19. maddesi Sözleﬂme
ile uyumludur.
3. f›kra
“Küçüklerin yarg›lanmas› hakk›nda kanunla özel hükümler konulmas›n›” öngören Anayasan›n 141.
maddesi, Sözleﬂmenin 40. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan çocu¤a özgü kanun ilkesine karﬂ›l›k
gelmektedir. Ancak bu ilkede, çocu¤a özgü makam ve usul prensibi yer almamaktad›r. Çocu¤a özgü
kanun, çocu¤a özgü makam ve usul prensiplerini güvence alt›na ald›¤› takdirde bu ihtiyaç
karﬂ›lanabilecektir.
Çocuk Koruma Kanununun 25 ila 31. maddeleri aras›nda, çocuklar için özel mahkemelerin kuruluﬂu,
görevi, yarg› çevresi, hâkimlerin atanmalar› yan›nda cumhuriyet savc›l›¤› çocuk bürosu, çocuk
bürosunun görevleri ve kollu¤un çocuk birimine iliﬂkin düzenlemeler bulunmaktad›r. Ancak Terörle
Mücadele Kanununun 9. Maddesinde, çocu¤a özgü mahkemeye iliﬂkin kurala bir istisna getirilmiﬂ
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ve on beﬂ yaﬂ›ndan büyük çocuklar›n Ceza Muhakemesi Kanunun 250. maddesinin birinci f›kras›nda
yer alan A¤›r Ceza Mahkemesinin görev alan›na giren suçlar bak›m›ndan özel yetkili a¤›r ceza
mahkemelerinde yarg›lanmas› öngörülmüﬂtür. Bu düzenleme, Sözleﬂmenin 40. maddesine ayk›r›d›r.
Bu nedenle, çocu¤a özgü makam, usul ve kanun prensibinin bir bütün olarak 141. maddede yer
almas›, bu hakk›n her zaman güvence alt›nda olmas›n› sa¤lamak bak›m›ndan önemlidir. Ayn› zamanda
da Terörle Mücadele Kanunun 9. maddesi de¤iﬂtirilmeli ve çocuklar›n kendilerine özgü mahkemelerde
yarg›lanmas› sa¤lanmal›d›r.
Çocuklar›n yetiﬂkin mahkemelerinde yarg›lanmas›na neden olan, Çocuk Koruma Kanununun 17.
maddesi de de¤iﬂtirilerek, çocuklarla yetiﬂkinlerin ayn› eylem nedeniyle yarg›land›klar› durumda,
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çocu¤un üstün yarar› gözetilerek çocuk mahkemelerinde birleﬂtirilmesi esas› benimsenmelidir.
Polis teﬂkilat›nda çocu¤a özgü makam kurulmas›n› öngören Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube
Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤i ve küçüklerle ilgili iﬂlemlerin
mümkün oldu¤unca sivil giyimli görevlilerce yürütülmesini öngören Yakalama, Gözalt›na Alma ve
‹fade Alma Yönetmeli¤inin 18. maddesi Sözleﬂme ile uyumludur.
Ceza sorumlulu¤u yaﬂ› konusunda Sözleﬂme ba¤lay›c› bir yaﬂ kabul etmemiﬂ, sadece yasada asgari
yaﬂ s›n›r›n›n bulunmas›n› öngörmüﬂ oldu¤undan, ceza sorumlulu¤u yaﬂ›n› on iki olarak tespit eden
Türk Ceza Kanununun 31. maddesi ve ceza sorumlulu¤u olmayan küçüklerle ilgili iﬂlemleri düzenleyen
Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤inin 19. maddesi, Sözleﬂme ile uyumlu
gözükmektedir. Ancak BM Çocuk Haklar› Komitesi, gerek Türkiye gerekse baﬂka ülkeler hakk›ndaki
sonuç gözlemlerinde, ceza sorumlulu¤u yaﬂ›n›n hukukun di¤er alanlar›nda çocu¤un fiil ehliyetine
iliﬂkin düzenlemeler ile uyumlu olmamas›n› ve çok küçük olmas›n› sak›ncal› buldu¤unu dile getirmiﬂtir.
Beijing Kurallar›n›n 4. maddesi, ceza sorumlulu¤unun alt s›n›r›n› belirleyen sistemler aç›s›ndan, bu
s›n›r›n çocu¤un duygusal, zihinsel ve entelektüel aç›dan olgunlu¤a eriﬂti¤i yaﬂ›n alt›nda tutulmamas›n›
öngörmektedir. Cezai sorumluluk yaﬂ›n›n belirlenmesinde önemli olan, çocu¤un cezai sorumlulu¤un
psikolojik ve manevi sonuçlar›n› kald›rmaya haz›r olup olmad›¤›d›r. Cezai sorumlulu¤a iliﬂkin asgari
yaﬂ s›n›r›, ülkelerin tarihlerine ve kültürlerine göre de¤iﬂmektedir. Türk Ceza Kanununda belirtilen
asgari yaﬂ s›n›r›, Komitenin belirtti¤i kriterler çerçevesinde yeniden de¤erlendirilmelidir.
Ceza sorumlulu¤unda yaﬂ kadar önemli olan bir baﬂka konu, insan haklar› ve yasal güvencelere tam
sayg› gösterilmesi koﬂulu ile bu tür çocuklar için adlî kovuﬂturma olmaks›z›n önlem al›nmas›n›n
sa¤lanmas›d›r. Ceza sorumlulu¤u konusunda bir yaﬂ s›n›r› getirilmesi konusundaki kural, eylemlerinden
sorumlu tutamayaca¤›m›z çocu¤u ceza adalet sistemi sürecine dâhil ederek zarar görmesini engelleme
amac›n› taﬂ›maktad›r. O nedenle, ceza sorumlulu¤u olmayanlar›n ceza adalet sistemi d›ﬂ›nda
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tutulmas›n›n sa¤lanmas› da, ceza sorumlulu¤u yaﬂ›n›n uygun tespiti kadar önemlidir. TCK’nin 31.
maddesine göre, ceza sorumlulu¤u olmayanlar hakk›nda soruﬂturma yap›labilecek ancak kovuﬂturma
yap›lamayacakt›r. Bu da, ceza sorumlulu¤u olmayanlar›n bir suç iﬂledi¤i iddias› ile baﬂlanan soruﬂturma
iﬂlemlerine ﬂüpheli olarak kat›lmas›na ve buna ba¤l› olarak güvenlik tedbiri uygulanmas›na sebebiyet
verecektir. Bu durum, hem adil yarg›lanma hakk› aç›s›ndan hem de ÇHS 40. maddesinin üçüncü
f›kras› aç›s›ndan mevzuat ile sözleﬂme aras›nda bir çeliﬂki bulundu¤unu göstermektedir. Ceza
sorumlulu¤u olmayanlar hakk›nda güvenlik tedbiri uygulanabilmesi için, insan haklar› ve yasal
güvencelere tam sayg› gösterilmesini sa¤layacak özel bir yarg›lama usulü öngörülmelidir.
Çocuklar için sorunun adlî kovuﬂturma olmaks›z›n çözülmesini sa¤lamaya yönelik iki önemli kuruma
iliﬂkin düzenleme yapan Ceza Muhakemesi Kanununun 171. ve Çocuk Koruma Kanununun 19.
maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ve Çocuk Koruma Kanununun 24. maddeleri
Sözleﬂme ile uyumlu olmakla birlikte, bu uyumun s›n›rl› bir alan için oldu¤unu belirtmek gerekir.
Gerek kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi, gerekse uzlaﬂma müesseselerinin uygulama alan›n›n,
çocu¤un yarar›n›n gerektirdi¤i durumlarda baﬂvurulmas›n› sa¤layacak biçimde geniﬂletilmesi
gerekmektedir.
Çocuk yarg›lamas›nda adlî yarg› d›ﬂ›nda önlemlere öncelik verilebilmesi ve ceza yerine alternatiflerin
uygulanabilmesi için çocu¤un olgunluk düzeyini ve ihtiyaçlar›n› belirlemek amac›yla, tüm çocuklar
aç›s›ndan sosyal inceleme raporunun soruﬂturma aﬂamas›nda al›nmas›na yönelik mevzuatta de¤iﬂiklik
yap›lmal›d›r.
4. f›kra
Türk Ceza Kanununun 31. maddesinde on iki yaﬂ›ndan büyük olup da iﬂledi¤i fiilin hukuki anlam
ve sonuçlar›n› alg›lama ve bu fiille ilgili olarak davran›ﬂlar›n› yönlendirme yetene¤ine sahip çocuklar
hakk›nda sadece ceza indirimi düzenlenmiﬂ, güvenlik tedbirlerine veya alternatif tedbirlere
hükmedilebilece¤ine iliﬂkin bir ibareye yer verilmemiﬂtir. Oysaki Sözleﬂmenin 37. maddesi uyar›nca,
çocuklar›n özgürlüklerinin k›s›tlanmas› yoluna yaln›zca en son çare olarak ve mümkün olan en k›sa
süre için baﬂvurulmas› gerekir. Ayr›ca 40. maddenin dördüncü paragraf›, verilen hükmün çocuk
adalet sisteminin amaçlar›yla ve Sözleﬂmenin genel ilkeleriyle uyumlu olmas›n› sa¤lamak üzere, ceza
vererek kurumlara yerleﬂtirme uygulamas›na alternatifler aranmas›n› öngörmektedir. Verilecek
ceza sadece suçun a¤›rl›¤› ve iﬂleniﬂ tarz›yla de¤il, hem çocu¤un içinde bulundu¤u koﬂullar ve ihtiyaçlar›,
hem de toplumun ihtiyaçlar› ile orant›l› olmal›d›r. Bu ba¤lamda, konuya iliﬂkin Türk ceza mevzuat›n›
de¤erlendirecek olursak, düzenlemeler yetersiz ve eksiktir. Türk Ceza Kanununun 31. maddesi
hâkime, çocu¤un yarar›na öncelik verme ve cezaya son çare olarak baﬂvurma, sorunu çocu¤u
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Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
40. Madde
Çocuk Adalet
Sisteminin
Uygulanmas›

koruyacak ve e¤itimini sa¤layacak tedbirlerle çözme konusunda bir takdir yetkisi tan›yacak ﬂekilde
de¤iﬂtirilmelidir.
Bu ba¤lamda her ne kadar çocuk yarg›lamas›nda uzlaﬂma uygulamas› yerinde bir düzenleme ise de
yetiﬂkinler aç›s›ndan uygulanacak uzlaﬂma hükümlerinin, çocuklar bak›m›ndan da aynen uygulanmas›
yerinde bir yaklaﬂ›m de¤ildir. Bu konuda Çocuk Koruma Kanunu, çocu¤un yüksek yarar› gözetilerek
de¤iﬂtirilmeli ve çocuklar bak›m›ndan uzlaﬂma uygulamas› özel olarak düzenlenmelidir. Ayr›ca
Sözleﬂme uyar›nca çocuklar kendilerini etkileyen adlî ve idarî kovuﬂturmalarda seslerini duyurma
olana¤›na sahip olmal›, yaﬂlar›na ve olgunluk derecelerine göre adalet sisteminin uygulama ve planlama
süreçlerine dâhil edilmelidirler. Oysa Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesi uzlaﬂma teklifinin
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kanunî temsilciye yap›lmas›n› öngörerek bu olana¤› ortadan kald›rmaktad›r. Uzlaﬂma kurumu,
çocuklara özgü olacak biçimde düzenlenirken, çocu¤un kat›l›m›n› sa¤lamaya da dikkat edilmelidir.
Çocuklar hakk›nda verilen kararlar›n yerine getirilmesinin denetlenmesi ve denetimli serbestlik ile
ilgili Çocuk Koruma Kanununun 36, 37, 38 ve 39. maddeleri ile Denetimli Serbestlik ve Yard›m
Merkezleri ile Koruma Kurullar› Kanunu genel esaslar› itibariyle Sözleﬂmenin alternatif olanaklar
sunma hedefi ile uyumludur.
Koﬂullu sal›verme konusunda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 107. maddesi,
çocuklar›n daha k›sa sürede sal›verilmesi olana¤› sa¤lamas› bak›m›ndan sözleﬂme ile uyumlu olmakla
birlikte, sürelerin uzunlu¤u aç›s›ndan özgürlü¤ü k›s›tlaman›n son çare olmas› kural› ile uyumlu de¤ildir.
Ayr›ca koﬂullu sal›verilme süresinin hesaplanmas›nda, hükümlünün on beﬂ yaﬂ›n› dolduruncaya kadar
infaz kurumunda geçirdi¤i bir günün, iki gün olarak dikkate al›nmas›n› öngören hüküm on sekiz
yaﬂ›na kadar bütün çocuklar› kapsayacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
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Uyum Çizelgesi

Uyum Çizelgesi
ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun Hükümleri
Askerlik Kanunu, md. 2 ve 11

Uyumlu

Çocuk Koruma Kanunu, md.3 ve 25

Uyumlu

Ceza Muhakemesi Kanunu, md. 76

K›smen uyumlu

Dernekler Kanunu, md. 3

K›smen uyumlu

‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu, md. 9

Uyumlu

‹ﬂ Kanunu, md. 71, 73, 85

Uyumlu

‹ﬂ Kanunu, md. 4
Küçükleri Muz›r Neﬂriyattan Koruma Kanunu
Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, md. 4
Anayasa
Madde 1

K›smen uyumlu
Uyumlu
Uyumlu
Hüküm bulunmamakta
/ uyumlu de¤il

Terörle Mücadele Kanunu, md. 9

Uyumlu de¤il

Tebabet ve ﬁuabat› San’atlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanun, md. 70

Uyumlu de¤il

Türk Medeni Kanunu, md. 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28
Türk Medeni Kanunu, md. 341, 343
Türk Medeni Kanunu, md. 124
Türk Ceza Kanunu, md. 6
Türk Ceza Kanunu, md. 31, 104
Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk›nda Kanun, md. 3
Umumi H›fz›ss›hha Kanunu, md. 173
Umumi H›fz›ss›hha Kanunu, md. 166, 176
Hasta Haklar› Yönetmeli¤i, md. 24 ve 35

Madde 2

Uyum Durumu

Uyumlu
K›smen uyumlu
Uyumlu de¤il
Uyumlu
K›smen uyumlu
Uyumlu
Uyumlu de¤il
Uyumlu
Uyumlu de¤il

Anayasa, md. 10

K›smen uyumlu

Milli E¤itim Temel Kanunu, md. 2, 4 ve 8

K›smen uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 4

K›smen uyumlu

Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, md. 4

K›smen uyumlu

Türk Ceza Kanunu, md. 122

K›smen uyumu

Ceza ve ‹nfaz Kurumlar›n›n Yönetimi ‹le Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›

Uyumlu

Hakk›nda Tüzük, md. 30
E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› UNESCO Sözleﬂmesi

Taraf olunmam›ﬂt›r

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 12 No’lu Ek Protokolü

Taraf olunmam›ﬂt›r

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesine Ek I. ‹htiyari Protokol

Taraf olunmuﬂtur.
Çekinceli.

Anayasa, md. 41
Türk Medeni Kanunu, md. 346, 349
Çocuk Koruma Kanunu, md. 4
Madde 3

K›smen uyumlu
Uyumlu
K›smen uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 9

Uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 35

K›smen uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvalar› Yönetmeli¤i

Uyumlu

Koruyucu Aile Yönetmeli¤i

Uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Ba¤l› Toplum Merkezleri Yönetmeli¤i

Uyumlu
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Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

Madde 3
(devam)

‹lgili Kanun
Hükümleri

Uyum
Durumu

Yetiﬂtirme Yurtlar›n›n Kuruluﬂ ve ‹ﬂleyiﬂine ‹liﬂkin Yönetmelik

Uyumlu

Aile Dan›ﬂma Merkezleri Yönetmeli¤i

Uyumlu

Kreﬂ ve Gündüz Bak›mevleri Yönetmeli¤i

Uyumlu

Özel Kreﬂ ve Gündüz Bak›mevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Yönetmeli¤i

Uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Teftiﬂ Kurullar› Yönetmeli¤i, md.6
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi
Anayasa

K›smen uyumlu
Taraf olunmuﬂtur
Özel hüküm
bulunmamaktad›r.

Madde 4

Çocuk Koruma Kanunu, md.4
Bütçe Kanunu
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Uyumlu
Özel hüküm
bulunmamaktad›r.

Anayasa, md. 41

K›smen uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 339

K›smen uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 322 – 338, 34 - 363
Madde 5

Uyumlu

BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

Çocuklar›n Velayetine ‹liﬂkin Kararlar›n Tan›nmas› ve Tenfizi ile Çocuklar›n

Taraf olunmuﬂtur

Velayetinin Yeniden Tesisine ‹liﬂkin Avrupa Sözleﬂmesi
Ülkeleraras› Evlat Edinmede Çocuklar›n Korunmas› ve ‹ﬂbirli¤i Hakk›ndaki Lahey

Taraf olunmuﬂtur

Sözleﬂmesi
Anayasa, md. 61, 65

K›smen uyumlu

Anayasa, md. 17 ve 38

Uyumlu

Türk Ceza Kanunu, md. 81, 82, 84, 87, 90, 91, 99, 100

Uyumlu

Nüfus Planlamas› Hakk›nda Kanun, md. 5, 6

Uyumlu

Rahim Tahliyesi ve Strelizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine

Uyumlu

‹liﬂkin Tüzük, md.3 – 9

Madde 6

Türk Medeni Kanunu, md. 124

K›smen uyumlu

Askerlik Kanunu, md. 1, 2, 11

Uyumlu

Milli Müdafa Kanunu, md.2

Ek Protokolle
uyumlu de¤il

Seferberlik ve Safaﬂ Hali Tüzü¤ü, md. 56

Ek Protokolle
uyumlu de¤il

Medeni ve Siyasal Haklar Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur.

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur.

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂme’sine Ek II. ‹htiyari Protokol

Taraf olunmuﬂtur.
Çekinceli.

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 13. Ek Protokolü

Taraf olunmuﬂtur.

Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuklar›n Silahl› Çat›ﬂmalara Dâhil Olmalar›

Taraf olunmuﬂtur.

Konusundaki ‹htiyari Protokol
Nüfus Hizmetleri Kanunu, md. 7, 8, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 29
Madde 7

Uyumlu

Nüfus Hizmetleri Kanunu, md. 18

K›smen uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 321

K›smen uyumlu

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
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Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

Madde 7
(devam)

‹lgili Kanun
Hükümleri
Türk Medeni Kanunu, md. 27, 286, 301, 314, 327, 339

Uyumlu

Özürlüler Veritaban› Oluﬂturulmas›na ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdan›nda

Uyumlu

Yer Almas›na Dair Yönetmelik, md. 7
Türk Vatandaﬂl›¤› Kanunu, md.4, 27
Vatans›zl›¤›n Azalt›lmas›na Dair Sözleﬂme

Madde 8

Uyum
Durumu

Uyumlu
Taraf olunmuﬂtur.

‹nvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi Merkezleri Yönetmeli¤i

Uyumlu

Türk Vatandaﬂl›¤› Kanunu, md.14, 18, 25

Uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 27, 135, 136, 138, 231, 286, 301, 314, 325, 339

Uyumlu

Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur.

Ülkeleraras› Evlat Edinmede Çocuklar›n Korunmas› ve ‹ﬂbirli¤i Hakk›ndaki Lahey

Taraf olunmuﬂtur.

Sözleﬂmesi
Nüfus Hizmetleri Kanunu

Düzenleme
bulunmamaktad›r.

Anayasa, md. 41

K›smen uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 182, 347

K›smen Uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 308, 316, 323, 324, 325, 339, 346, 348
‹cra ve ‹flas Kanunu, md. 25.b

Madde 9

Uyumlu
Uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 3

K›smen uyumlu

Belediyeler Kanunu, md. 14

K›smen uyumlu

Çocuk Koruma Kanunu, md. 5, 7

Uyumlu

Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Yön ve Kapsam›na Dair Kanun

Uyumlu

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun, md. 65

K›smen uyumlu

Ceza ‹nfaz Kurumlar›n›n Yönetimi ‹le Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›

K›smen uyumlu

Hakk›nda Tüzük, md. 70
Ayni – Nakdi Yard›m Yönetmeli¤i

Uyumlu

Evlat Edindirme Yönetmeli¤i

Uyumlu

Koruyucu Aile Yönetmeli¤i

Uyumlu

Özel Hukuk Tüzel Kiﬂileri ‹le Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›nca Aç›lan Kad›n Konuk

Uyumlu

Evleri Yönetmeli¤i
Çocuk Haklar›n›n Kullanmas›na ‹liﬂkin Avrupa Sözleﬂmesi

Madde 10

Yabanc›lar›n Türkiye’de ‹kamet ve Seyahatleri Hakk›nda Kanun, md. 3, 9

Uyumlu

Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zni Hakk›nda Kanun, md. 8

Uyumlu

Tüm Göçmen ‹ﬂçilerin ve Aile Fertlerinin Haklar›n›n Korunmas›na ‹liﬂkin Uluslararas›

Taraf olunmuﬂtur

Sözleﬂme
Göçmen ‹ﬂçinin Hukuki Statüsü Hakk›nda Avrupa Sözleﬂmesi
Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Yön ve Kapsam›na Dair Kanun, md. 3
Türk Ceza Kanunu, md. 79, 80

Madde 11

Taraf olunmuﬂtur

Taraf olunmuﬂtur
K›smen uyumlu
Uyumlu

Türk Ceza Kanunu, md. 234

K›smen uyumlu

‹cra ve ‹flas Kanunu, md. 341

Uyumlu

Pasaport Kanunu, md. 15, 17

Uyumlu
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Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri
Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair
Lahey Sözleﬂmesi

Madde 11
(devam)

Ana-Baban›n Sorumlulu¤u ve Çocuklar›n Korunmas›na Yönelik Önlemlerde Yarg›

Medeni Kanun, md. 308, 322, 347

Çekinceli
Taraf olunmam›ﬂt›r
Taraf olunmuﬂtur
K›smen uyumlu

Medeni Kanun, md. 12, 339,

Uyumlu

Medeni Kanun, md. 182, 352

Uyumlu de¤il

Türk Vatandaﬂl›¤› Kanunu, md. 14, 16

Madde 12

Taraf olunmuﬂtur /

Yetkisi, Uygulanabilir Hukuk, Tan›ma, Tenfiz ve ‹ﬂbirli¤ine Dair Lahey Sözleﬂmesi
Çocuk Haklar›n›n Kullan›lmas›na ‹liﬂkin Avrupa Sözleﬂmesi
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Uyum
Durumu

Uyumlu

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, md. 231, 245

K›smen uyumlu

Aile Mahkemelerinin Kuruluﬂ, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun, md. 7

K›smen uyumlu

Çocuk Koruma Kanunu, md.4, 22

K›smen uyumlu

Çocuk Koruma Kanunu, md. 39
Ceza Muhakemesi Kanunu, md. 147
Ceza Muhakemesi Kanunu, md. 45, 52, 236
Belediyeler Kanunu, md. 13
Hasta Haklar› Yönetmeli¤i, md. 24, 26

Uyumlu
K›smen uyumlu
Uyumlu
K›smen uyumlu
Uyumlu

Anayasa, md. 26

K›smen uyumlu

Bas›n Kanunu

Özel düzenleme
bulunmamaktad›r.

Bas›n Kanunu, md. 3, 20, 21

Madde 13

Uyumlu

Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›ndaki Kanun, md. 4

K›smen uyumlu

Sinema Filmlerinin De¤erlendirilmesi ve S›n›fland›r›lmas› ile Desteklenmesi

Özel düzenleme

Hakk›nda Kanun

bulunmamaktad›r

Sinema Filmlerinin De¤erlendirilmesi ve S›n›fland›r›lmas› ile Desteklenmesi Hakk›nda

Uyumlu

Kanun, md.1, 4, 7
Milli E¤itim Temel Kanunu, md. 11
Türk Ceza Kanunu, md. 121

Uyumlu

BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

Anayasa, md. 24
Türk Ceza Kanunu, md. 115, 125
Türk Medeni Kanunu, md. 341
Milli E¤itim Temel Kanunu, md. 12
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n Kuruluﬂ ve Görevleri Hakk›ndaki Kanunu, md. Ek 3
Madde 14

K›smen Uyumlu

K›smen uyumlu
Uyumlu
Uyumlu de¤il
K›smen uyumlu
Uyumlu de¤il

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

Hüküm bulunmamaktad›r/

Milli E¤itim Temel Kanunu

Hüküm bulunmamaktad›r

Uyumlu de¤il
/ Uyumlu de¤il

Nüfus Hizmetleri Kanunu, md. 7
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun, md. 70

Uyumlu de¤il
Uyumlu

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
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Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

Madde 14
(devam)

‹lgili Kanun
Hükümleri
Lozan Antlaﬂmas›
Birleﬂmiﬂ Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

Anayasa, md. 33 ve 34
Türk Medeni Kanunu, md. 10, 11, 57

Madde 15

Uyum
Durumu

Uyumlu
Uyumlu

Dernekler Kanunu, md. 3, 14

K›smen Uyumlu

Siyasi Partiler Kanunu, md. 11

Uyumlu de¤il

Siyasi Partiler Kanunu, md. 6

Uyumlu

Sendikalar Kanunu, md. 5

Uyumlu de¤il

Sendikalar Kanunu, md. 20

K›smen uyumlu

Türk Ceza Kanunu, md. 118
Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanunu, md. 3, 4

Uyumlu
K›smen uyumlu

Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanunu, md. 9

Uyumlu de¤il

Dernekler Yönetmeli¤i, md. 5, 7

Uyumlu de¤il

Anayasa, md. 20, 21, 22

Uyumlu

Ceza Muhakemesi Kanunu, md. 116,117,118, 122, 123, 126, 129, 134, 135, 157

Uyumlu

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, md. 9

Uyumlu

Kaçakç›l›k Kanunu, md.17

Uyumlu

Devlet ‹stihbarat Hizmetleri ve Milli ‹stihbarat Teﬂkilat› Kanunu, md. 6

Uyumlu

Jandarma Teﬂkilat Görev ve Yetkileri Kanunu, md. 5
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun, md. 66, 68, 116
Türk Ceza Kanunu, md. 125, 132 - 139

Uyumlu
K›smen uyumlu
Uyumlu

Bas›n Kanunu, md. 21

K›smen uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 343

K›smen uyumlu

Radyo ve Televizyon Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, md. 4

K›smen uyumlu

Milli E¤itim Temel Kanunu

Hüküm bulunmamaktad›r

Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu

Hüküm bulunmamaktad›r

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

Hüküm bulunmamaktad›r

/ Uyumlu de¤il

Madde 16

/ Uyumlu de¤il
/ Uyumlu de¤il

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Tüzük, md. 123, 184
Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤i

K›smen uyumlu
Hüküm bulunmamaktad›r
/ Uyumlu de¤il

Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev

K›smen uyumlu

ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤i, md. 21
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme K. Çocuk Yuvalar› Yönetmeli¤i, md. 8, 9

K›smen uyumlu

Ayni – Nakdi Yard›m Yönetmeli¤i, md. 11 ve 24

K›smen uyumlu

Korunmaya Muhtaç Çocuklar›n Tespiti, ‹nceleme, Korunma Kararlar›n›n Al›nmas› Hüküm bulunmamaktad›r
ve Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Yönetmelik

/ Uyumlu de¤il

Adli Önleme Aramalar› Yönetmeli¤i

Uyumlu
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Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri
Telekomünikasyon Yoluyla Yap›lan ‹letiﬂimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin

Madde 16
(devam)

Uyum
Durumu
Uyumlu

De¤erlendirilmesi ve Kayda Al›nmas›na Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon
‹letiﬂim Baﬂkanl›¤›n›n Kuruluﬂ, Görev ve Yetkileri Hakk›ndaki Yönetmelik
Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri Hakk›ndaki Yönetmelik, md. 5

Uyumlu

Radyo Ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ Ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, md.4 ve 34

K›smen uyumlu

Küçükleri Muz›r Neﬂriyattan Koruma Kanunu
‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi Ve Bu Yay›nlar Yoluyla

Uyumlu
K›smen uyumlu

‹ﬂlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk›nda Kanun, md. 8
Madde 17

Bas›n Kanunu

Hüküm bulunmamaktad›r
/ Uyumlu de¤il
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Bas›n Kanunu, md. 21

K›smen uyumlu

Milli E¤itim Temel Kanunu, md. 54

K›smen uyumlu

Lozan Antlaﬂmas›
Anayasa, md. 41

Madde 18

K›smen uyumlu

Medeni Kanun, md. 182, 322, 323, 324, 327, 328, 329, 336, 337,

Uyumlu

Çocuk Koruma Kanunu, md.5

Uyumlu

Türk Medeni Kanun, md. 339

K›smen uyumlu

‹ﬂ Kanunu, md. 74

K›smen uyumlu

Belediye Kanunu, md.14

K›smen uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 3, 4

K›smen uyumlu

Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂmay› Teﬂvik Kanunu, md. 2

K›smen uyumlu

Aile ve Sosyal Araﬂt›rmalar Gen. Müd. Teﬂkilat ve Görevleri Hak. Kanun, md.1

K›smen uyumlu

SHÇEK Genel Müdürlü¤ü Ayni – Nakdi Yard›m Yönetmeli¤i
SHÇEK Genel Müdürlü¤ü Aile Dan›ﬂma Merkezleri Yönetmeli¤i

Uyumlu
Hüküm bulunmamaktad›r/

Uyumlu de¤il
Gebe veya Emziren Kad›nlar›n Çal›ﬂt›r›lma ﬁartlar›yla Emzirme Odalar› ve Çocuk

K›smen Uyumlu

Bak›m Yurtlar›na Dair Yönetmelik, md. 15, 16
Ailenin Korunmas›na Dair Kanun, md.1
Aile ve Sosyal Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ü Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda

K›smen uyumlu
Uyumlu

Kanun, md. 3
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun, md. 45, 46
Ceza ve ‹nfaz Kurumlar›n›n Yönetimi ‹le Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›

K›smen uyumlu
Uyumlu de¤il

Hakk›nda Tüzük, md. 31
Türk Ceza Kanunu, md. 97, 98, 232, 233, 278, 279
‹lk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakk›nda Kanun, md. 20
Madde 19

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md.3
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 21, 27
Devlet Memurlar› Kanunu, md. 24
Milli E¤itim Temel Kanunu

Uyumlu
K›smen uyumlu
Uyumlu
K›smen uyumlu
Uyumlu de¤il
Hüküm bulunmamakta
/Uyumlu de¤il

Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun, md.2, 3

Uyumlu de¤il

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri
Çocuk Koruma Kanunu, md. 32, 44
Çocuk Koruma Kanunu, md. 6 - 9

Madde 19
(devam)

Uyum
Durumu
Uyumlu
K›smen uyumlu

Ceza Muhakemesi Kanunu, md. 52, 234, 236, 239

Uyumlu

Medeni Kanun, md. 346, 347

Uyumlu

Bas›n Kanunu, md. 21
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir

K›smen uyumlu
Uyumlu

Kararlar›n›n Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmelik, md. 26
Ailenin Korunmas›na Dair Kanunun Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmelik, md.4

K›smen uyumlu

Okul Öncesi E¤itim Kurumlar› Yönetmeli¤i, md.6

Uyumlu

Anayasa, md. 41 ve 61

Uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md.1, 9 ve 23

Uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md.3, 21, 35

Uyumlu de¤il

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md.11
Medeni Kanun, md. 305 – 320, 347, 348, 396

K›smen uyumlu
Uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 397, 457

K›smen uyumlu

Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet Ve Miras Hükümlerinin Uygulanmas›na

K›smen uyumlu

‹liﬂkin Tüzük, md. 13
Çocuk Koruma Kanunu, md.4, 5, 7, 8, 9, 14
Madde 20

Uyumlu

Ceza Muhakemesi Kanunu

Hüküm bulunmamakta/

Koruyucu Aile Yönetmeli¤i

Hüküm bulunmamaktad›r

Uyumlu de¤il
/ uyumlu de¤il

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvalar› Yönetmeli¤i

Hüküm bulunmamaktad›r

Yetiﬂtirme Yurtlar›n›n Kuruluﬂ ve ‹ﬂleyiﬂine ‹liﬂkin Yönetmelik

Hüküm bulunmamaktad›r

/ uyumlu de¤il
/ uyumlu de¤il

Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir
Kararlar›n›n Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmelik, md. 26

K›smen Uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 305, 308

K›smen uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 306, 307, 309 – 320
Evlât Edindirme Yönergesi
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
Madde 21

Türk Ceza Kanunu

Uyumlu
K›smen uyumlu
Hüküm bulunmamaktad›r
/ uyumlu de¤il

Ülkeleraras› Evlat Edinmede Çocuklar›n Korunmas› ve ‹ﬂbirli¤i Hakk›ndaki Lahey Hüküm bulunmamaktad›r
Sözleﬂmesi
/ uyumlu de¤il
Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk
Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari Protokol

Taraf olunmuﬂtur
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Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 3, 22

Uyumlu

Çocuk Koruma Kanunu, md.3, 6, 7

Uyumlu

Nüfus Hizmetleri Kanunu, md.8, 15, 16, 18

Uyumlu

Medeni Kanun, md. 397, 414, 415, 457
Milli E¤itim Temel Kanunu, md.5, 7, 22, 23
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, md. 60, 61

Madde 22

K›smen uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 25

Medeni Kanun, md. 404, 413, 426

304

Uyum
Durumu

Uyumlu
K›smen uyumlu
Uyumlu de¤il
Uyumlu

Türk Vatandaﬂl›¤› Kanunu, md.4

K›smen uyumlu

Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet Ve Miras Hükümlerinin Uygulanmas›na

K›smen uyumlu

‹liﬂkin Tüzük, md. 13
Türkiye’ye ‹ltica Eden veya Baﬂka bir Ülkeye ‹ltica Etmek Üzere Türkiye’den ‹kamet ‹zni
Talep Eden Münferit Yabanc›lar ile Topluca S›¤›nma Amac›yla S›n›rlar›m›za Gelen Yabanc›lara
ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik

Uyumlu de¤il

Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev

Uyumlu

ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤i, md.1, 4
Mesleki ve Teknik E¤itim Yönetmeli¤i, md. 45
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmas›na ‹liﬂkin Yönetmelik, md. 49

Uyumlu
K›smen uyumlu

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

Vatans›z Kiﬂilerin Statüsüne Dair Sözleﬂme

Taraf olunmuﬂtur

Vatans›zl›¤›n Azalt›lmas›na Dair Sözleﬂmeye

Taraf olunmuﬂtur

Anayasa, md.10 ve 42

K›smen uyumlu

65 Yaﬂ›n› Doldurmuﬂ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaﬂlar›na Ayl›k

K›smen uyumlu

Ba¤lanmas› Hakk›nda Kanun, md. Ek.1
Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu, md. 7, 18 ve Ek.1

K›smen uyumlu

Kat Mülkiyeti Kanunu, md. 42

K›smen uyumlu

Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun, md. Ek 3
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaﬂlar›n Tedavi Giderlerinin Yeﬂil Kart Verilerek

Uyumlu
Hüküm bulunmamakta

Devlet Taraf›ndan Karﬂ›lanmas› Hakk›nda Kanun

/ Uyumlu de¤il

Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik

K›smen uyumlu

Yap›lmas› Hakk›nda Kanun, md. 4, 15
Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik

Uyumlu

Yap›lmas› Hakk›nda Kanun, md. 6, 7, 9, 10, 13
Madde 23

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 3, 9, Ek.8

Uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. Ek.7

K›smen uyumlu

Türk Ceza Kanunu, md. 122

K›smen uyumlu

Özürlüler ‹daresi Baﬂkanl›¤› Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname

K›smen uyumlu

Özürlüler Veritaban› Oluﬂturulmas›na ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdan›nda

K›smen uyumlu

Yer Almas›na Dair Yönetmelik
Özürlülük Ölçütü S›n›fland›rmas› Ve Özürlülere Verilecek Sa¤l›k Kurulu Raporlar›
Hakk›nda Yönetmelik

Uyumlu

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü Özürlülerin Tespiti,

Uyum
Durumu
K›smen uyumlu

‹ncelenmesi, Bak›m ve Rehabilitasyonlar›na Dair Yönetmelik, md. 1, 2, 39
Bak›ma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bak›m Hizmeti Esaslar›n›n Belirlenmesine Hüküm bulunmamakta
‹liﬂkin Yönetmelik

/ Uyumlu de¤il

Bak›ma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluﬂlar Bak›m Merkezleri Hüküm bulunmamakta
Yönetmeli¤i

/ Uyumlu de¤il

Bak›ma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bak›m Merkezleri Yönetmeli¤i, md.42

K›smen uyumlu

Yap›larda Özürlülerin Kullan›m›na Yönelik Proje Tadili Komisyonlar› Teﬂkili,
Madde 23
(devam)

Uyumlu

Çal›ﬂma Usul Ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik
Yüksekö¤retim Kurumlar› Özürlüler Dan›ﬂma Ve Koordinasyon Yönetmeli¤i

Uyumlu

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakk›nda Yönetmelik, md.4 ve 12

K›smen uyumlu

Özel E¤itim Hizmetleri Yönetmeli¤i, md. 37

Uyumlu

Milli E¤itim Bakanl›¤› Anadolu Ö¤retmen Liseleri Yönetmeli¤i, md.9

Uyumlu de¤il

Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeli¤i, md. 35

Uyumlu de¤il

Anadolu Tapu Ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeli¤i, md. 24

Uyumlu de¤il

Ö¤retmen ve E¤itim Uzman› Yetiﬂtiren Yük. Ö¤. Kurumlar›nda Paras›z Yat›l› veya

Uyumlu de¤il

Burslu Ö¤r. Okutma ve Bunlara Yap›lacak Sosyal Yard›mlara ‹liﬂ. Yönet., md. 6
Hayvan Sa¤l›¤› Memurlar› Meslek Ve Laborant Meslek Liseleri Yönet., md. 94
Birleﬂmiﬂ Milletler Engelli Haklar› Sözleﬂmesi

Uyumlu de¤il
Taraf olunmam›ﬂt›r

Anayasa, md.5, 10, 56, 65

Uyumlu

G›dalar›n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde

Uyumlu

Kararnamenin De¤iﬂtirilerek Kabulü Hakk›nda Kanun, md.1, 26, 27
‹ﬂ Kanunu, md. 74
Kal›tsal Hastal›klarla Mücadele Kanunu
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaﬂlar›n Tedavi Giderlerinin Yeﬂil Kart Verilerek

Uyumlu
Uyumlu
K›smen uyumlu

Devlet Taraf›ndan Karﬂ›lanmas› Hakk›nda Kanun, md.2
Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu, md. 3
Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyalleﬂtirilmesi Hakk›nda Kanun, md.1, 4 - 8

Uyumlu

Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyalleﬂtirilmesi Hakk›nda Kanun, md. 13 - 16

K›smen uyumlu

Sa¤l›k Bak. Teﬂkilat ve Görevleri Hak. Kanun Hükmünde Kararname, md. 2, 4
Madde 24

K›smen uyumlu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, md. 60, 61

Uyumlu
K›smen uyumlu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, md. 15, 16, 62

Uyumlu

Türk Ceza Kanunu, md. 91, 103 – 105, 122, 170 – 187

Uyumlu

Türk Ceza Kanunu

Hüküm bulunmamakta/

Uyumlu de¤il
Türk Medeni Kanunu, md. 124

K›smen uyumlu

Umumi H›fz›ss›hha Kanunu, md.1, 3, 153, 236, 280

Uyumlu

G›da Maddelerinin Ve Umumi Sa¤l›¤› ‹lgilendiren Eﬂya Ve Levaz›m›n Hususi

Uyumlu

Vas›flar›n› Gösteren Tüzük, md. 231 – 233
Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezleri Yönetmeli¤i, md.1, 6, 8

Uyumlu
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Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri
Ceza Muhakemesi Kanunu, md. 108

K›smen uyumlu

Ceza ‹nfaz Kurumlar› Ve Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Kanunu, md. 2

K›smen uyumlu

Ceza ‹nfaz Kurumlar› Ve Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Kanunu, md. 4

Uyumlu

Çocuk Koruma Kanunu, md.7, 8

Uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 17, 22

Madde 25

Uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 24

K›smen uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 305

K›smen uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 396 – 425
TMK Velayet, Vesayet, Miras Hükümlerinin Uygulanmas›na Dair Tüzük, md.13
Ceza ‹nfaz Kurumlar› Ve Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Yönetmeli¤i, md. 5

306

Uyum
Durumu

Koruyucu Aile Yönetmeli¤i, md.15
Korunmaya Muhtaç Çocuklar›n Tespiti, ‹nceleme-Korunma Kararlar›n›n Al›nmas›

Uyumlu
Uyumlu de¤il
Uyumlu
K›smen uyumlu
Uyumlu

ve Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Yönetmelik, md. 17
Birleﬂmiﬂ Milletler ‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›ﬂ› ve Aﬂa¤›lay›c› Muamele
yada Cezaya Karﬂ› Sözleﬂme Seçmeli Protokol
Anayasa, md. 60, 61
Meslek E¤itimi Kanunu, md. 25
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaﬂlar›n Tedavi Giderlerinin Yeﬂil Kart Verilerek

‹mzalanm›ﬂ,
onaylanmam›ﬂt›r.
Uyumlu
Uyumlu
K›smen uyumlu

Devlet Taraf›ndan Karﬂ›lanmas› Hakk›nda Kanun, md. 2
Madde 26

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, md.1

Uyumlu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, md.4, 5, 6, 16, 34

Uyumlu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, md. 3, 60, 61, Geçici Madde 12
Sosyal Yard›mlaﬂmay› ve Dayan›ﬂmay› Teﬂvik Fonu Kanunu, md. 1, 2

Uyumlu de¤il

Türk Ceza Kanunu, md. 117, 118, 119

Uyumlu

Anayasa, md.5, 27, 57

Uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md. 339, 340, 347, 350
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
Madde 27

Uyumlu
Hüküm bulunmamaktad›r
/ uyumlu de¤il

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md.9

K›smen Uyumlu

‹l Özel ‹daresi Kanunu, md.6

K›smen Uyumlu

Sosyal Hiz. ve Çocuk Esirgeme Ayni ve Nakdi Yard›m Yönet., md. 1, 5, 6, 12, Ek.1

K›smen Uyumlu

Anayasa, md. 10 ve 42

K›smen Uyumlu

Milli E¤itim Temel Kanunu, md. 7, 22, 26, 27, 28, 31, 38
Milli E¤itim Temel Kanunu, md. 4, 8, 25
‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu, md. 9, 10, 46, 48, 57, 58
Madde 28

K›smen uyumlu

Uyumlu
K›smen uyumlu
Uyumlu

‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu, md. 2, 46, 49, 52, 53, 55, 56,

K›smen uyumlu

‹lkö¤retim ve Ortaö¤retimde Paras›z Yat›l› veya Burslu Ö¤renci Okutma ve

K›smen uyumlu

Bunlara Yap›lacak Sosyal Yard›mlara ‹liﬂkin Kanun, md. 4
Çocuk Koruma Kanunu, md.4, 5

Uyumlu

Zorunlu ‹lkö¤retim Ça¤› D›ﬂ›nda Kalm›ﬂ Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaﬂlar›n, OkurYazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara ‹lkokul Düzeyinde E¤itim-Ö¤retim Yapt›r›lmas›
Hakk›nda Kanun’da

Uyumlu

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri

Uyum
Durumu

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun, md. 75

K›smen Uyumlu

Özürlüler Ve Baz› Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik

K›smen uyumlu

Yap›lmas› Hakk›nda Kanun, md. 15
Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i, md. 6
Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i, md. 31 (ç)

Uyumlu

Milli E¤itim Bakanl›¤› Ders Kitaplar› ve Araçlar› Yönetmeli¤i, md. 5

K›smen uyumlu

Milli E¤itim Bakanl›¤› Aç›k ‹lkö¤retim Okulu Yönetmeli¤i, md. 6.a
Madde 28
(devam)

K›smen uyumlu

Uyumlu

Milli E¤itim Bakanl›¤› Anadolu Ö¤retmen Liseleri Yönetmeli¤i, md. 9

Uyumlu de¤il

Milli E¤itim Bakanl›¤› Ortaö¤retim Kurumlar› Ödül ve Disiplin Yönet., md.4 ve 11

Uyumlu de¤il

Ö¤retmen Ve E¤itim Uzman› Yetiﬂtiren Yüksek Ö¤retim Kurumlar›nda Paras›z

Uyumlu de¤il

Yat›l› Veya Burslu Ö¤r. Okutma Ve Bunlara Yap›lacak Sos. Yard›m. ‹liﬂ. Yönet., md.6
Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeli¤i, md.35

Uyumlu de¤il

Anadolu Tapu Ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeli¤i, md. 24

Uyumlu de¤il

Hayvan Sa¤l›¤› Memurlar› Meslek Ve Laborant Mes. Liseleri Yönetmeli¤i, md. 94

Uyumlu de¤il

Milli E¤itim Bakanl›¤› Rehberlik ve Psikolojik Dan›ﬂma Hizmetleri Yönetmeli¤i

Uyumlu

Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i

Uyumlu

Sa¤l›k Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin Yönetmeli¤i, md. 41
E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› UNESCO Sözleﬂmesi

Madde 29

Madde 30

Uyumlu de¤il
Taraf olunmam›ﬂt›r

Anayasa, md. 24 ve 42

K›smen Uyumlu

Milli E¤itim Temel Kanunu, md.2, 10, 11, 12, 23

K›smen uyumlu

Milli E¤itim Temel Kanunu, md. 58

Uyumlu

‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu, md.1

K›smen Uyumlu

Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu, md. 5

Uyumlu de¤il

Özel Ö¤retim Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname

Uyumlu

Özel E¤itim Hizmetleri Yönetmeli¤i

Uyumlu

Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel Okullar Çerçeve Yönetmeli¤i

Uyumlu

Lozan Antlaﬂmas›, md. 37 – 45

Uyumlu

Anayasa, md. 10, 42

K›smen uyumlu

Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu, md. 5

K›smen uyumlu

Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanunu, md.2

K›smen uyumlu

Radyo ve Televizyon Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, md. 4

K›smen uyumlu

Türk Vatandaﬂlar›n›n Günlük Yaﬂamlar›nda Geleneksel Olarak Kulland›klar› Farkl›

K›smen uyumlu

Dil ve Lehçelerin Ö¤renilmesi Hakk›nda Yönetmelik, md. 5

K›smen uyumlu

Türk Vatandaﬂlar›n›n Günlük Yaﬂamlar›nda Geleneksel Olarak Kulland›klar› Farkl› Dil
Ve Lehçelerde Yap›lacak Radyo Ve Televizyon Yay›nlar› Hak. Yönet., md. 4 ve 5

K›smen uyumlu

Milli E¤itim Bakanl›¤› Ders Kitaplar› Ve Araçlar› Yönetmeli¤i, md.5
Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n Dili Hakk›nda Yönetmelik, md.4 ve 5
Milli E¤itim Temel Kanunu, md. 12
E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› UNESCO Sözleﬂmesi

K›smen uyumlu
Uyumlu de¤il
Taraf olunmam›ﬂt›r
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Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri
Anayasa, md. 59

Uyum
Durumu
Uyumlu

Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu, md. 7

K›smen uyumlu

Belediye Kanunu, md. 13, 14

K›smen uyumlu

‹l Özel ‹daresi Kanunu, md. 6

K›smen uyumlu

‹ﬂ Kanunu, md. 71, 73

K›smen uyumlu

Sinema Filmlerinin De¤er. Ve S›n›f. ‹le Desteklenmesi Hakk›nda Kanun, md.4
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, md. 12

Uyumlu
Uyumlu

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun, md. 87

K›smen uyumlu

Ceza ‹nfaz Kurumlar›n›n Yönetimi ‹le Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›

K›smen uyumlu

Hakk›nda Tüzük, md. 85, 131
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Madde 31

Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i, md. 6, 9, 11, 153

Uyumlu

Özel E¤itim Hizmetleri Yönetmeli¤i, md. 40 ve 41

Uyumlu

Çocuk ve Genç ‹ﬂçilerin Çal›ﬂt›r›lma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönet., md. 6

K›smen uyumlu

Mesleki ve Teknik E¤itim Yönetmeli¤i, md. 20

Uyumlu

Okul Öncesi E¤itim Kurumlar› Yönetmeli¤i, md. 54

Uyumlu

Özel Kreﬂ ve Gündüz Bak›mevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluﬂ ve ‹ﬂleyiﬂ

Uyumlu

Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik, md. 15
Oyuncaklar Hakk›nda Yönetmelik

Uyumlu

Okul Spor Kulüpleri Yönetmeli¤i, md. 5

Uyumlu

E¤itici Kollar Yönetmeli¤i, md. 23

Uyumlu

Milli E¤itim Bakanl›¤› Yetiﬂtirici ve Tamamlay›c› S›n›flar ve Kurslar Yöner., md. 9

Uyumlu

182 No.lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan

Taraf olunmuﬂtur

Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Acil Eylem Sözleﬂmesi

Madde 32

ILO 138 No.lu Asgari Yaﬂ Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

ILO 15 No.lu Sözleﬂme

Taraf olunmuﬂtur

ILO 457 No.lu Sözleﬂme

Taraf olunmuﬂtur

ILO 58 No.lu Sözleﬂme

Taraf olunmuﬂtur

ILO 77 No.lu Sözleﬂme

Taraf olunmuﬂtur

ILO 115 No.lu Sözleﬂme

Taraf olunmuﬂtur

ILO 123 No.lu Sözleﬂme

Taraf olunmuﬂtur

ILO 127 No.lu Sözleﬂme

Taraf olunmuﬂtur

Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk

Taraf olunmuﬂtur

Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari Protokol
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

Avrupa Sosyal ﬁart›

Taraf olunmuﬂtur

Gözden Geçirilmiﬂ Avrupa Sosyal ﬁart›

Taraf olunmuﬂtur

S›n›raﬂan Örgütlü Suçlarla Mücadele Uluslararas› Sözleﬂmesi ve Ek Protokolü

Taraf olunmuﬂtur

Gençlerin (Sanayi d›ﬂ›ndaki alanlarda) Gece ‹ﬂinde Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin 79 no.lu ILO Sözleﬂmesi

Taraf olunmam›ﬂt›r

Gençlerin (Sanayiye ait alanlarda) Gece ‹ﬂinde Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin 90 no.lu ILO Sözleﬂmesi

Taraf olunmam›ﬂt›r

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri
Anayasa, md. 18, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55
‹ﬂ Kanunu, md. 71, 85, 104, 105

Uyumlu
K›smen Uyumlu

‹ﬂ Kanunu, md. 72, 73, 87

Uyumlu

Mesleki E¤itim Kanunu, md. 10, 14

Uyumlu

‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu, md. 59

Uyumlu

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, md. 12

Uyumlu

Umumi H›fz›ss›hha Kanunu, md. 173, 174

K›smen uyumlu

Umumi H›fz›ss›hha Kanunu, md. 176,179

Uyumlu

TCK, md. 117 ve 118

Madde 32
(devam)

Uyum
Durumu

Uyumlu

Asgari Ücret Yönetmeli¤i, md.7

K›smen uyumlu

A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂler Yönetmeli¤i, md. 4

K›smen uyumlu

Haz›rlama, Tamamlama ve Temizleme ‹ﬂleri Yönetmeli¤i, md. 13

Uyumlu

Postalar Halinde ‹ﬂçi Çal›ﬂt›r›larak Yürütülen ‹ﬂlerde Çal›ﬂmalara ‹liﬂkin Özel Usul

Uyumlu

ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik, md.5
Çal›ﬂanlar›n ‹ﬂ Sa¤. ve Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve Esaslar› Hak. Yönet., md.7

Uyumlu

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetmeli¤i, md. 15

Uyumlu

Gürültü Yönetmeli¤i, md. 7

Uyumlu

‹ﬂyeri Sa¤l›k Birimleri ve ‹ﬂyeri Hekimleri Görevleri ile Çal›ﬂma Usul ve Esaslar›

Uyumlu

Hakk›nda Yönetmelik, md. 22
Çocuk ve Genç ‹ﬂçilerin Çal›ﬂt›r›lma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik, Ek.1,2

K›smen uyumlu

‹ﬂ Kanununa ‹liﬂkin Fazla Çal›ﬂma ve Fazla Sürelerle Çal›ﬂma Yönetmeli¤i, md. 8

Uyumlu

1972 y›l›ndaki de¤iﬂiklik protokolü ile birlikte 1962 tarihli Uyuﬂturucu Maddeler

Taraf olunmuﬂtur

Sözleﬂmesi
Psikotropik Maddeler ile ilgili 1971 tarihli Sözleﬂme

Taraf olunmuﬂtur

1988 tarihli Uyuﬂturucu Ve Psikotrop Maddelerin Kaçakç›l›¤›na Karﬂ› Birleﬂmiﬂ

Taraf olunmuﬂtur

Milletler Sözleﬂmesi
Anayasa, md.52
Türk Ceza Kanunu, md. 37, 108, 109, 191
Madde 33

Uyumlu
K›smen uyumlu

Türk Ceza Kanunu, md. 194

Uyumlu

Emniyet Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev ve

Uyumlu

Çal›ﬂma Yönetmeli¤i, md. 14
Çocuk Koruma Kanunu, md. 5

Uyumlu

Umumi H›fz›ss›hha Kanunu, md. 166

K›smen uyumlu

Tütün Mamullerinin Zararlar›n›n Önlenmesine Dair Kanun, md. 3

K›smen uyumlu

Milli E¤itim Bakanl›¤› Milli E¤itim Müdürlükleri Yönetmeli¤i, md.6

K›smen uyumlu

BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmesinin Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk

Taraf olunmuﬂtur

Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari Protokolü
S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› BM Sözleﬂmesine Ek ‹nsan Ticaretinin, Özellikle Kad›n ve

Madde 34

Taraf olunmuﬂtur

Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lmas›na ‹liﬂkin Protokol

Kötü ﬁartlardaki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin
Acil Önlemler Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur
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Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri
Türk Ceza Kanunu, md.11, 12, 13, 226, 227
Türk Ceza Kanunu, md.103, 104

Madde 34
(devam)

Uyum
Durumu
Uyumlu
K›smen uyumlu

Türk Medeni Kanunu, md.124

Uyumlu

‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla

Uyumlu

‹ﬂlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk›nda Kanun, md. 8
Ailenin Korunmas›na Dair Kanun, md. 1
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 3
Ceza Muhakemesi Kanunu

K›smen uyumlu
K›smen uyumlu
Hüküm bulunmamaktad›r
/ uyumlu de¤il

Aile ve Sosyal Araﬂt›rmalar Gen. Müd. Teﬂ. ve Görevleri Hakk›nda Kanun, md.3

310

Uyumlu de¤il

Evlendirme Yönetmeli¤i, md. 14

Uyumlu

Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev

Uyumlu

ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤i, md. 4
Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂme'ye Ek Çocuklar›n Silahl› Çat›ﬂmalara Dâhil Olmalar›

Taraf olunmuﬂtur

Konusundaki ‹htiyari Protokol
Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk

Taraf olunmuﬂtur

Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari Protokolü
S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› BM Sözleﬂmesine Ek ‹nsan Ticaretinin, Özellikle Kad›n ve

Taraf olunmuﬂtur

Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lmas›na ‹liﬂkin Protokol

182 No.lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan

Taraf olunmuﬂtur

Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Acil Eylem Sözleﬂmesi
Ülkeleraras› Evlat Edinmede Çocuklar›n Korunmas› ve ‹ﬂbirli¤i Hakk›ndaki Lahey

Taraf olunmuﬂtur

Sözleﬂmesi

Madde 35

1980 tarihli Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Sözleﬂme

Taraf olunmuﬂtur

S›n›raﬂan Örgütlü Suçlara Karﬂ› BM Sözleﬂmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla

Taraf olunmuﬂtur

Göçmen Kaçakç›l›¤›na Dair Protokol
1956 tarihli Köleli¤in, Köle Ticaretinin ve Kölelik Benzeri Uygulamalar›n

Taraf olunmuﬂtur

Yasaklanmas›na ‹liﬂkin Ek Sözleﬂme
1949 tarihli ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n ve Baﬂkalar›n›n Fuhuﬂundan Kazanç Sa¤lanmas›n›n

Taraf olunmam›ﬂt›r

Önlenmesine ‹liﬂkin Ek Sözleﬂme
Türk Ceza Kanunu, md. 12, 13, 79, 80, 91, 109, 117, 227, 229
Türk Ceza Kanunu, md. 234
Askerlik Kanunu, md. 2

K›smen uyumlu
Uyumlu

Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukukî Yön Ve Kapsam›na Dair Kanun, md. 18 ve 24

Uyumlu

Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukukî Yön Ve Kapsam›na Dair Kanun, md. 3

K›smen Uyumlu

Avrupa Konseyi 1985 tarihli Ma¤durlar›n Zararlar›n›n Giderilmesi Sözleﬂmesi

Taraf olunmam›ﬂt›r

Bas›n Kanunu, md.21
Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, md.19
Madde 36

Uyumlu

‹laç Araﬂt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelik, md.8
Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 3 ve 21

K›smen uyumlu
Uyumlu
K›smen uyumlu
Hüküm bulunmamaktad›r

K›smen uyumlu

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri

Uyum
Durumu

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

‹ﬂkenceye ve Di¤er Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele ve Cezaya

Taraf olunmuﬂtur

Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesi
Avrupa Konseyi’nin ‹ﬂkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza veya

Taraf olunmuﬂtur

Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleﬂmesi
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesine Ek II. ‹htiyari Protokol

Taraf olunmuﬂtur

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 13. Ek Protokolü

Taraf olunmuﬂtur

Anayasa, md.17, 19, 38, 61

Uyumlu

Türk Ceza Kanunu, md. 13, 18, 77, 86, 94, 95, 96, 232

Uyumlu

Türk Ceza Kanunu, md. 31
Ceza Muhakemesi Kanunu, md. 100, 101, 103 – 109, 145, 147, 148, 149, 150

K›smen uyumlu
Uyumlu

Terörle Mücadele Kanunu, md. 13

K›smen uyumlu

Ceza Muhakemesi Kanunu, md. 90, 102

K›smen uyumlu

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun, md.6,15, 22, 23, 45, 48,

Uyumlu

50, 66, 86, 95
Madde 37

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun, md. 11, 46, 68
Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun, md. 2
Çocuk Koruma Kanunu, md. 4

K›smen uyumlu
Uyumlu
K›smen uyumlu

Çocuk Koruma Kanunu, md. 7, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 31, 44

Uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 22

Uyumlu

Devlet Memurlar› Kanunu, md. 13
Kabahatler Kanunu, md. 11

Uyumlu
K›smen uyumlu

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, md. 13

Uyumlu

Ceza ‹nfaz Kurumlar› Ve Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Kanunu, md. 6

Uyumlu

‹nfaz Hâkimli¤i Kanunu, md.5
Terörle Mücadele Kanunu, md. 13

Uyumlu
K›smen Uyumlu

Emniyet Örgütü Disiplin Tüzü¤ü, md. 8

Uyumlu

Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönet., md. 8, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25

Uyumlu

Jandarma Teﬂkilat› Görev ve Yetkileri Yönetmeli¤i, md. 124

Uyumlu

Gözlem ve S›n›fland›rma Merkezleri Yönetmeli¤i, md. 4

Uyumlu

Uyumlu
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev Hüküm bulunmamaktad›r
/ Uyumlu de¤il
ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤i
Hükümlü ve Tutuklular›n Ziyaret Edilmeleri Hakk›nda Yönetmelik, md. 5, 42

Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev

Uyumlu

ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤i, md. 6, 16
Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuklar›n Silahl› Çat›ﬂmalara Dâhil Olmalar›

Taraf olunmuﬂtur

Konusundaki ‹htiyari Protokol
Madde 38

182 No.lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹ﬂçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan

Taraf olunmuﬂtur

Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Acil Eylem Sözleﬂmesi
Cenevre Sözleﬂmesi ve I. ve II. Ek Protokolleri

Taraf olunmuﬂtur
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Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri
Anti-Personel May›nlar›n›n Kullan›lmas›n›n, Stoklanmas›n›n, Üretilmesinin ve

Uyum
Durumu
Taraf olunmuﬂtur

Aktar›lmas›n›n Yasaklanmas›n› ve Bu May›nlar›n Tahribine ‹liﬂkin Sözleﬂme
Anayasa, md. 15, 72
Askerlik Kanunu, md. 1, 2, 11
Madde 38
(devam)
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Milli E¤itim Temel Kanunu, md. 58

K›smen uyumlu
Uyumlu
Uyumlu

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, md. 2

Uyumlu de¤il

Seferberlik ve Savaﬂ Hali Tüzü¤ü, md.56

Uyumlu de¤il

Silahl› Kuvvetler Askeri Liseler Yönetmeli¤i, md. 6

Uyumlu

Harp Okullar› Yönetmeli¤i, md. 43

Uyumlu

Terör ve Terörle Mücadeleden Do¤an Zararlar›n Karﬂ›lanmas› Hakk›nda Kanun

Uyumlu

Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmeye Ek Çocuk Sat›ﬂ›, Çocuk Fahiﬂeli¤i ve Çocuk

Taraf olunmuﬂtur

Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari Protokol
Örgütlü Suçlara Karﬂ› BM Sözleﬂmesi'ne Ek ‹nsan Ticaretinin, Özellikle Kad›n ve

Taraf olunmuﬂtur

Çocuk Tic. Önlenmesine, Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lmas›na ‹liﬂkin Protokol
Anayasa, md. 40, 56

Madde 39

Uyumlu

Anayasa, md. 41

K›smen uyumlu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, md. 3

K›smen uyumlu

Çocuk Koruma Kanunu, md. 5
Avrupa Konseyi 1985 tarihli Ma¤durlar›n Zararlar›n›n Giderilmesi Sözleﬂmesi
Milli E¤itim Temel Kanunu

Uyumlu
Taraf olunmam›ﬂt›r
Özel hüküm
bulunmamaktad›r

Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu

Özel hüküm
bulunmamaktad›r

BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi

Taraf olunmuﬂtur

Anayasa, md. 141
Anayasa, md. 17, 19, 22, 36, 37, 38, 138, 139, 141, 142

Uyumlu

Türk Ceza Kanunu, md. 2

Uyumlu

Türk Ceza Kanunu, md. 31

K›smen uyumlu

Ceza Muhakemesi K., md. 52, 95, 147, 150,185, 201, 202, 268, 272, 286, 287, 288
Ceza Muhakemesi Kanunu, md. 253
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun, md. 107
Madde 40

K›smen uyumlu

Radyo ve Televizyonlar›n Kuruluﬂ ve Yay›nlar› Hakk›ndaki Kanun, md. 4
Çocuk Koruma Kanunu, md. 4, 14, 15, 22, 25 – 31, 36, 37, 38, 39, 45

Uyumlu
Uyumlu de¤il
K›smen uyumlu
Uyumlu
Uyumlu

Çocuk Koruma Kanunu, md. 17, 19, 24

Uyumlu de¤il

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, md. 13

Uyumlu

Adli Sicil Kanunu, md. 10

Uyumlu

Bas›n Kanunu, md. 21

Uyumlu

Terörle Mücadele Kanunu, md.9, 13
Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri Hakk›ndaki Yönet., md. 5

Uyumlu de¤il
Uyumlu

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Uyum Çizelgesi

ÇHS / Madde
Numarası

‹lgili Kanun
Hükümleri
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kuruluﬂ, Görev

Uyum
Durumu
Uyumlu

ve Çal›ﬂma Yönetmeli¤i, md. 16, 21
Madde 40
(devam)

Yakalama, GözalAlma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤i, md.18, 19, 27

Uyumlu

Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmas›na ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›ndaki

Uyumlu

Yönetmelik, md. 19
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Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Öneri Çizelgesi
Kanun
TC Anayasası

Madde No
Ek
Düzenleme

Öneriler
1. Öneri
Türk mevzuat›nda her ne kadar çocuk tan›m› yap›lmakta ve on sekiz
yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ “kiﬂi” olarak ifade edilmekte ise de, çocu¤un
“birey” olarak kabulü hususu özel olarak düzenlenmelidir.
Bu ba¤lamda; çocuk haklar›n›n genel hükümlerini kapsayan nitelikte
bir hükmün Anayasaya eklenmesi tavsiye edilmektedir. Anayasa’da
yer alacak bir düzenleme ile çocu¤un “oluﬂum halindeki kapasitesi”
dikkate al›narak kendisini ilgilendiren her konuda görüﬂ bildirme ve
kararlara kat›lma hakk› güvence alt›na al›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 1 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Bkz. Rapor, Madde 4 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 1
Madde 4
Madde 6
Madde 38
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2. Öneri
Çocuk haklar›n›n etkili biçimde korunabilmesi için çocuklar aç›s›ndan
do¤rudan ve kolayl›kla ulaﬂ›labilen bir ihbar ve ﬂikâyet mekanizmas›n›n
(çocuk ombudsmanl›¤› - kamu denetçili¤i vs.) oluﬂturulmas›
gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 6 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Bkz. Rapor, Madde 38/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
Madde 10

1. Öneri
‹lk olarak ayr›mc›l›k yasa¤›n›n tan›m›n›n yap›lmas› ve ne tür fiillerin
hangi koﬂullar alt›nda ayr›mc›l›k say›laca¤›n›n aç›kça ortaya konulmas›
gereklidir.
2. Öneri
Ayr›m gözetmeme yükümlülü¤ünün birey-devlet aras›ndaki iliﬂkilerle
s›n›rl› olmamas› gereklidir. Zira, klasik olarak devlet taraf›ndan yürütülen
bir çok faaliyet (e¤itim, sa¤l›k, rehabilitasyon vs.) art›k özel gerçek
veya tüzel kiﬂilerce de yürütülmektedir.
3. Öneri
“Özürlülük” de özel bir kriter olarak eklenmelidir.
4. Öneri
Devletin, ayr›mc› tutumlar› de¤iﬂtirici çal›ﬂma yapmak konusunda
yükümlülü¤ü de bu kapsam içerisinde düzenlenmelidir.
5. Öneri
Anayasan›n “Kanun Önünde Eﬂitlik” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 10. maddesinin
e¤itim alan›nda ayr›mc›l›¤›n önlenmesi ve ayr›mc›l›¤›n giderilmesi
bak›m›ndan yeterli olmad›¤›na dikkat etmek gerekir. Her ﬂeyden
önce bu hüküm ayr›mc›l›k ve eﬂitlik kavramlar›n› tan›mlamamaktad›r.
Söz konusu kavramlar hukukî kavramlar olmalar› nedeniyle
tan›mlanmaya muhtaçt›r.

Madde 2
Madde 4
Madde 23
Madde 28
Madde 30

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
TC Anayasası
(devam)

Madde No
Madde 10
(devam)

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

(Bkz. Rapor, Madde 2 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 4 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler; Madde 23
/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler; Madde 28 / III.
Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
6. Öneri
Bütün çocuklar›n, Sözleﬂmede tan›nan haklardan yararlanabilmesi
için Devlet taraf›ndan az›nl›k olarak tan›mlans›n ya da tan›mlanmas›n,
her çocuk için kendi din, dil ve kültürlerini yaﬂama ve yaﬂatma olana¤›na
sahip olma hakk› yasa ile güvence alt›na al›nmal› ve ayn› düzenlemede
bu hakk›n kullan›lmas›n›n önündeki engellerin ve s›n›rlamalar›n
kald›r›lmas› esas› benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 30 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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Madde 15

Madde 24

Anayasan›n 15. maddesinde savaﬂ hali düzenlenirken uluslararas›
hukuk yan›nda insanc›l hukuka da bir gönderme yap›lmal› ve bu
koﬂullarda çocuklar›n korunmas›nda uygulanacak prensibi gösteren
bir f›kra eklenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 38 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
1. Öneri
Din ve vicdan özgürlü¤ü Sözleﬂmenin 14. maddesine uygun olarak
düzenlenmeli, din dersi konusunda Sözleﬂmede yer alan eﬂitlik ilkesine
uygun düzenleme yap›lmal›, çocu¤a seçme hakk› verilmeli, annebaban›n çocu¤un dinini belirleme yetkisi kald›r›larak, Sözleﬂme ile
uyumlu biçimde yönlendirme sorumlulu¤u verecek biçimde düzenleme
yap›lmal›, kimsenin din ve inanc›n› aç›klamaya zorlanamayaca¤› da
güvence alt›na al›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 14 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 38

Madde 14
Madde 29

2. Öneri
Din ve ahlâk dersleri zorunlu olmaktan ç›kart›lmal› ve her durumda
içeri¤i tüm din ve mezheplere iliﬂkin nesnel bilgiler aktar›lmas›n›
mümkün k›lacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 29 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Madde 26

Çocuklar›n görüﬂlerini ifade etme haklar› ve bunun güvence alt›na
al›nmas› bak›m›ndan Devletlerin yükümlülükleri özel bir hüküm olarak
düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 13 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 13

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
TC Anayasası
(devam)

Madde No
Madde 41

Öneriler
1. Öneri
Çocu¤un yarar›n›n korunmas› ilkesi Anayasada yer almal› ve sadece
çocu¤un aile ile iliﬂkilerini de¤il, çocukla ilgili bütün karar al›c›lar› ba¤lay›c›
bir ilke olarak düzenlenmelidir. Bu ilke; ifade ediliﬂ biçimi ile kamu
yönetimindeki sosyal refah kurumlar›n›, özel sosyal refah kurumlar›n›,
hukuk mahkemelerini, idarî makamlar› ve yasama organ›n› kapsamal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 3 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
2. Öneri
Ayr›ca 41. maddede, Devlet ailenin refah› ve huzurunu korumak için
gerekli önlemleri alma yükümlülü¤ü yan›nda ailenin iç iliﬂkisi, özellikle
ana ve baban›n çocuk üzerindeki hak ve sorumluluklar›n›n güvence
alt›na al›nmas› aç›s›ndan Devletin yükümlülü¤ünü gösteren aç›k bir
düzenleme yap›lmal›d›r. Bu düzenleme, çocu¤un geliﬂen yeteneklerinin
göz önünde bulundurulmas›n› ve bununla uyumlu biçimde kararlara
kat›lmas›n› da güvence alt›na almal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 5 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
3. Öneri
Bu madde, devlete ailenin refah› ve huzurunu korumak için gerekli
önlemleri alma yükümlülü¤ünü vermekle birlikte; ailenin desteklenmesi,
özellikle de ana ve baban›n çocuk üzerindeki hak ve sorumluluklar›n›
yerine getirmesini güvence alt›na almak aç›s›ndan Devletin
yükümlülü¤ünü gösteren aç›k bir düzenleme içermemektedir. 41.
madde aileyi çocu¤a karﬂ› yükümlülüklerini yerine getirme konusunda
destekleme yükümlülü¤ü içerecek biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
Ayn› zamanda çocuk haklar› kapsam›nda yap›lacak düzenlemede,
çocuklar›n geliﬂen yeteneklerine sayg› ve ailenin bu yöndeki yükümlülü¤ü
de aç›kça düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 6 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 18 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
4. Öneri
Anayasan›n 41. maddesi aileyi çocu¤a karﬂ› yükümlülüklerini yerine
getirme konusunda destekleme yükümlülü¤ü içerecek ve çocu¤un
yarar› gerektirmedikçe ailesinden ayr›lmamas› ilkesini aç›kça yans›tacak
biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 9 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
5. Öneri
Sözleﬂmenin 39. maddesinde say›l› durumlara maruz kalan çocuklar
için tedavi, koruma ve toplumla uyumu güçlendirici hizmetlerden
yararlanma bir hak olarak anayasa ile düzenlenmelidir. Anayasan›n
41. maddesinde yer alan çocuklar›n korunmas› konusundaki düzenleme
bu do¤rultuda yeniden ele al›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 39 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 3
Madde 5
Madde 6
Madde 9
Madde 18
Madde 39
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Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
TC Anayasası
(devam)

Madde No
Madde 42

Öneriler
1. Öneri
Engellilerin e¤itiminin amac›n› anlatan “topluma yararl› hale getirmek”
yaklaﬂ›m› de¤iﬂtirilmeli ve amaç, “engellinin toplumda eﬂit hak ve
olanaklara sahip bir birey olarak özgürce yaﬂamas›n› sa¤lamak olarak”
ifade edilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 23
Madde 28
Madde 29
Madde 30

2. Öneri
E¤itimin paras›z olmas› ilkesi, e¤itim hakk› kapsam›nda düzenlenmelidir.
(Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
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3. Öneri
Türkçe d›ﬂ›ndaki bir dilin ana dil olarak okutulmas› yasa¤› kald›r›lmal›,
ana dil ile resmi dil fark› aç›kl›¤a kavuﬂturularak, her çocu¤un kendi
ana dilinde ö¤renim görme hakk› tan›nmal›d›r. Bu düzenlemede resmi
dil olan Türkçenin ö¤retilmesi esas› da benimsenerek, Sözleﬂmenin
30. maddesi ile uyum sa¤lanabilir.
(Bkz. Rapor, Madde 29 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
4. Öneri
E¤itim hakk›, ülkedeki tüm çocuklar› kapsayacak ve vatandaﬂl›k ve
ulusal de¤erler yan›nda evrensel de¤erlere, insan hak ve özgürlüklerine
ve farkl›l›klara sayg›y› e¤itimin amaçlar› aras›nda gösterecek biçimde
düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 29 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
5. Öneri
Bu kapsamda Anayasan›n 42. maddesinde yer alan Türkçe d›ﬂ›ndaki
bir dilin ana dil olarak okutulmas› yasa¤› kald›r›lmal›, ana dil ile resmi
dil fark› aç›kl›¤a kavuﬂturularak, her çocu¤un kendi ana dilinde ö¤renim
görme hakk› tan›nmal›d›r. Bu düzenlemede resmi dil olan Türkçenin
ö¤retilmesi esas› da benimsenerek, Sözleﬂmenin 30. maddesi ile uyum
sa¤lanabilir.
(Bkz. Rapor, Madde 30 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Madde 61

61. maddede çocuklar, Devletin sosyal güvenlik kapsam›nda özel
olarak korunmas› gereken gruplardan biri olarak gösterilmekte ancak
Devletin yükümlülü¤ü “korunmaya muhtaç çocuklar›n topluma
kazand›r›lmas› için her tür tedbiri alma yükümlülü¤ü” olarak ifade
edilmektedir. Oysaki, sosyal güvenlik 6. maddedeki haklar›n hayata
geçirilmesi bak›m›ndan bütün çocuklar›n temel hakk› aras›nda yer
almal› ve as›l olarak çocu¤un korunmaya muhtaç hale gelmesini
önleme hedefine yönelik olarak organize edilmelidir. Anayasan›n 61.
maddesinin bu anlay›ﬂa uygun biçimde de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 6 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 6

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
TC Anayasası
(devam)

Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Madde 65

Anayasan›n 65. maddesinde yer alan ekonomik ve sosyal haklar›n
s›n›rlanmas› rejimini gözden geçirmesi ve somut ölçütlere ba¤lamas›
ve ekonomik kaynaklar›n da¤›l›m›nda devletin takdir yetkisinin s›n›r›n›n
tan›mlanmas› yönünde yasal de¤iﬂiklik yap›lmas› gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 6 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 6

Madde 72

On sekiz yaﬂ›ndan küçüklerin askere al›nmas› yasalar aç›s›ndan
mümkün olmamakla birlikte bunun Anayasal bir güvenceye
kavuﬂturulmas› yararl› olacakt›r. Ayn› zamanda da bu düzenleme her
tür silahl› çat›ﬂmadan korunmay› kapsamal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 38 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 38

Madde 141

1. Öneri
“Çocu¤un yaﬂ› ve yeniden topluma kazand›r›lma ve toplumda yap›c›
rol üstlenme amaçlar› ile uyumlu ve taﬂ›d›¤› sayg›nl›k ve de¤er duygusunu
geliﬂtirecek ve baﬂkalar›n›n da insan haklar›na ve temel özgürlüklerine
sayg› duymas›n› pekiﬂtirecek nitelikte muamele görme hakk›”n› tam
olarak kapsayacak nitelikte bir düzenleme yap›lmal›d›r.

Madde 40

319

2. Öneri
Küçüklere özgü düzenleme yap›lmas›na iliﬂkin f›kra, “çocu¤a özgü
kanun, çocu¤a özgü makam ve çocu¤a özgü usul” ilkesinin tamam›n›
kapsayacak biçimde düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 40 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Aile
Mahkemelerinin
Kuruluﬂ, Görev
ve Yargılama
Usulleri
Hakkında
Kanun

Ek
Düzenleme

Altyap› ve personel standard› ve bütçe, yasa ile düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 9 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 9

Madde 7

Çocu¤un görüﬂünün al›nmas› prensibi kabul edilmeli ve davan›n taraf›
olan veya tan›k olan çocuklar›n mahkeme önünde görüﬂlerini serbestçe
ifade edebilmesi için de özel usuller öngörülmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 12 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 12

Ailenin
Korunmasına
Dair
Kanun

Madde 1

Aile içi ﬂiddete maruz kalan çocuklar› ﬂiddeti uygulayan kiﬂiden
korumaya yönelik geçici tedbirlerin yan›nda, bu tür eylemlere maruz
kalan çocuklar›n fiziksel ve psikolojik tedavisi ve rehberlik gibi baﬂkaca
destekleyici mekanizmalar da öngörülmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 34/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 19
Madde 34

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Aile ve Sosyal
Araﬂtırmalar
Genel
Müdürlü¤ü
Teﬂkilat ve
Görevleri
Hakkında
Kanun

Madde No
Madde 1

Madde 3

320

Basın
Kanunu

Ek
Düzenleme

Öneriler
Ancak Kanunun “Türk ailesinin bütünlü¤ünü korumak” (md.1) ülkede
bulunan bütün çocuklar ve aileleri için bu haklar›n tan›nmas› ilkesi ile
çeliﬂecek ve uygulamada ayr›mc›l›¤a neden olabilecek nitelikteki
düzenlemelerinin de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir. Öte yandan Kanunda
çocuklar›n ailesi ile birlikte yaﬂama hakk› ve ailenin çocu¤a karﬂ›
yükümlülüklerini yerine getirirken desteklenme hakk› özel olarak
düzenlenmeli ve Kanun bu haklar perspektifi ile de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 18 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Kanunda çocuklarla ilgili veri toplama hakk›nda bir düzenleme
bulunmamas› bir eksikliktir. Çocuklar›n cinsel istismar›n› önlemeye
yönelik olarak veri toplamak, araﬂt›rma yapmak da dâhil olmak üzere
gerekli tedbirleri almak konusunda Devletin yükümlülü¤ü mevzuatta
aç›k olarak düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 34 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
1. Öneri
Çocuklar›n medyadan yararlanma ve görüﬂlerini medya arac›l›¤› ile
ifade etme haklar› bu yasa çerçevesinde düzenlenmeli ve bunun
yöntemi de belirlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 13 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 17/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
2. Öneri
Kitle iletiﬂim araçlar›na iliﬂkin yasal düzenlemelerde medyan›n çocuk
haklar›n›n tan›t›lmas› ve korunmas›ndaki rolü aç›kça tarif edilmeli ve
bu rol gere¤ince üstlenmesi gereken sorumluluklar gösterilmelidir.
Bas›n organlar›n›n çocuk haklar›n›n korunmas› ve tan›t›lmas›ndaki rol
ve sorumlulu¤u baﬂl›¤› alt›nda özellikle aﬂa¤›daki konular› içerecek bir
düzenleme yap›lmal›d›r:
a. Ülkede bulunan bütün çocuklar›n toplumsal, ruhsal ve ahlâksal
esenli¤ini, bedensel ve zihinsel sa¤l›¤›n› geliﬂtirmeyi hedefleyenler baﬂta
olmak üzere, çeﬂitli ulusal ve uluslararas› kaynaklardan bilgi ve yay›nlara
eriﬂim hakk›,
b. Kitle iletiﬂim araçlar›n›n, çocuklar aç›s›ndan sosyal ve kültürel
anlamda yararl› olacak ve çocu¤un insan hak ve özgürlüklerine,
ailesine, yaﬂad›¤› ülkenin ulusal de¤erlerine, kendisinden farkl›
uygarl›klar›n ulusal de¤erlerine, do¤al çevreye sayg›s›n› geliﬂtirici, özgür
bir toplumda sorumlu bir yaﬂam için haz›rlanmas›n› sa¤lay›c› biçimde
yay›n yapma sorumlulu¤u,
c. Kitle iletiﬂim araçlar›n›n, özürlü insanlara yönelik olumlu bir imge
sunulmas›, halklar aras›nda anlay›ﬂ ve dostluk, cinsiyetler aras› eﬂitlik,
suça sürüklenen çocuklar›n olumlu biçimde toplumsallaﬂt›r›lmas›
anlay›ﬂlar›n›n geliﬂtirilmesi, Sözleﬂmenin yetiﬂkin ve çocuklara tan›t›lmas›,
sa¤l›k ve e¤itim alanlar›nda ilerlemelere katk›da bulunma sorumlulu¤u.
Ayn› zamanda bu madde kapsam›nda çocu¤un bilgi ve belgeleri
edinme hakk›n› kullanmas› için baﬂvuru yollar› da gösterilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 17 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 18

Madde 34

Madde 13
Madde 17

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Basın Kanunu
(devam)

Madde No
Madde 21

Öneriler
1. Öneri
Özel hayata sayg› ilkesinin hayata geçirilebilmesi için özellikle de bu
ilkenin çocuklar bak›m›ndan önem ve kapsam›n› gösterecek özel bir
düzenleme yap›lmal›d›r. Bu düzenleme, çocuklar›n bulunduklar›
kurumlara iliﬂkin ya da çocuk istismar› veya aile sorunlar›na iliﬂkin
haberleri de kapsayacak biçimde olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 16
Madde 17
Madde 19
Madde 36

2. Öneri
Mevcut yasa suç iﬂledi¤i iddia edilen veya ma¤dur çocu¤un kimli¤inin
aç›klanmas›n› yasaklamakta ise de, çocuklarla ilgili olumsuz önyarg›lar›n
oluﬂmas›na neden olacak nitelikte yay›n yap›lmas› gibi, çocuklara zara
verici yay›nlara iliﬂkin bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bas›n
Kanunundaki hükmün kapsam›, çocuklar için tam bir koruma sa¤layacak
biçimde geniﬂletilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 17 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 21 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler; Madde
36 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
3. Öneri
ﬁiddet ve suiistimale maruz kalan çocuklara iliﬂkin haberlerde özellikle
gizlilik kural›na uyulmad›¤› göz önüne al›narak medyaya iliﬂkin yasal
düzenlemelerdeki yapt›r›mlar artt›r›lmal› veya alternatif baﬂka yasal
yapt›r›mlar getirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Belediye
Kanunu
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Madde 13

Çocuklar›n yerel yönetimlerin çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi edinebilmesi
ve kararlara kat›labilmesi için Belediye Kanunu 13. maddede yaz›l›
haklar› hayata geçirecek usullerin de mevzuat ile düzenlenmesi
gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 12 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 31 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 12
Madde 31

Madde 14

1. Öneri
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve Belediyeler
Kanununda de¤iﬂiklik yap›larak gerek yerel gerekse merkezi yönetim
için belli bir nüfus esas al›nmak ﬂart› ile kad›n s›¤›nma evleri ve çocuk
koruma merkezleri aç›lmas› zorunlulu¤u getirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 9 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 9
Madde 18
Madde 31

2. Öneri
a. Ana-babaya çocu¤un yetiﬂtirilmesi konusundaki sorumluluklar›n›
yerine getirirken Devlet taraf›ndan yard›mda bulunabilmesi için Aile
Dan›ﬂma Merkezlerinin ve Toplum Merkezlerinin tüm nüfusa
yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤layacak bir standart geliﬂtirilmeli ve bu standart
yasada yer almal›d›r.

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Belediye
Kanunu
(devam)

Madde No
Madde 14
(devam)

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

b. Çal›ﬂan ana-baban›n, çocuk bak›m hizmet ve tesislerinden yararlanma
hakk› ve bu hakk› kullanabilmeleri için Belediyelerin kreﬂ ve gündüz
bak›mevi açma yükümlülü¤ü, bu tür hizmetlerin tüm nüfusa
yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤layacak bir standart ile birlikte düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 18 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
3. Öneri
Mevzuat; dinlenme, e¤lenme, oyun oynama, sportif, kültürel ve
sanatsal faaliyetlerden yararlanmay› bir hak olarak tan›mal›d›r. Ayn›
zamanda bu hakk› güvence alt›na almak üzere Büyükﬂehir Belediyesi
Kanunu, Belediye Kanunu ve ‹l Özel ‹daresi Kanununda de¤iﬂiklik
yap›larak, belli bir çocuk nüfusu için bu tür faaliyetlere uygun alanlar›n
ayr›lmas› prensibi benimsenmeli ve bu hizmetlere iliﬂkin standartlar
da yasal düzenlemeler ile belirlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 31 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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Bütçe
Kanunu

Ek
Düzenleme

Büyükﬂehir
Belediyesi
Kanunu

Madde 7,18 1. Öneri
Ek 1
Engelliler baﬂta olmak üzere çocuklara yönelik yükümlülükler
düzenlenirken belli bir nüfus için bir hizmet biriminin kurulmuﬂ
olmas›na dair bir standart benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Çocu¤un yüksek yarar› ilkesi gözetilerek, hem merkezi hem de yerel
yönetim taraf›ndan bütçede yeterli ödene¤in zorunlu olarak ayr›lmas›
sa¤lanmal›d›r. Bu ba¤lamda ayr›ca, çocuklara yönelik sosyal harcamalara
ayr›lan bütçe pay›, bütçe e¤ilimleri ve bütçe analizlerinde çocuklara
ayr›lan miktar›n ve bu miktar›n toplam bütçe içindeki pay›n›n aç›kça
belirlenmesine olanak sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›d›r.
(Madde 4 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

2. Öneri
Mevzuat; dinlenme, e¤lenme, oyun oynama, sportif, kültürel ve
sanatsal faaliyetlerden yararlanmay› bir hak olarak tan›mal›d›r. Ayn›
zamanda bu hakk› güvence alt›na almak üzere Büyükﬂehir Belediyesi
Kanunu, Belediye Kanunu ve ‹l Özel ‹daresi Kanununda de¤iﬂiklik
yap›larak, belli bir çocuk nüfusu için bu tür faaliyetlere uygun alanlar›n
ayr›lmas› prensibi benimsenmeli ve bu hizmetlere iliﬂkin standartlar
da yasal düzenlemeler ile belirlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 31 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 4

Madde 23
Madde 31

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Ceza
Muhakemesi
Kanunu

Madde No
Ek
Düzenleme

Öneriler
1. Öneri
Aile ortam›ndan yoksun çocuklar›n yapt›klar› ﬂikâyetlerin
de¤erlendirilmesinde h›zland›r›lm›ﬂ bir usul kullan›lmas›na iliﬂkin
düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 20 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 20
Madde 34

2. Öneri
Ceza Muhakemesi Kanununda yap›lacak bir düzenleme ile ensest
ma¤durlar›n›n ve onlardan do¤anlar›n korunmas›, kimliklerinin
gizlenmesi gibi olanaklar da öngörülmelidir. Benzer bir düzenleme
çocuklar›n yasa d›ﬂ› cinsel iliﬂkiye zorland›klar› eylemlere iliﬂkin davalarda
tan›kl›k etmeleri ile ilgili de yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 34 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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Madde 76

Ceza Muhakemesi Kanununun 76. maddesi, mahkemede tan›k olarak
dinlenmekten veya vücudun muayenesine r›za göstermekten çekinme
konusunda tan›kl›¤›n hukukî anlam ve sonuçlar›n› alg›layabilecek
durumda olan çocu¤un görüﬂüne sayg› gösterilmesini sa¤layacak
biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 1 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 1

Madde 90

Gözalt›na alman›n son çare olmas›n› sa¤lamak üzere al›nacak tedbirlerin
ek hüküm ile düzenlenmesi gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 37 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 37

Madde 102

Tutuklulukta geçecek süreyi düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu
102. maddesi de en k›sa süre ilkesi ile ba¤daﬂmayacak derecede uzun
bir süre öngördü¤ü için Sözleﬂme ile uyumlu de¤ildir. Tutuklu yarg›lama
süresi, çocu¤un e¤itim, geliﬂim, oyun, ailesi ile birlikte olma gibi haklar›
göz önünde bulundurularak mümkün olan en k›sa süre ile s›n›rl›
tutulmal›; tutuklu yarg›lamaya iliﬂkin azami süre k›salt›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 37 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 37

Madde 108

Tutukluluk kararlar›n›n gözden geçirilmesi 25. madde gereklerine
uygun olarak tutukevinde çocu¤a uygulanan program›n her yönü
ile incelenmesini, çocu¤un burada kalmas›n›n gerekli olup olmad›¤›n›n
incelenmesini, çocu¤un yerleﬂtirildi¤i yerin amaca (çocu¤un ihtiyac›na)
uygun hizmet verip vermedi¤inin ve özelliklerinin denetlenmesini ve
bu kurumdaki uygulamalarda çocu¤un görüﬂlerinin dikkate al›n›p
al›nmad›¤›n›n incelenmesini kapsamal›d›r. Benzer bir düzenleme
hükümlüler için de öngörülmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 25 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 25

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Ceza
Muhakemesi
Kanunu
(devam)

Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Madde 147

Ceza muhakemesi bak›m›ndan davan›n taraf› olan çocuklar›n dinlenmesi
ile ilgili bir k›s›tlama bulunmamaktad›r. Her yaﬂ çocu¤u davada
dinlenebilecektir. Ancak çocuk adalet sisteminin amac› ve öngörülen
yapt›r›mlar›n yetiﬂkin adalet sisteminden farkl› olmas› nedeniyle, bu
yapt›r›mlar›n veya tedbirlerin uygulanmas› öncesinde çocu¤un karara
kat›l›m›n› sa¤lamak üzere bir görüﬂ alma kural› bulunmamaktad›r.
Çocuklar›n görüﬂlerinin al›nmas›na iliﬂkin özel bir düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 12/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 12

Madde 253

Sözleﬂme uyar›nca çocuklar kendilerini etkileyen adlî ve idari
kovuﬂturmalarda seslerini duyurma olana¤›na sahip olmal›, yaﬂlar›na
ve olgunluk derecelerine göre adalet sisteminin uygulama ve planlama
süreçlerine dahil edilmelidirler. 253. madde çocu¤un görüﬂünün
al›nmas›n› ve sürece kat›l›m›n› sa¤layacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 40 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 40

Ceza
‹nfaz Kurumları
ve Tutukevleri
‹zleme Kurulları
Kanunu

Madde 2

Cezaevi ‹zleme Kurullar›n›n hem oluﬂumu ve çal›ﬂma esaslar› idareden
ba¤›ms›z hale gelmeli hem de bu kurullara kamuoyunu bilgilendirme
yetkisi tan›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 25 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 25

Ceza ve
Güvenlik
Tedbirlerinin
‹nfazı Hakkında
Kanun

Ek
Düzenleme

1. Öneri
Çocuklar›n bulundu¤u bütün kurumlar›n mevzuat›nda çocu¤un özel
yaﬂam›na sayg› duyulmas› teminat alt›na al›nmal›d›r. Bu düzenleme;
a. fiziksel çevre ve tasar›m›, ziyaret ve iletiﬂimi, kiﬂisel eﬂyalar› ve
personel e¤itimi ve davran›ﬂlar›n›,
b. çocu¤a hakk›nda tutulan kay›tlarla ilgili olarak; bu tür bilgilerin
bulundu¤unu bilme, bu bilgilerin hangi amaçla tutuldu¤unu ve kimler
taraf›ndan denetlendi¤ini bilme; bu bilgilere eriﬂme; düzeltilmesini
isteme; bu bilgilere baﬂka kimlerin, hangi gerekçelerle ulaﬂabildiklerini
bilme ve bunlar› kontrol edebilme; herhangi bir ihtilaf halinde yarg›
organlar›na baﬂvurma; tazminat dâhil zararlar›n›n karﬂ›lanmas›n› talep
etme hakk›n› içerecek biçimde olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 16
Madde 19
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2. Öneri
Ceza ve infaz kurumlar›nda görev yapanlar için daha önce ﬂiddetle
ilgili herhangi bir sicile sahip olmama koﬂulu da dâhil asgari standartlar
belirlenmeli ve çocuk haklar› konusunda e¤itimli olmalar› koﬂulu
aranmal› veya bu konudaki e¤itimlere kat›lmalar› zorunlulu¤u
getirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Ceza ve
Güvenlik
Tedbirlerinin
‹nfazı Hakkında
Kanun
(devam)

Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Madde 11

11. madde k›z çocuklar›n›n da erkek çocuklar ile eﬂit güvencelere
sahip olmas›n› sa¤layacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 37 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 37

Madde 45
Madde 46

1. Öneri
Yasada öngörülen d›ﬂ›nda bir ceza uygulanamayaca¤› düzenlenmekle
birlikte, fiziksel cezay› aç›kça yasaklayan bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Aç›k ve özel bir düzenleme ile özgürlü¤ün k›s›tland›¤›
kurumlarda çocuklara karﬂ› fiziksel, cinsel veya duygusal her türlü
ﬂiddet eylemi yasaklanmal›d›r.
Sözleﬂmenin 19. maddesinin sadece ﬂiddeti de¤il, bedensel veya
zihinsel sald›r›, ﬂiddet veya suiistimal, ihmal ya da ihmalkâr muamele,
›rza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleyi kapsad›¤› göz
önüne al›narak yasal düzenlemelerin kapsam› geniﬂletilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 19
Madde 37
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2. Öneri
Odaya kapatma cezas› kald›r›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 37 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Madde 65

Hükümlü yetiﬂkinlerin çocuklar› ile kiﬂisel iliﬂkilerinin mahkeme karar›
ile belirlenmesi konusunda ayr›nt›l› bir düzenlemeye ihtiyaç
bulunmaktad›r. Bu kapsamda, özellikle üç veya altı yaﬂ›n› doldurdu¤u
için Kurum bak›m›na gönderilen çocuklar ile hükümlü annelerinin
kiﬂisel iliﬂkilerinin mahkemece düzenlenmesi için kurum idaresine
mahkemeye baﬂvuru sorumlulu¤u verilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 9 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 9

Madde 66
Madde 68
Madde 114
Madde 115
Madde 116

‹letiﬂimin denetlenmesini öngören düzenlemelerin çocuklar›n aileleri
ve d›ﬂ dünya ile iliﬂki kurma ihtiyaç ve haklar› dikkate al›narak, keyfi
k›s›tlamay› önleyecek güvenceler ile özellikle de çocu¤un yarar›n›n
bunu gerektirmesi haline öncelik verilerek düzenlenmesi gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 37 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 16
Madde 37

Madde 75

Çocuk hakk›nda tutuklama karar› verilmesi halinde tutukluluk süresince
e¤itiminin sa¤lanmas› zorunlulu¤u öngörülmelidir.

Madde 28

(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
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Çocuk Koruma
Kanunu

Ek
Düzenleme

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Ceza infaz kurumlar›, bak›mevleri gibi, çocu¤un Devletin bak›m ve
gözetimi alt›nda oldu¤u yerler bak›m›ndan Sözleﬂmenin tan›d›¤› hakk›n
nas›l uygulanaca¤›na iliﬂkin olarak mevzuatta hüküm bulunmamaktad›r.
Ceza infaz kurumlar›ndaki çocuklar›n dinlenme, e¤lenme, oyun
oynama, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanma haklar›n›
güvence alt›na al›nabilmesi için bu hak düzenlenirken, uygulanmas›na
iliﬂkin esaslar da belirlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 31 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Koﬂullu sal›verilme süresinin hesaplanmas›nda, hükümlünün on beﬂ
yaﬂ›n› dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdi¤i bir günün, iki
gün olarak dikkate al›nmas›n› öngören hüküm on sekiz yaﬂ›na kadar
bütün çocuklar› kapsayacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 40/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 31

1. Öneri
Altyap› ve personel standard› ve bütçe yasa ile düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 9 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
2. Öneri
Çocu¤un ve ailenin bilgilendirilmek suretiyle kararlara kat›l›m›n›
öngören 4. maddedeki ilkeyi hayata geçirecek usul kurallar›
düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 12 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
3. Öneri
Yasalarda; çocuklara bak›m hizmeti veren kurumlarda, alternatif
sistemlerde, güvenlik teﬂkilat›nda, çocuk mahkemelerinde ve benzeri
kurumlarda görev yapanlar için daha önce ﬂiddetle ilgili herhangi bir
sicile sahip olmama koﬂulu da dâhil asgari standartlar belirlenmeli ve
sosyal hizmet uzmanlar›, sa¤l›k görevlileri, hukukçular, hâkimler,
güvenlik görevlileri, infaz kurumlar›nda çal›ﬂanlar ve benzeri görevlerde
olanlar›n hepsinin çocuk haklar› konusunda e¤itimli olmalar› koﬂulu
aranmal› veya bu konudaki e¤itimlere kat›lmalar› zorunlulu¤u
getirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
4. Öneri
Gözalt›na alman›n son çare olmas›n› sa¤lamak üzere al›nacak tedbirlerin
Çocuk Koruma Kanununa konulacak bir ek hüküm ile düzenlenmesi
gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 37 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
5. Öneri
Çocuk yarg›lamas›nda adlî yarg› d›ﬂ›nda önlemlere öncelik verilebilmesi
ve ceza yerine alternatiflerin uygulanabilmesi için çocu¤un olgunluk
düzeyini ve ihtiyaçlar›n› belirlemek amac›yla, tüm çocuklar aç›s›ndan
sosyal inceleme raporunun soruﬂturma aﬂamas›nda al›nmas›na yönelik
mevzuatta de¤iﬂiklik yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 40/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 9
Madde 12
Madde 19
Madde 28
Madde 37
Madde 40

Madde 40

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Çocuk Koruma
Kanunu
(devam)

Madde No
Madde 4

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

1. Öneri
Çocu¤un yarar›n›n gözetilmesi ilkesinin uygulama alan› Çocuk Koruma
Kanunu ile s›n›rland›r›lmamal›d›r. Çocukla ilgili yap›lacak iﬂlemlerde ve
bütün makamlarda bu ilkenin esas al›nmas›n› sa¤layacak biçimde
kapsam geniﬂletilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 3/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
2. Öneri
Çocuk Koruma Kanununun 4. maddesinde yer alan ve tüm
hükümlerinin uygulanmas›nda yol gösterici olan çocu¤un ve ailesinin
bilgilendirilmek suretiyle kararlara kat›l›m› ilkesinin 22 ve devamındaki
maddelerde düzenlenen sorgulama dâhil olmak üzere tüm karar
süreçlerinde hayata geçirilebilmesi için Kanunda çocu¤un görüﬂünün
al›nmas› sürecinin düzenlenmesi gereklidir.
(Bkz. Rapor, Madde 12 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
3. Öneri
Çocuk hakk›nda tutuklama karar› verilmesi halinde tutukluluk süresince
e¤itiminin sa¤lanmas› zorunlulu¤u öngörülmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
4. Öneri
Özgürlü¤ün k›s›tlanmas›n›n son çare olaca¤›n› öngören temel ilke,
Sözleﬂmeye uygun biçimde “en k›sa süre” koﬂulunu da içerecek
biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 37 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 3
Madde 12
Madde 28
Madde 37

Madde 6-9

Çocuk Koruma Kanunu ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanununun, tespit, inceleme, baﬂvuru, tedavi etme ve izleme
konular›ndaki düzenlemeleri ﬂiddet ma¤duru bir çocukla ilgili
yürütülecek iﬂlemleri kolaylaﬂt›r›c› nitelikte olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂme’ye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 19

Madde 17

Çocuklarla yetiﬂkinlerin ayn› eylem nedeniyle yarg›land›klar› durumda
davan›n yetiﬂkin mahkemelerinde birleﬂtirilmesi uygulamas›ndan
vazgeçilmeli, çocu¤un üstün yarar› gözetilerek çocuk mahkemelerinde
birleﬂtirilmesi esas› benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 40 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 40

Madde 19

Kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi ile ilgili usul ve esaslar
bak›m›ndan Ceza Muhakemesi Kanununun 171. maddesine gönderme
yap›lmaktan vazgeçilmeli ve çocuklara özgü usul ve esaslar belirlenerek;
uygulama alan› da, çocu¤un yarar›n›n gerektirdi¤i her durumda
baﬂvurulmas›n› sa¤layacak biçimde geniﬂletilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 40 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 40
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Madde 22

Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan ve tüm
hükümlerinin uygulanmas›nda yol gösterici olan çocu¤un ve ailesinin
bilgilendirilerek kararlara kat›l›m› ilkesinin, duruﬂma dâhil olmak üzere
tüm karar süreçlerinde hayata geçirilebilmesi için kanunda çocu¤un
görüﬂünün al›nmas› sürecinin düzenlenmesi gereklidir.
(Bkz. Rapor, Madde 12 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 12

Madde 24

Uzlaﬂma ile ilgili usul ve esaslar bak›m›ndan Ceza Muhakemesi Kanunu
253. maddesine gönderme yap›lmaktan vazgeçilmeli ve çocuklara
özgü usul ve esaslar belirlenerek; uygulama alan› da, çocu¤un yarar›n›n
gerektirdi¤i her durumda baﬂvurulmas›n› sa¤layacak biçimde
geniﬂletilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 40 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 40

Madde 3

Çocuklar›n dernek kurma ve derne¤e üye olma konusunda veli –
vasinin r›zas› ﬂart› kald›r›lmal›, örgütlenme haklar› güçlendirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 1 / III. Mevzuat›n Sözleﬂme’ye Uyumu ve Öneriler;
Madde 15 / III. Mevzuat›n Sözleﬂme’ye Uyumu ve Öneriler)

Madde 1
Madde 15

Madde 14

Çocuklar›n dernek kurma ve derne¤e üye olma konusunda veli –
vasinin r›zas› ﬂart› kald›r›lmal›, örgütlenme haklar› güçlendirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 15 / III. Mevzuat›n Sözleﬂme’ye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 15

Devlet
Memurları
Kanunu

Madde 24

Çocuk Koruma Kanununun 44. maddesinde yer alan prensip, çocuklara
karﬂ› iﬂlenen bütün suçlar bak›m›ndan kabul edilmeli ve çocuklara
karﬂ› suç iﬂleyen kamu görevlileri hakk›nda Memurlar ve Di¤er Kamu
Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerinin
uygulanamayaca¤› esas› benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 19

Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanlı¤ının
Kuruluﬂ ve
Görevleri
Hakkında
Kanun

Ek
Madde 3

Hukuk Usulü
Muhakemeleri
Kanunu

Madde 231

328

Dernekler
Kanunu

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n Kuruluﬂ ve Görevleri Hakk›ndaki Kanunun
Ek 3. maddesinde, Kuran kurslar›na kat›lma konusunda çocuklar›n
yeterli olgunluk düzeyine eriﬂtiklerinde ve bu karar› kendilerinin
vermeleri koﬂulu ile kat›lmalar› prensibi benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 14 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
On altı yaﬂ s›n›rlamas› kald›r›larak, bütün çocuklar için mahkeme
önünde dinlenme ve görüﬂlerini bildirme hakk› düzenlenmelidir.
Davan›n taraf› olan veya tan›k olan çocuklar›n mahkeme önünde
görüﬂlerini serbestçe ifade edebilmesi için de özel usuller öngörülmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 12 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 14

Madde 12
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Hukuk Usulü
Muhakemeleri
Kanunu
(devam)

Madde 245

Ayr›l›k, velayet, kiﬂisel iliﬂkinin düzenlenmesine iliﬂkin davalarda çocu¤un
r›zas›n›n al›nmas› ilkesi getirilmeli ve çocu¤un ayr› bir salonda, uzman
eﬂli¤inde dinlenmesi, çocu¤a ayr› bir temsilci atanmas› gibi Çocuk
Haklar›n›n Kullan›lmas›na Dair Avrupa Sözleﬂmesinde düzenlenen
çocu¤un yarar›n› koruyacak özel yarg›lama usulleri benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 12/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 12

‹l Özel ‹daresi
Kanunu

Madde 6

1. Öneri
‹l Özel ‹daresinin görevleri, çocu¤un uygun yaﬂam standartlar›na sahip
olma hakk›n› güvence alt›na almak üzere, çocuk, ailesi ve bakmakla
yükümlü kimselere beslenme, giyim ve bar›nma konusunda maddi
yard›m sa¤lama ve destek programlar› uygulama yükümlülü¤ü de
içerecek biçimde düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 27/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 27
Madde 31
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2. Öneri
Mevzuat; dinlenme, e¤lenme, oyun oynama, sportif, kültürel ve
sanatsal faaliyetlerden yararlanmay› bir hak olarak tan›mal›d›r. Ayn›
zamanda bu hakk› güvence alt›na almak üzere Büyükﬂehir Belediyesi
Kanunu, Belediye Kanunu ve ‹l Özel ‹daresi Kanununda de¤iﬂiklik
yap›larak, belli bir çocuk nüfusu için bu tür faaliyetlere uygun alanlar›n
ayr›lmas› prensibi benimsenmeli ve bu hizmetlere iliﬂkin standartlar
da yasal düzenlemeler ile belirlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 31 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
‹lkö¤retim ve
E¤itim
Kanunu

Madde 1

E¤itimin amaçlar› ve içeri¤i çocuk merkezli bir yaklaﬂ›m do¤rultusunda
de¤iﬂtirilmeli, vatandaﬂl›k ve ulusal de¤erler yan›nda evrensel de¤erlere,
insan hak ve özgürlüklerine ve farkl›l›klara sayg›, e¤itimin amaçlar›
aras›na al›nmal›; müfredat ve ders kitaplar›n›n bu amaçlara ulaﬂmay›
sa¤layacak ﬂekilde gözden geçirilmesi, bir yasal yükümlülük haline
getirilmelidir. Bu kapsamda, düﬂmanl›k, cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve ﬂiddet
ça¤r›s› yapan ifadelerin ders kitaplar›nda yer alamayaca¤› mevzuatta
aç›kça düzenlenmelidir
(Bkz. Rapor, Madde 29/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 29

Madde 2

‹lk ö¤retimin paras›z olmas› esas›, ders araç gereçleri dâhil e¤itimle
ilgili tüm giderleri de kapsayacak biçimde düzenlenmeli ve bu ilkenin
ihlali halinde uygulanacak yapt›r›m da belirlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 28/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 28

Madde 46

Çocuk zorunlu ö¤renim ça¤›n› bitirdi¤i ö¤renim y›l› sonuna kadar,
baﬂka bir ifade ile on dört yaﬂ›na kadar ilkö¤retimini tamamlayamam›ﬂsa,
çocu¤a iki ö¤retim y›l› okula devam “izni” verilmekte, bu iki y›l içerisinde
okulu bitiremeyen çocuklar›n okulla iliﬂi¤i kesilmektedir. ‹lkö¤retimin
bir hak oldu¤u gözetildi¤inde, çocu¤un baﬂar›s›zl›k nedenlerine iliﬂkin
bir de¤erlendirme yap›lmadan ve gerekli her türlü destek verilmeden
çocu¤un okulla iliﬂi¤inin kesilmesi Sözleﬂme ile uyumlu
görünmemektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 28/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 28
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Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Çocu¤un nüfusa kaydedilmemiﬂ olmas› nedeniyle e¤itim hakk›ndan
mahrum kalmamas› için nüfusa kaydedilmiﬂ çocuklar›n e¤itime kabulü
ve devam›n› sa¤lamak üzere idare taraf›ndan izlenecek yolu gösteren
ayr›nt›l› bir düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 28/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 28

Madde 52-56 Okula kayd› yap›lmayan veya kayd› yap›lmakla birlikte devam etmeyen
çocuklarla ilgili olarak yap›lmas› gerekenleri gösteren yasal düzenlemeler,
bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin izlenmesi yöntemlerini ve
yükümlülük ihlali halinde uygulanacak müeyyideleri de içermelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 28/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 28

Madde 49

‹lkö¤retim ve
Ortaö¤retimde
Parasız Yatılı
veya Burslu
Ö¤renci
Okutma ve
Bunlara
Yapılacak
Sosyal
Yardımlara
‹liﬂkin Kanun

Madde 4

Mevzuat, burs ve yat›l› okuma gibi, çocuklar›n e¤itim hakk›ndan
yararlanmalar› için tesis edilmiﬂ imkânlar›, ço¤unlukla sadece baﬂar›l›
ö¤rencilere tan›maktad›r. Oysa maddi durumu iyi olmayan bir çocu¤un
okulda baﬂar›l› olmas› son derece zordur. Ailesinin maddi durumu
nedeniyle baﬂar›s›z olan bir çocu¤un, burs ve yat›l› okuma imkânlar›ndan
yararland›r›lmamas›, çocu¤un e¤itime devam edememesine neden
olacakt›r. O nedenle, çocu¤un burs ve benzeri e¤itimi destekleyici
imkânlardan yararlanmas›n› baﬂar›l› olmas› koﬂuluna ba¤layan
düzenlemeler (örn. Anayasa md. 42, Milli E¤itim Temel Kanunu md.
8, ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retimde Paras›z Yat›l› veya Burslu Ö¤renci
Okutma ve Bunlara Yap›lacak Sosyal Yard›mlara ‹liﬂkin Kanun md.
4.), Sözleﬂmeye uygun görünmemektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 28/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 28

‹lk ve Orta
Tedrisat
Muallimlerinin
Terfi ve
Tecziyeleri
Hakkında
Kanun

Madde 20

Bu düzenleme, Sözleﬂmenin 19. maddesinin sadece ﬂiddeti de¤il,
bedensel veya zihinsel sald›r›, ﬂiddet veya suiistimal, ihmal ya da
ihmalkâr muamele, ›rza geçme dâhil her türlü istismar ve kötü
muameleyi kapsad›¤› göz önüne al›narak yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 19

Madde 8

Çocuklar›n esenliklerine zarar verici nitelikteki olan ve internet arac›l›¤›
ile iﬂlenebilen suçlar yeniden düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 17 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 17

‹nternet
Ortamında
Yapılan
Yayınların
Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar
Yoluyla ‹ﬂlenen
Suçlarla
Mücadele
Edilmesi
Hakkında
Kanun

‹ﬂ Kanunu

Madde 4

‹ﬂ Kanununa girmeyen istisnai haller bak›m›ndan, zorunlu e¤itimin
tamamlanaca¤› yaﬂ ile çocu¤un çal›ﬂmaya baﬂlayabilece¤i asgari yaﬂ
aras›nda bir uyumsuzluk söz konusudur. ‹ﬂ Kanunu kapsam›na
girmeyen iﬂler bak›m›ndan çocuklar bu Kanunun öngördü¤ü
korumalardan yoksun kalmaktad›r. Çocuk çal›ﬂt›r›lmas›n› esas alan
bir düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 1/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 1

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun

Madde No

‹ﬂ Kanunu
(devam)

Madde 71

Öneriler
1. Öneri
Çal›ﬂan çocuklar bak›m›ndan sadece e¤itimi için gerekli zaman de¤il,
dinlenme, e¤lenme, oyun oynama, sportif, kültürel ve sanatsal
faaliyetlerden yararlanma için de gerekli zaman ayr›lacak ﬂekilde
çal›ﬂma süreleri yasal düzenlemeye kavuﬂturulmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 31 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 31
Madde 32

2. Öneri
On altı yaﬂ›ndan küçüklerin a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamayaca¤›na
dair düzenleme on sekiz yaﬂ›ndan küçük tüm çocuklar için geçerli
olacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 32 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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3. Öneri
Çocuklar›n çal›ﬂma süreleri ve zamanlar›na yönelik farkl› düzenlemelerin
ortaklaﬂt›r›lmas› ve bütün iﬂler bak›m›ndan koruyucu nitelikte bir
düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 32 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Madde 73

‹ﬂ Kanunu’nun 73. maddesine göre, sanayi iﬂyerlerinde on sekiz yaﬂ›n›
doldurmam›ﬂ çocuk ve genç iﬂçilerin gece çal›ﬂt›r›lmalar›n›n yasak
oldu¤unu hükme ba¤lam›ﬂt›r. Bu hükmün yorumundan ç›kan sonuç,
sanayiye ait olmayan iﬂlerde çocu¤un gece de çal›ﬂt›r›labilece¤idir. Bu
husus çocu¤un dinlenmesi önünde bir engel teﬂkil edebilece¤inden,
73. madde de¤iﬂtirilerek her türlü iﬂ kolunda çocuklar›n gece çal›ﬂt›r›lmas›
yasaklanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 31 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 31

Madde 74

Ana-babalar›n; çocuklar›n›n yetiﬂtirilmesi ve geliﬂtirilmesi sorumluluklar›n›
yerine getirebilmelerini sa¤lamak amac›yla mali destek, konut yard›m›,
çocuk bak›m› donan›m›, gündüz bak›m ve dinlenme bak›m›nda
yararlanma haklar› yasa ile düzenlenmelidir. Bu düzenleme “yard›m”
esas›na de¤il, “hak” esas›na dayal› olarak yap›lmal› ve herkes için bu
hak geçerli olmal›d›r. Bu düzenleme, tavsiye ve dan›ﬂmanl›k alma,
babalara babal›k izni, evlât edinen ana-babaya izin, çocuklar›n
hastalanmas› durumunda iﬂyerinden izin alma haklar›n› da içermelidir.
Erkek iﬂçiler için babal›k izni ve çocuk bak›m yurtlar›na kad›n iﬂçiler
ile eﬂit koﬂullarda çocuklar›n› getirme hakk› tan›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 18 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 18

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Madde No

‹ﬂ Kanunu
(devam)

Madde 85

‹ﬂ Kanununda belirlenen koruyucu tedbirlerin ve belli zaman aral›klar›nda
sa¤l›k muayenesinden geçirilmesi koﬂullar›n›n, ‹ﬂ Kanunu d›ﬂ›nda kalan
on altı-on sekiz yaﬂ aras› çocuklar ve iﬂ kollar› için de geçerli olmas›n›
sa¤layacak biçimde düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 32 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 32

Madde 104
Madde 105

Çal›ﬂma hürriyetinin ve sendika hakk›n›n ihlaline iliﬂkin suçlar› düzenleyen
TCK hükümleri d›ﬂ›nda, öngörülen yapt›r›mlar genellikle idarî para
cezalar› ﬂeklindedir ve cayd›r›c› olmaktan uzak görünmektedir.
Öngörülen yapt›r›mlar›n daha cayd›r›c› hale getirilmesine yönelik yasal
de¤iﬂiklik yap›lmas› gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 32 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 32

Kabahatler
Kanunu

Madde 11

On beﬂ yaﬂ›ndan küçüklere idarî para cezas› verilemeyece¤ini öngören
11. madde on sekiz yaﬂ›ndan küçük bütün çocuklar› kapsayacak
biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 37 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 37

Kat Mülkiyeti
Kanunu

Madde 42

Binalarda gerekli tadilatlar›n yap›lmas› bak›m›ndan “yaﬂam› için
zorunluluk göstermesi” ﬂart› yerine yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rmak üzere
gerekli olmas›” ﬂart› gibi, özürlünün ihtiyac›na uygun düzenleme
yap›lmas›na olanak verecek bir yöntem kabul edilmeli ve gerekli
izinlerin al›nmas› kolaylaﬂt›r›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 23

Memurlar ve
Di¤er Kamu
Görevlilerinin
Yargılanması
Hakkında
Kanun

Madde 2

Çocuk Koruma Kanununun 44. maddesinde yer alan prensip, çocuklara
karﬂ› iﬂlenen bütün suçlar bak›m›ndan kabul edilmeli ve çocuklara
karﬂ› suç iﬂleyen kamu görevlileri hakk›nda Memurlar ve Di¤er Kamu
Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun hükümlerinin
uygulanamayaca¤› esas› benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 19
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Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Kanun

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun

Madde No

Milli E¤itim
Temel
Kanunu

Ek
Düzenleme

Öneriler
1. Öneri
Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin din ve vicdan özgürlü¤üne
uygun biçimde, tüm dinlerin ö¤retilmesi ve ö¤rencilerde bütün dinlere
sayg› anlay›ﬂ›n› geliﬂtirmesine olanak verecek biçimde tasarlanmas›n›
ve derse kat›l›m konusunda da ö¤rencilerin bu derse girmeye veya
bu konuda tercihini aç›klamaya zorlanmayacaklar› bir usul
benimsenmesini sa¤layacak bir yasal düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 14 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
2. Öneri
Askerlik dersleri, inanç özgürlü¤ü kapsam›nda olan vicdani ret hakk›n›
güvence alt›na almak üzere seçmeli olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 14 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
3. Öneri
Çocuklar›n bulundu¤u bütün kurumlar›n mevzuat›nda çocu¤un özel
yaﬂam›na sayg› duyulmas› teminat alt›na al›nmal›d›r. Bu düzenleme;
a. fiziksel çevre ve tasar›m›, ziyaret ve iletiﬂimi, kiﬂisel eﬂyalar› ve
personel e¤itimi ve davran›ﬂlar›n›
b. çocu¤a hakk›nda tutulan kay›tlarla ilgili olarak; bu tür bilgilerin
bulundu¤unu bilme, bu bilgilerin hangi amaçla tutuldu¤unu ve kimler
taraf›ndan denetlendi¤ini bilme; bu bilgilere eriﬂme; düzeltilmesini
isteme; bu bilgilere baﬂka kimlerin, hangi gerekçelerle ulaﬂabildiklerini
bilme ve bunlar› kontrol edebilme; herhangi bir ihtilaf halinde yarg›
organlar›na baﬂvurma; tazminat dâhil zararlar›n›n karﬂ›lanmas›n› talep
etme hakk›n› içerecek biçimde olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
4. Öneri
Okullarda çocuklara karﬂ› fiziksel, cinsel veya duygusal her türlü ﬂiddet
eylemi yasaklanmal›d›r. Bu düzenleme, Sözleﬂmenin 19. maddesinin
sadece ﬂiddeti de¤il, bedensel veya zihinsel sald›r›, ﬂiddet veya suiistimal,
ihmal ya da ihmalkâr muamele, ›rza geçme dâhil her türlü istismar
ve kötü muameleyi kapsad›¤› göz önüne al›narak yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
5. Öneri
Okullarda görev yapanlar için daha önce ﬂiddetle ilgili herhangi bir
sicile sahip olmama koﬂulu da dâhil asgari standartlar belirlenmeli ve
çocuk haklar› konusunda e¤itimli olmalar› koﬂulu aranmal› veya bu
konudaki e¤itimlere kat›lmalar› zorunlulu¤u getirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 14
Madde 16
Madde 19
Madde 28
Madde 29
Madde 39
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Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi
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Kanun

Madde No

Milli E¤itim
Temel
Kanunu
(devam)

Ek
Düzenleme

Öneriler
6. Öneri
Çocuklar›n e¤itimden uzaklaﬂmalar›na, farkl›l›klara hoﬂgörüsüz nesiller
yetiﬂtirilmesine ve ﬂiddetin artmas›na neden oldu¤u gözetilerek, okul
kitaplar›nda ayr›mc› ifadelere yer verilmemesi yasal düzenleme
yap›larak güvence alt›na al›nmal›d›r. Bunun da ötesinde, e¤itime çok
kültürlülü¤e ve farkl›l›klara sayg›ya vurgu yapan bir içerik kazand›r›lmas›
yönünde yasal düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
7. Öneri
E¤itim hakk›ndan yararlan›rken ayr›mc›l›¤a u¤rayan çocu¤un
ma¤duriyetinin en k›sa zamanda giderilebilmesi için basit ve h›zland›r›lm›ﬂ
idarî ve yarg›sal usuller benimsenmelidir. Bu çerçevede, e¤itimde
ayr›mc›l›k iddialar›n› inceleyecek, gerekli yetkilerle donat›lm›ﬂ bir
ombudsmanl›k ofisi kurulmas›na yönelik yasal düzenlemeler yap›lmas›
düﬂünülebilir.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
8. Öneri
Çocu¤un e¤itim hakk›n› kullanabilmesi için veli, vasi veya bizzat çocukla
ilgili ne tür tedbirler al›nabilece¤i ve bu tedbirleri kimin alaca¤›
düzenlenmekle birlikte, veli, vasi ve çocu¤un hak talebiyle nas›l ve
nereye baﬂvuruda bulunabilece¤i mevzuatta aç›k de¤ildir. Mevzuat›n,
çocu¤un e¤itim hakk›ndan yararlanmas›n› sa¤layacak tedbirlerin
al›nmas› bak›m›ndan kiﬂi ve kurumlar› yükümlülük alt›na soktu¤u
hallerde, gerekli yapt›r›mlar aç›kça düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
9. Öneri
‹lkö¤retimin paras›z olmas› esas›, ders araç gereçleri dâhil e¤itimle
ilgili tüm giderleri de kapsayacak biçimde düzenlenmeli ve bu ilkenin
ihlali halinde uygulanacak yapt›r›m da belirlenmelidir. Paras›z e¤itim
hakk›, orta ö¤retimi de kapsayacak biçimde geniﬂletilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
10. Öneri
E¤itimin güvenli ve sa¤l›kl› bir ortamda yap›lmas› gerekir. Bu koﬂullara
uyulmad›¤› durumlarda, örne¤in deprem hatt›nda, yüksek gerilim
hatt› yak›n›nda okul yap›ld›¤› durumlarda velilerin sahip oldu¤u baﬂvuru
olanaklar›, hak sahiplerinin bu hakk› kolayca kullanabilmesini sa¤layacak
biçimde e¤itim mevzuat› kapsam›nda aç›kça düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 14
Madde 16
Madde 19
Madde 28
Madde 29
Madde 39

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun

Madde No

Milli E¤itim
Temel
Kanunu
(devam)

Ek
Düzenleme

Öneriler
11. Öneri
E¤itimin kabul edilebilir nitelikte olmas› için her türlü ﬂiddet ve
istismardan tümüyle ar›nd›r›lm›ﬂ olmas› gerekmektedir. ﬁiddet ve
istismar ö¤retmen ve her kademedeki di¤er personelden
kaynaklanabilece¤i gibi, di¤er ö¤rencilerden ve okul çevresindeki
gruplardan da kaynaklanabilir. Okullarda ﬂiddet, ihmal ve istismar›n
önlenmesi için gerekli tedbirleri alma yükümlülü¤ü, idare ve
ö¤retmenlerin görevleri kapsam›nda düzenlenmelidir. Bu tür eylemlerde
bulunan ö¤retmen ve idareciler için öngörülen ceza görev yeri
de¤iﬂikli¤i olmamal›, çocu¤a karﬂ› ﬂiddet uygulayan görevlinin davran›ﬂ
de¤iﬂikli¤i sa¤lay›c› programlara yönlendirilmesi veya çocuklarla
çal›ﬂmas›n›n önlenmesi sa¤layacak biçimde yasal düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 14
Madde 16
Madde 19
Madde 28
Madde 29
Madde 39
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12. Öneri
Anadili Türkçe d›ﬂ›nda bir dil olan çocuklar›n, resmi dil olan Türkçe
yan›nda anadillerini de ö¤renme ve kullanma özgürlükleri tan›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 29 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
13. Öneri
Her tür ﬂiddet, ihmal, sömürü ya da istismar, iﬂkence, zalimane,
insanl›kd›ﬂ›, aﬂa¤›lay›c› muamele ya da ceza ve silahl› çat›ﬂma durumlar›na
maruz kalan çocuklar›n, rehabilitasyonu ve toplumla bütünleﬂtirilmelerine yönelik al›nmas› gereken tedbirler dahilinde Milli E¤itim
Bakanl›¤›n›n görev ve sorumluluklar› yasa ile düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 39 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 2

Milli E¤itim amaçlar› aras›nda, farkl›l›klara sayg› al›ﬂkanl›¤›n›n geliﬂtirilmesi
ve ayr›mc› tutum ve bak›ﬂ aç›lar›n›n de¤iﬂtirilmesi amac› yer almal›d›r.
E¤itimin amaçlar› ve içeri¤i çocuk merkezli bir yaklaﬂ›m do¤rultusunda
de¤iﬂtirilmeli, vatandaﬂl›k ve ulusal de¤erler yan›nda evrensel de¤erlere,
insan hak ve özgürlüklerine ve farkl›l›klara sayg› e¤itimin amaçlar›
aras›na al›nmal›; müfredat ve ders kitaplar›n›n bu amaçlara ulaﬂmay›
sa¤layacak ﬂekilde gözden geçirilmesi bir yasal yükümlülük haline
getirilmelidir. Bu kapsamda, düﬂmanl›k, cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve ﬂiddet
ça¤r›s› yapan ifadelerin ders kitaplar›nda yer alamayaca¤› mevzuatta
aç›kça düzenlenmelidir.
((Bkz. Rapor, Madde 2 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 29 / III. Mevzuat›n Sözleﬂme’ye Uyumu ve Öneriler)

Madde 2
Madde 29

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Milli E¤itim
Temel
Kanunu
(devam)
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Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Madde 4

Milli E¤itimin temel ilkeleri aras›nda ayr›mc›l›¤›n önlenmesi ilkesi yer
almal› ve Anayasan›n 10. maddesi ile ilgili öneride yer alan biçimde
düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 2 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 2
Madde 28

Madde 5

Milli e¤itim temel hizmetinin Türk vatandaﬂlar›n›n istekleri ve ihtiyaçlar›na
göre düzenlenlenmesini öngören 5. madde mülteci ve s›¤›nmac›lar
dâhil olmak üzere geniﬂ anlamda yabanc›lar› içerecek biçimde
de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 22

Madde 7

Milli E¤itim Temel Kanunu’nun ilkö¤retim görme hakk›n› sadece Türk
vatandaﬂlar›na tan›yan 7. maddesi Türkiye’de bulunan bütün çocuklar›
kapsayacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 22

Madde 8

1. Öneri
F›rsat ve imkân eﬂitli¤i ilkesi Anayasan›n 10. maddesi ile ilgili öneride
yer alan biçimde düzenlenmelidir.
E¤itimde f›rsat eﬂitli¤i Devlet bak›m›ndan bir “kaç›nma” yükümlülü¤ü
de¤il; aksine bir “sa¤lama” yükümlülü¤ü getirmektedir. Bu çerçevede
Milli E¤itim Temel Kanununun “F›rsat ve ‹mkân Eﬂitli¤i” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan
8. madde hükmü son derece s›n›rl› ve yetersizdir. Çocuklar›n e¤itimde
f›rsat eﬂitli¤ine sahip olamamas›n›n nedenleri ile özellikle hangi grup
çocuklar›n f›rsat eﬂitli¤ine sahip olmad›klar› araﬂt›r›larak, bu nedenlerin
ortadan kald›r›lmas›na yönelik “düzeltici tedbirler” al›nmas› bir
yükümlülük olarak düzenlenmelidir.

Madde 2
Madde 28

2. Öneri
Maddi imkânlardan yoksunluk halinde sa¤lanacak olanaklar “baﬂar›”
kriterine ba¤l› olmamal›d›r. Çocu¤un burs ve benzeri e¤itimi destekleyici
imkânlardan yararlanmas›n› baﬂar›l› olmas› koﬂuluna ba¤layan
düzenlemeler (örn. Anayasa md. 42, Milli E¤itim Temel Kanunu md.
8, ‹lkö¤retim ve Ortaö¤retimde Paras›z Yat›l› veya Burslu Ö¤renci
Okutma ve Bunlara Yap›lacak Sosyal Yard›mlara ‹liﬂkin Kanun md.
4.), Sözleﬂmeye uygun görünmemektedir.
((Bkz. Rapor, Madde 2 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
Madde 10

E¤itimin amaçlar› ve içeri¤i çocuk merkezli bir yaklaﬂ›m do¤rultusunda
de¤iﬂtirilmeli, vatandaﬂl›k ve ulusal de¤erler yan›nda evrensel de¤erlere,
insan hak ve özgürlüklerine ve farkl›l›klara sayg› e¤itimin amaçlar›
aras›na al›nmal›; müfredat ve ders kitaplar›n›n bu amaçlara ulaﬂmay›
sa¤layacak ﬂekilde gözden geçirilmesi bir yasal yükümlülük haline
getirilmelidir. Bu kapsamda, düﬂmanl›k, cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve ﬂiddet
ça¤r›s› yapan ifadelerin ders kitaplar›nda yer alamayaca¤› mevzuatta
aç›kça düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 29 / III. Mevzuat›n Sözleﬂme’ye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 29

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun

Madde No

Milli E¤itim
Temel
Kanunu
(devam)

Madde 11

Öneriler
1. Öneri
Madde, Sözleﬂmenin 13. maddesinde yer alan çocuklar›n görüﬂlerini
serbestçe ifade etme hakk› dikkate al›narak düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 13 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 23
Madde 28

2. Öneri
E¤itimin amaçlar› ve içeri¤i çocuk merkezli bir yaklaﬂ›m do¤rultusunda
de¤iﬂtirilmeli, vatandaﬂl›k ve ulusal de¤erler yan›nda evrensel de¤erlere,
insan hak ve özgürlüklerine ve farkl›l›klara sayg› e¤itimin amaçlar›
aras›na al›nmal›; müfredat ve ders kitaplar›n›n bu amaçlara ulaﬂmay›
sa¤layacak ﬂekilde gözden geçirilmesi bir yasal yükümlülük haline
getirilmelidir. Bu kapsamda, düﬂmanl›k, cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve ﬂiddet
ça¤r›s› yapan ifadelerin ders kitaplar›nda yer alamayaca¤› mevzuatta
aç›kça düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 29 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Madde 12

1. Öneri
Bu madde; din derslerinin genel din kültürü ve ahlak bilgisi dersi olarak
düzenlenmesini, bütün tercihlere uygun seçenek ve muafiyetin
öngörülmesini, çocuklar›n görüﬂünün al›nmas›n›, dini okul e¤itiminin
tüm dinler için eﬂit ilkeler ile düzenlenmesini sa¤layacak ve hem
okullarda din e¤itimini, hem de dini okul e¤itimini Sözleﬂmenin 14.
ve 30. maddeleri ile uyumlu hale getirecek biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 14 / III. Mevzuat›n Sözleﬂme’ye Uyumu ve
Öneriler; Bkz. Rapor, Madde 30 / III. Mevzuat›n Sözleﬂme’ye Uyumu
ve Öneriler)
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Madde 14
Madde 29
Madde 30

2. Öneri
E¤itimin amaçlar› ve içeri¤i çocuk merkezli bir yaklaﬂ›m do¤rultusunda
de¤iﬂtirilmeli, vatandaﬂl›k ve ulusal de¤erler yan›nda evrensel de¤erlere,
insan hak ve özgürlüklerine ve farkl›l›klara sayg› e¤itimin amaçlar›
aras›na al›nmal›; müfredat ve ders kitaplar›n›n bu amaçlara ulaﬂmay›
sa¤layacak ﬂekilde gözden geçirilmesi bir yasal yükümlülük haline
getirilmelidir. Bu kapsamda, düﬂmanl›k, cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve ﬂiddet
ça¤r›s› yapan ifadelerin ders kitaplar›nda yer alamayaca¤› mevzuatta
aç›kça düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 29 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Madde 22

S›¤›nmac› ve mültecilerin e¤itim hakk› genelgelerin ötesinde yasal
güvenceye kavuﬂturulmal›; bunun için 22. madde Türkiye’de bulunan
yabanc›lar›, s›¤›nmac› ve mülteciler ile bunlar›n ihtiyaçlar›n› da dikkate
alacak ﬂekilde yeniden formüle edilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 22

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun

Madde No

Milli E¤itim
Temel
Kanunu
(devam)

Madde 23

Öneriler
1. Öneri
‹lkö¤retimin amaç ve görevleri Türk vatandaﬂ› olmayan s›¤›nmac› ve
mülteci çocuklar›n durum ve ihtiyaçlar›n› dikkate alacak biçimde
düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 22
Madde 29

2. Öneri
‹lkö¤retimin amaç ve içeri¤i çocuk merkezli bir yaklaﬂ›m do¤rultusunda
de¤iﬂtirilmeli, vatandaﬂl›k ve ulusal de¤erler yan›nda evrensel de¤erlere,
insan hak ve özgürlüklerine ve farkl›l›klara sayg› e¤itimin amaçlar›
aras›na al›nmal›; müfredat ve ders kitaplar›n›n bu amaçlara ulaﬂmay›
sa¤layacak ﬂekilde gözden geçirilmesi bir yasal yükümlülük haline
getirilmelidir. Bu kapsamda, düﬂmanl›k, cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve ﬂiddet
ça¤r›s› yapan ifadelerin ders kitaplar›nda yer alamayaca¤› mevzuatta
aç›kça düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 29 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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Milli Müdafa
Mükellefiyeti
Kanunu

Madde 25

Nüfusun az ve da¤›n›k oldu¤u yerlerde çocuklar›n okula devamlar›n›
sa¤lamak üzere al›nmas› gereken tedbirlerin al›nmamas› halinde
baﬂvurulacak hukukî ve idarî yollar, haktan yararlanmay› kolaylaﬂt›racak
ﬂekilde yasal düzenlemelerde yer almal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 28

Madde 54

Ancak çocuk yay›nlar›n›n çocuk sa¤l›¤›na ve geliﬂimine uygun olarak
düzenlenmesi ve geliﬂtirilmesi için özellikle çocuk programlar› ve
kitaplar›n›n yay›n› ve teﬂvik edilmesi ile ilgili kapsaml› bir düzenlemeye
ihtiyaç bulunmaktad›r. Ayn› zamanda bu madde kapsam›nda çocu¤un
bilgi ve belgeleri edinme hakk›n› kullanmas› için baﬂvuru yollar›n›
gösterecek; tüm okullarda çocuklar›n kullan›m›na elveriﬂli kütüphane
ve internet gibi kaynaklar ve bunlara eriﬂimle ilgili standartlar›
gösterecek yasal düzenlemeler yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 17 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 17

Madde 2

Bu maddede yer alan on beﬂ yaﬂ, on sekiz olarak de¤iﬂtirilmelidir.

Madde 6
Madde 38

(Bkz. Rapor, Madde 6 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 38 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun

Madde No

Nüfus
Hizmetleri
Kanunu

Ek
Düzenleme

Öneriler
1. Öneri
Nüfus kayd› ve kimlik belgesinin ücretsiz olarak düzenlenmesi, bir
kurala ba¤lanmal›d›r.
Ayr›ca nüfus müdürlüklerine;
a. Nüfusa kay›t konusunda tan›t›m kampanyas› yapma
b. Okul ça¤›na gelmiﬂ ancak nüfus kayd› bulunmayan çocuklar için
gezici ekipler oluﬂturarak nüfus kay›t iﬂlemlerini okullarda yayg›nlaﬂt›rma,
gibi görevler verilmeli.
Hastanelerde dünyaya gelen çocuklar için hastane taraf›ndan resmi
sa¤l›k kitapç›¤› düzenlenmesi esas› benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 7 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 7
Madde 8
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2. Öneri
Çocu¤a, kimli¤i ile ilgili bilgilere ulaﬂma ve bunlara itiraz edebilme
hakk› yasa ile tan›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 8 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
3. Öneri
Ancak çocu¤un kimli¤inin korunmas› kapsam›nda büyük önem taﬂ›yan
kültür, din ve dil gibi kültürel unsurlar bak›m›ndan mevzuat›n Sözleﬂme
ile uyumunun sa¤lanmas› gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 8 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
4. Öneri
Ayr›ca, çocuklar›n kimlikleri ile ilgili olarak tutulan kendileri ile ilgili
dosyalar› görebilme hakk› mevzuatta aç›kça düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 8 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
Madde 7

Nüfus kimlik belgelerinden din hanesi ç›kar›lmal› ve kiﬂilerin din ve
inançlar›n› aç›klamak zorunda kalmamalar› yasal güvence alt›na
al›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 14 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 14

Madde 18

Hastane, sa¤l›k ocaklar› ve resmi olarak görevlendirilmiﬂ ebelere
yapt›rd›klar› do¤umlar neticesinde dünyaya gelen çocuklar›; bulunduklar›
ilçe nüfus müdürlü¤üne bildirimde bulunma yükümlülü¤ü getirilmelidir.
Do¤um hastanede veya resmi ebe nezaretinde yap›lmam›ﬂsa, do¤um
olay›n› haber alan muhtarlara bildirimde bulunma yükümlülü¤üne
sahip olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 7 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 7

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Ödeme Gücü
Olmayan
Vatandaﬂların
Tedavi
Giderlerinin
Yeﬂil Kart
Verilerek
Devlet
Tarafından
Karﬂılanması
Hakkında
Kanun

Madde No

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Ek
Düzenleme

Özürlü çocuklar›n sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmalar›n›n Ödeme
Gücü Olmayan Vatandaﬂlar›n Tedavi Giderlerinin Yeﬂil Kart Verilerek
Devlet Taraf›ndan Karﬂ›lanmas› Hakk›nda Kanuna tabi olmas› ve bu
Kanunda özürlü çocuklara iliﬂkin özel bir düzenleme bulunmamas›
önemli bir eksikliktir. Özürlü çocuklar›n sa¤l›k hizmetlerinden ücretsiz
yararlanmalar› mümkün olmal› ve bunu sa¤layacak usuller
basitleﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 23

Madde 2

Çocuklar›n anne-babalar›n›n içinde bulundu¤u koﬂuldan ba¤›ms›z
olarak sosyal güvenlik ﬂemsiyesinden yararlanmas›n› sa¤lay›c› bir
düzenleme yap›lmad›¤› takdirde veya yap›l›ncaya kadar, sa¤l›k
hizmetlerinden yararlanmalar›n› sa¤lamak üzere bu Kanunda yer alan
hiçbir sosyal güvenlik sisteminin güvencesi alt›nda olmamak veya
gelirinin asgari ücretin 1/3’ünün alt›nda olmas› ﬂart› kald›r›larak, annebabas›n›n sosyal güvenlik sisteminin güvencesinden herhangi bir
nedenle yararlanamayan bütün çocuklara Yeﬂil Kart verilmesi ve
bunun do¤um an›nda bir hak olarak tesisi sa¤lanmal›d›r. Çocuklar için
bu kart›n kapsam› tüm sa¤l›k giderlerini karﬂ›lamaya elveriﬂli biçimde
düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 24 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 26 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 24
Madde 26

Madde 5

1. Öneri
Az›nl›k okullar›na iliﬂkin olarak Sözleﬂme ve daha genel olarak
uluslararas› hukuk ile uyumlu olmayan bir düzenleme, az›nl›k okullar›yla
ilgili olarak mütekabiliyetin esas al›naca¤›n› ifade eden Özel Ö¤retim
Kurumlar› Kanununun 5. maddesidir. Mütekabiliyet, bir ülke
topraklar›ndaki yabanc›lara yap›lacak muameleye ve tan›nacak hak
ve özgürlüklere iliﬂkindir. Mütekabiliyetin az›nl›klara uygulanmas›,
az›nl›klara mensup kiﬂilerin yabanc› olarak görüldüklerini ifade eder
ki, bu yaklaﬂ›m ayr›mc›l›k teﬂkil eder. Bu nedenle, az›nl›k okullar›n›n
mütekabiliyet esas›na dayal› olarak düzenlenece¤ine iliﬂkin hüküm
yürürlükten kald›r›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 29/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 30/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler )

Madde 29
Madde 30
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Özel
Ö¤retim
Kurumları
Kanunu

Öneriler

2. Öneri
Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanununun 5. maddesi son f›kras›na getirilecek
bir ek düzenleme ile az›nl›klara mensup çocuklar›n paras›z ilkö¤retim
haklar›n› kendi ana dilinde e¤itim hakk› ile birlikte kullanmalar›n›
sa¤layacak bir esas benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 30/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Özürlüler ve
Bazı Kanun ve
Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde
De¤iﬂiklik
Yapılması
Hakkında
Kanun

Madde No
Ek
Düzenleme

Madde 4

Öneriler
1. Öneri
Özürlüler ile ilgili bütün düzenlemeler bu Kanun kapsam›nda toplanmal›,
mevzuattaki da¤›n›kl›k engellenmelidir.
2. Öneri
Bu Yasada özürlülerin, kendilerine tan›nan haklar› kullanamamalar›
veya ayr›mc›l›¤a maruz kalmalar› halinde baﬂvurabilecekleri ﬂikâyet
mekanizmas› düzenlenmelidir. Engelli çocuk ve ailesi bak›m›ndan
ﬂikâyet mekanizmalar› hakk›nda bilgilenme hakk› ve bu mekanizmalar›n
ayn› zamanda fiziksel olarak da eriﬂilebilir olmas› da öngörülmeli ve
çocu¤a yasal temsilcisi olmadan ﬂikâyette bulunma olana¤› tan›nmal›d›r.
3. Öneri
Özürlülere karﬂ› ayr›mc›l›k halinde ispat yükünün yer de¤iﬂtirece¤i
öngörülmelidir.
4. Öneri
Kanunun 15. maddesinde e¤itim hakk›na dair düzenleme yap›l›rken
benimsenmiﬂ olan, bütünleﬂtirilmiﬂ ortamlar yaklaﬂ›m› di¤er bütün
hizmetler ve özellikle de bak›m hizmetleri bak›m›ndan da söz konusu
olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Maddede yer alan “özürlüler aleyhine ayr›mc›l›k yap›lamaz” ilkesinden
önce gelen “Bu Kanun kapsam›nda bulunan hizmetlerin yerine
getirilmesinde” ifadesi kald›r›lmal› ve her tür hizmet bak›m›ndan
ayr›mc›l›k yasa¤› ilkesinin benimsendi¤ini gösterir bir düzenleme
yap›lmal›d›r.
Ayr›mc›l›k yasa¤›n›n konu bak›m›ndan kapsam›, bu sözleﬂmelerde
say›lan tüm hak ve özgürlükleri içerecek ﬂekilde geniﬂletilmeli ve
engellilik ayr›mc›l›¤›n yasakland›¤› tüm hükümlerde, özel bir kriter
olarak aç›kça yer almal›d›r.
Ayr›mc›l›k yasa¤›n›n tan›m› yap›lmal› ve ne tür fiillerin hangi koﬂullar
alt›nda engellili¤e dayal› ayr›mc›l›k say›laca¤› aç›kça ortaya konulmal›d›r.
Ayr›mc›l›¤›n her türü yasaklanmal›d›r. Bu çerçevede do¤rudan ve
dolayl› ayr›mc›l›k yan›nda taciz ve makul uyumlaﬂt›rma yapmama da,
ayr›mc›l›k yasa¤› kapsam›nda olmal›d›r.
Çocuklara yönelik her türlü yer ve faaliyetin farkl› engel türleri
gözetilerek içermeci bir ﬂekilde planlanmas› ve hizmetlerin de bu
ﬂekilde sunulmas› bir zorunluluk haline getirilmeli ve bu yükümlülüklere
uymama hali de ayr›mc›l›k olarak kabul edilmelidir.
Devlet d›ﬂ›ndaki gerçek ve tüzel kiﬂileri de içerecek biçimde ayr›mc›l›k
yasa¤›n›n kiﬂi bak›m›ndan kapsam› geniﬂletilmelidir.
Ayr›mc›l›k yasa¤› düzenlenirken ayr›m gözetme kast› aranmamal›d›r.
Çocuklar›n ayr›mc›l›k yasa¤›n›n korumas›ndan yararlanabilmeleri için
“engelli olmalar›” ﬂart› aranmamal›d›r.
Engelli çocuklar›n hak ve özgürlüklerden yararlanmalar›n› sa¤layacak
tedbirlerin al›nmamas› da ayr›mc›l›k olarak kabul edilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 7
Madde 8
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Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Özürlüler ve
Bazı Kanun ve
Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde
De¤iﬂiklik
Yapılması
Hakkında
Kanun
(devam)

Madde 15

Kanunun 15. maddesinin e¤itim alan›nda ayr›mc›l›¤›n önlenmesi ve
ayr›mc›l›¤›n giderilmesi bak›m›ndan yeterli olmad›¤›na dikkat etmek
gerekir. Her ﬂeyden önce bu hükümler ayr›mc›l›k ve eﬂitlik kavramlar›n›
tan›mlamamaktad›r. Söz konusu kavramlar hukukî kavramlar olmalar›
hasebiyle tan›mlanmaya muhtaçt›r.
(Madde23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler; 28 / III.
Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 23
Madde 28

Özürlüler
‹daresi
Baﬂkanlı¤ı
Teﬂkilat ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararname

Ek
Düzenleme

1. Öneri
Özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir ﬂekilde
yürütülmesini temin etmek için bir koordinasyon biriminin kurulmas›n›n
öngörülmüﬂ olmas› Sözleﬂme ile uyumlu olmakla birlikte, bu kurulun
rolüne uygun bir yetkiye sahip olmas›n› sa¤layacak ek düzenlemeler
ihtiyaç bulunmaktad›r.

Madde 23

2. Öneri
Ayn› zamanda Baﬂkanl›¤›n toplumdaki önyarg›lar›n de¤iﬂtirilmesine
ve özellikle de aile dâhil olmak üzere çocukla çal›ﬂan veya çocu¤un
bak›m›n› üstlenen kiﬂiler ve çocuklara yönelik e¤itici faaliyetlerde
bulunma görevinin kapsam› geniﬂletilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Radyo ve
Televizyonların
Kuruluﬂ ve
Yayınları
Hakkındaki
Kanun

Ek
Düzenleme

1. Öneri
4. maddede yaz›l› yay›n ilkeleri aras›nda yer alan özel hayata sayg›
ilkesinin hayata geçirilebilmesi için özellikle de bu ilkenin çocuklar
bak›m›ndan önem ve kapsam›n› gösterecek özel bir düzenleme
yap›lmal›d›r. Bu düzenleme, çocuklar›n bulunduklar› kurumlara iliﬂkin
ya da çocuk istismar› veya aile sorunlar›na iliﬂkin haberleri de kapsayacak
biçimde olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
2. Öneri
Kitle iletiﬂim araçlar›na iliﬂkin yasal düzenlemelerde medyan›n çocuk
haklar›n›n tan›t›lmas› ve korunmas›ndaki rolü aç›kça tarif edilmeli ve
bu rol gere¤ince üstlenmesi gereken sorumluluklar gösterilmelidir.
Kitle iletiﬂim araçlar›n›n çocuk haklar›n›n korunmas› ve tan›t›lmas›ndaki
rol ve sorumlulu¤u baﬂl›¤› alt›nda özellikle aﬂa¤›daki konular› içerecek
bir düzenleme yap›lmal›d›r:
a. Ülkede bulunan bütün çocuklar›n toplumsal, ruhsal ve ahlâksal
esenli¤ini, bedensel ve zihinsel sa¤l›¤›n› geliﬂtirmeyi hedefleyenler baﬂta
olmak üzere, çeﬂitli ulusal ve uluslararas› kaynaklardan bilgi ve yay›nlara
eriﬂim hakk›,

Madde 16
Madde 17
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Madde 4

Öneriler
b. Kitle iletiﬂim araçlar›n›n, çocuklar aç›s›ndan sosyal ve kültürel
anlamda yararl› olacak ve çocu¤un insan hak ve özgürlüklerine,
ailesine, yaﬂad›¤› ülkenin ulusal de¤erlerine, kendisinden farkl›
uygarl›klar›n ulusal de¤erlerine, do¤al çevreye sayg›s›n› geliﬂtirici, özgür
bir toplumda sorumlu bir yaﬂam için haz›rlanmas›n› sa¤lay›c› biçimde
yay›n yapma sorumlulu¤u,
c. Kitle iletiﬂim araçlar›n›n, özürlü insanlara yönelik olumlu bir imge
sunulmas›, halklar aras›nda anlay›ﬂ ve dostluk, cinsiyetler aras› eﬂitlik,
suça sürüklenen çocuklar›n olumlu biçimde toplumsallaﬂt›r›lmas›
anlay›ﬂlar›n›n geliﬂtirilmesi, Sözleﬂmenin yetiﬂkin ve çocuklara tan›t›lmas›,
sa¤l›k ve e¤itim alanlar›nda ilerlemelere katk›da bulunma sorumlulu¤u.
Ayn› zamanda bu madde kapsam›nda çocu¤un bilgi ve belgeleri
edinme hakk›n› kullanmas› için baﬂvuru yollar› da gösterilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 17 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
1. Öneri
Ayr›mc›l›k yasa¤›, Sözleﬂmelerde yaz›l› bütün kriterleri kapsayacak
bir ilke olarak düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 2 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
2. Öneri
Çocuklar›n medyadan yararlanma ve görüﬂlerini medya arac›l›¤› ile
ifade etme haklar› bu yasa çerçevesinde düzenlenmeli ve bunun
yöntemi de belirlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 13 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
3. Öneri
Çocuklar›n bulunduklar› kurumlara iliﬂkin yap›lan haberlerde ya da
çocuk istismar› veya aile sorunlar›na iliﬂkin haberlerde, çocu¤un özel
yaﬂam›na sayg› gösterilmesini sa¤lamak için yap›lacak düzenleme
bütün bu konular› içerecek biçimde olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
4. Öneri
Ancak çocuk yay›nlar›n›n çocuk sa¤l›¤›na ve geliﬂimine uygun olarak
düzenlenmesi ve geliﬂtirilmesi için özellikle çocuk programlar› ve
yay›nlar›n›n teﬂvik edilmesi ile ilgili kapsaml› bir düzenlemeye ihtiyaç
bulunmaktad›r.
(Bkz. Rapor, Madde 17 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
5. Öneri
Vatandaﬂl›k koﬂuluna ba¤l› olmadan ülkede bulunan bütün az›nl›klar
bak›m›ndan kendi dillerinde yay›n yapma ve kendi dillerini ö¤retme
ve kültürlerini yaﬂatma olana¤› sa¤layacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 30/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 16
Madde 17
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Madde 16
Madde 17
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Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Madde 34

Çocuklara özgü yay›n kurallar›na ayk›r› davran›ﬂlara iliﬂkin yapt›r›mlar›n
cayd›r›c› olmas›n› sa¤layacak bir düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 17/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 17

Ek
Düzenleme

1. Öneri
Çocuklar›n bulundu¤u bütün kurumlar›n mevzuat›nda çocu¤un özel
yaﬂam›na sayg› duyulmas› teminat alt›na al›nmal›d›r. Bu düzenleme;
a. fiziksel çevre ve tasar›m›, ziyaret ve iletiﬂimi, kiﬂisel eﬂyalar› ve
personel e¤itimi ve davran›ﬂlar›n›
b. çocu¤a, hakk›nda tutulan kay›tlarla ilgili olarak; bu tür bilgilerin
bulundu¤unu bilme, bu bilgilerin hangi amaçla tutuldu¤unu ve kimler
taraf›ndan denetlendi¤ini bilme; bu bilgilere eriﬂme; düzeltilmesini
isteme; bu bilgilere baﬂka kimlerin, hangi gerekçelerle ulaﬂabildiklerini
bilme ve bunlar› kontrol edebilme; herhangi bir ihtilaf halinde yarg›
organlar›na baﬂvurma; tazminat dâhil zararlar›n›n karﬂ›lanmas›n› talep
etme hakk›n› içerecek biçimde olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 16
Madde 36
Madde 39
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2. Öneri
Ma¤duriyet sonucu bir t›bbi tedavi ihtiyac› do¤muﬂsa bu tedaviyi hangi
kurumun üstlenece¤ine iliﬂkin düzenleme bulunmamaktad›r. Sa¤l›k
Hizmetleri Temel Kanununda bu tür tedavi hizmetlerinin Sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n yükümlülü¤ünde oldu¤unu dair düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 36 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
3. Öneri
Her tür ﬂiddet, ihmal, sömürü ya da istismar, iﬂkence, zalimane,
insanl›k d›ﬂ›, aﬂa¤›lay›c› muamele ya da ceza ve silahl› çat›ﬂma durumlar›na
maruz kalan çocuklar›n, rehabilitasyonu ve toplumla bütünleﬂtirilmelerine yönelik al›nmas› gereken tedbirler dâhilinde Sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n görev ve sorumluluklar› yasa ile düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 39 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Madde 3

1. Öneri
Toplumun tamam›na yönelik sa¤l›k e¤itimlerinin, özellikle beslenme,
temiz içme suyu, cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar, bulaﬂ›c› hastal›klar,
alkol ve madde ba¤›ml›l›¤› konular› da dâhil olmak üzere ana-çocuk
sa¤l›¤›, halk sa¤l›¤›, aile planlamas› ve koruyucu sa¤l›k önlemlerini
kapsayacak biçimde verilmesi için sorumlu kurum ve bu konudaki
görevlerin ayr›nt›lar› ile düzenlenmesi gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 24 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 24
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Kanun
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Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Sa¤lık
Hizmetleri
Temel Kanunu
(devam)

Madde 3

2. Öneri
Her çocu¤un yeterli beslenme hakk› oldu¤u, bu hakk›n güvence alt›na
almaya yönelik ve çocuklar›n yetersiz beslenmenin ve zararl›
beslenmenin tehlikelerinden korunmas›na yönelik hizmetleri sunma
yükümlülü¤ünün Devlete ait oldu¤unu gösterir özel bir düzenleme
yap›lmal›d›r. Bu konuda Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Sosyal
Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanl›¤› ile Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›n›n ortak sorumlulu¤u dikkate al›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 24 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 24

Sa¤lık
Hizmetlerinin
Sosyalleﬂtirilmesi
Hakkında
Kanun

Madde 13
Madde 16

Her çocu¤un yeterli beslenme hakk› oldu¤u, bu hakk›n güvence alt›na
almaya yönelik ve çocuklar›n yetersiz beslenmenin ve zararl›
beslenmenin tehlikelerinden korunmas›na yönelik hizmetleri sunma
yükümlülü¤ünün Devlete ait oldu¤unu gösterir özel bir düzenleme
yap›lmal›d›r. Bu konuda Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Sosyal
Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanl›¤› ile Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›n›n ortak sorumlulu¤u dikkate al›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 24 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 24

Sendikalar
Kanunu

Madde 5
Madde 20

Sendikaya üye olma yaﬂ›, çal›ﬂma yaﬂ› ile uyumlu biçimde
düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 15 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 15

Sinema
Filmlerinin
De¤erlendirilmesi
ve Sınıflandırılması
ile Desteklenmesi
Hakkında
Kanun

Ek
Düzenleme

Çocuklar›n medyadan yararlanma ve görüﬂlerini medya arac›l›¤› ile
ifade etme haklar› bu yasa çerçevesinde düzenlenmeli ve bunun
yöntemi de belirlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 13 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 13

Siyasi
Partiler
Kanunu

Madde 11

Siyasi Partiler Kanununun, çocuklar›n üyeli¤ini engelleyen düzenlemeleri,
Komite yorumlar› do¤rultusunda de¤erlendirildi¤inde 15. madde ile
uyumlu oldu¤u söylenemeyecektir. Bu konu düzenlenirken, bir yandan
çocu¤un örgütlenme özgürlü¤ünü eksiksiz kullanabilmesine olanak
sa¤lama, di¤er yandan da çocuklar›n siyasi amaçlarla kullan›lmas›n›
önleme amaçlar›na uygun hareket etmek gerekecektir. Bu nedenle,
Siyasi Partiler Kanununun, Sözleﬂme ile uyumunu sa¤lay›c› düzenlemeler
yap›l›rken; oy verme yaﬂ›, çocu¤un görüﬂünü ifade etme, bask› ve
yönlendirmelerden korunma mekanizmalar› gibi ilgili bütün konular
birlikte ele al›nmal›d›r.

Madde 15

(Bkz. Rapor, Madde 15 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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Madde No
Ek
Düzenleme

Öneriler
1. Öneri
Kurum bak›m›na al›nan çocuklar›n mensubu olduklar› dinin gereklerini
yerine getirme olanaklar› bak›m›ndan eﬂit hakka sahip olmalar›n›
sa¤layacak özel düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 14 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
2. Öneri
Çocuklar›n bulundu¤u bütün kurumlar›n mevzuat›nda çocu¤un özel
yaﬂam›na sayg› duyulmas› teminat alt›na al›nmal›d›r. Bu düzenleme;
a. fiziksel çevre ve tasar›m›, ziyaret ve iletiﬂimi, kiﬂisel eﬂyalar› ve
personel e¤itimi ve davran›ﬂlar›n›
b. çocu¤a, hakk›nda tutulan kay›tlarla ilgili olarak; bu tür bilgilerin
bulundu¤unu bilme, bu bilgilerin hangi amaçla tutuldu¤unu ve kimler
taraf›ndan denetlendi¤ini bilme; bu bilgilere eriﬂme; düzeltilmesini
isteme; bu bilgilere baﬂka kimlerin, hangi gerekçelerle ulaﬂabildiklerini
bilme ve bunlar› kontrol edebilme; herhangi bir ihtilaf halinde yarg›
organlar›na baﬂvurma; tazminat dâhil zararlar›n›n karﬂ›lanmas›n› talep
etme hakk›n› içerecek biçimde olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
3. Öneri
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda, korunma
ihtiyac›n›n tespiti, bu karar›n al›nmas› ve sonras›nda tutulacak kay›tlara
çocu¤un ulaﬂma hakk›, bunun usulü, buradaki bilgilere itiraz hakk› ve
usulü konusunda özel bir düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
4. Öneri
Önleyici mekanizma ve hizmetler kanunla tan›mlanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
5. Öneri
Sosyal hizmet kuruluﬂlar›nda görev yapanlar için daha önce ﬂiddetle
ilgili herhangi bir sicile sahip olmama koﬂulu da dâhil asgari standartlar
belirlenmeli ve çocuk haklar› konusunda e¤itimli olmalar› koﬂulu
aranmal› veya bu konudaki e¤itimlere kat›lmalar› zorunlulu¤u
getirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Bkz. Rapor, Madde 20 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 23/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
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6. Öneri
Aile ortam›ndan yoksun çocuklar›n, bak›m ve gözetimini üstlenen
kurumlarda veya kiﬂilerin yan›nda ihmal ve istismara maruz kalmalar›
halinde ma¤duriyetlerinin tazminine iliﬂkin özel usul ve esaslar› içeren
bir düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 20/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
7. Öneri
Evlât edindirme prensipleri yasa ile düzenlenmelidir. Yasada bu konuda
bir düzenleme yap›lmam›ﬂ olmas› önemli bir boﬂluktur.
(Bkz. Rapor, Madde 21/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 14
Madde 16
Madde 19
Madde 20
Madde 21
Madde 23
Madde 27
Madde 36
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8. Öneri
Engelliler ile ilgili yükümlülükleri bak›m›ndan sahip olmas› gereken
personel ve bütçe, bu alanda hem tüm çocuklar›n ihtiyac›n› karﬂ›layacak
hem de kurumun yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini
sa¤layacak biçimde Kanun ile öngörülmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 21/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
9. Öneri
27. maddenin üçüncü f›kras›nda yer alan pozitif yükümlülüklere iliﬂkin
olarak, çocuklar aç›s›ndan bu haklar›n talep edilebilir olmas›n› ve
ihtiyac› bulunan bütün çocuklar›n ayr›ms›z olarak eﬂit bir biçimde bu
hizmetlere eriﬂimini sa¤layacak yeterli bütçe tahsisini de içeren yasal
düzenleme yap›lmas› gerekmektedir. Bu düzenleme aﬂa¤›daki unsurlar›
taﬂ›mal›d›r;
a- Çocuk bak›m›ndan güvence alt›na al›nmas› gereken asgari yaﬂam
standard› tarif edilmiﬂ olmal›,
b- Anne-baban›n veya bak›m sorumlulu¤u olan di¤er kiﬂilerin bu
sorumluluklar›n›n bilincine varmalar›n› ve yerine getirmelerini sa¤layacak
önlemleri alma konusunda Devlete verilmiﬂ aç›k bir yükümlülük
bulunmal›,
c- Ana-babalar›n üzerlerine düﬂen sorumluluklar› yerine getirebilecekleri
güce ve maddi imkânlara sahip olup olmad›klar›n› tespit etmeye
yarayacak yasal ve idarî ölçütler belirlenmiﬂ olmal›,
d- Ana-babalar›n›n kendisine yeterli imkân› sa¤layamad›¤› çocuklar›
tespit etmeye ve ailelere gerekli deste¤i sa¤lamaya (gelir ya da mal)
yönelik önlem ve yöntemler gösterilmiﬂ olmal›,
e- Devletin, her çocu¤un iyi beslenmesi, yeterli ve uygun biçimde
giydirilmesi, e¤itimine devam edebilmesi ve uygun bir konutta yaﬂamas›
için gerekli önlemleri alma yükümlülü¤ünü yerine getirmesini sa¤layacak
bütçe tahsis edilmiﬂ olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 27/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kanunu
(devam)

Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Ek
Düzenleme

10. Öneri
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre, geliﬂimi
risk alt›nda olan her çocuk kurumun koruma ve gözetim yükümlülü¤ü
kapsam›nda ise de uygulamada bütün riskler bu kapsamda
de¤erlendirilmemekte ve özellikle 36. maddeyi ilgilendiren konular
SHÇEK Kanununun 3. maddesinde yer alan korunmaya muhtaçl›k
halleri kapsam›nda görülmemektedir. O nedenle yasalarda kurumlar›n
önleyici ve tedavi edici hizmetlerdeki yükümlülü¤ü aç›kça say›lmal›,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu da, çocuklara yönelik
bütün riskleri tespit etme, önleme ve koruma için gerekli tedbirleri
almaktan sorumlu kabul edilerek, bunun usulleri düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 36/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 14
Madde 16
Madde 19
Madde 20
Madde 21
Madde 23
Madde 27
Madde 36

Madde 3

1. Öneri
Yoksulluk gibi sebeplerin çocu¤un ana-babas›ndan ayr›lma nedeni
olmamas› için ayr›lma sebepleri çocu¤un yarar› ilkesi ve ana babas›
ile birlikte yaﬂama hakk› ile uyumlu biçimde düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 9 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 9
Madde 18
Madde 20
Madde 22
Madde 34
Madde 39
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2. Öneri
Kad›n s›¤›nma evi ve çocuk koruma merkezi gibi kurumlar›n belli bir
nüfusa orant›l› olarak aç›lmas› zorunlulu¤u getirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 9 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
3. Öneri
a. Ana-babaya çocu¤un yetiﬂtirilmesi konusundaki sorumluluklar›n›
yerine getirirken Devlet taraf›ndan yard›mda bulunabilmesi için Aile
Dan›ﬂma Merkezlerinin ve Toplum Merkezlerinin tüm nüfusa
yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤layacak bir standart geliﬂtirilmeli ve bu standart
yasada yer almal›d›r.
b. Çal›ﬂan ana-baban›n, çocuk bak›m hizmet ve tesislerinden yararlanma
hakk›n›; ve bu hakk› kullanabilmeleri için SHÇEK Genel Müdürlü¤ünün
kreﬂ ve gündüz bak›mevi açma yükümlülü¤ü, bu tür hizmetlerin tüm
nüfusa yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤layacak bir standart ile birlikte
düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 18 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
4. Öneri
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3.
maddesinde yer alan yaﬂa iliﬂkin s›n›fland›rma, çocu¤un bak›m›nda
süreklili¤in sa¤lanmas›n› engelleyici niteliktedir. Bu s›n›fland›rma esas›
de¤iﬂtirilmeli ve süreklili¤i sa¤lay›c› bir esas benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 20 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kanunu
(devam)

Madde No
Madde 3

Öneriler
5. Öneri
S›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n farkl› bir kültürden gelmelerinden
kaynaklanan özel ihtiyaçlar›n›n dikkate al›nmas›n› ve buna uygun bir
hizmetten yararlanmalar›n› sa¤lamak üzere özel bir kurumun ve
hizmetin oluﬂturulmas› öngörülmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 9
Madde 18
Madde 20
Madde 22
Madde 34
Madde 39

6. Öneri
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda, duygusal,
cinsel ve/veya fiziksel istismara u¤ram›ﬂ çocuklar için oluﬂturulan
Bak›m ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinin tan›m› yer almakla
birlikte bu Merkezlerin kurulmas› bak›m›ndan uyulmas› gereken esasla
(örne¤in say›lar›, kapasiteleri) ile yayg›nlaﬂt›r›lmalar›na yönelik ilkeler
de yasa ile belirlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 34 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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7. Öneri
Yasayla cinsel sald›r› ma¤durlar›na yönelik baﬂvuru amac›yla
kullanabilecekleri özel merkezler kurulmal›, bu merkezler, cinsel
sald›r›ya maruz kalan çocuklarla çal›ﬂan tüm birimlerin temsilcilerini
içermeli ve konu hakk›nda çal›ﬂan kolluk, sa¤l›k çal›ﬂanlar› vb. tüm
görevlilerin görev tan›mlar› ve izleyecekleri prosedür bir yönetmelikle
ayr›nt›l› ﬂekilde düzenlenmelidir. Sald›r›ya maruz kalanlara gebelik
testi uygulanmal›, bulaﬂ›c› hastal›klara karﬂ› önlem al›nmal› ve ma¤dur
bu konuda bilgilendirilmeli ayr›ca psikolojik destek almas› sa¤lanmal›d›r.
Ayn› zamanda ﬂiddet, istismar vb. olaylar›n belirlenmesi, bildirimi,
sevk ve baﬂvuru yollar›, tedavi ve takibi ve adli makamlar›n olaya el
koyma süreci de düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 34 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
8. Öneri
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3.
maddesinde yap›lacak bir de¤iﬂiklik ile 38. madde kapsam›ndaki tüm
ma¤duriyet hallerini kapsayacak nitelikte kuruluﬂlar›n kurulmas›
öngörülmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 39 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Madde 4

1. Öneri
‹lkeler aras›nda ayr›mc›l›¤›n önlenmesi ilkesi, Anayasan›n 10. maddesi
ile ilgili öneride yer alan biçimde düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 2 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 2
Madde 18

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kanunu
(devam)

Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Madde 4

2. öneri
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda yer alan
sosyal hizmet tan›m›; sadece ekonomik yoksullu¤a dayal› bir ihtiyaç
hali öngörmemesi, maddi, manevi ve sosyal bütün yoksunluklar›
kapsamas›, sadece yard›m etmeyi de¤il bu yoksunluklar›n gidermeyi,
sosyal sorunlar› önlenmeyi, hayat standartlar›n› iyileﬂtirmeyi amaçl›yor
olmas› nedeniyle, 18. maddenin Devletlere yöneltti¤i, bütün anababalara yard›m sorumlulu¤unu kabul etme ça¤r›s› ile uyumludur.
Ancak uygulama, bu ça¤r›n›n ve Kanunda yer alan tan›m›n hayata
geçirilebilmesi için baﬂkaca yasal güvencelerin bulunmas› gerekti¤ini
göstermektedir. Bunun için bu hizmetlerin sunulmas›nda nüfus esasl›
bir yap›lanma prensibinin benimsenmesi önerilir.
(Bkz. Rapor, Madde 18 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 2
Madde 18

Madde 9

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun görevleri, çocu¤un
uygun yaﬂam standartlar›na sahip olma hakk›n› güvence alt›na almak
üzere, çocuk, ailesi ve bakmakla yükümlü kimselere beslenme, giyim
ve bar›nma konusunda maddi yard›m sa¤lama ve destek programlar›
uygulama yükümlülü¤ü de içerecek biçimde düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 27 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 27

Madde 11

Sosyal hizmet kuruluﬂlar›nda görev yapanlar için mesle¤e kabulde ve
meslek içi e¤itimin düzenli ve zorunlu olmas› prensibi yasada yer
almal›d›r. E¤itim biriminin görevleri kapsam›nda, koruyucu aileler ve
evlât edinenler de yer almal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 20 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 20

Madde 21

1. Öneri
Bildirim yükümlülü¤ü, çocu¤un korunmas› için en uygun yolun
izlenmesini; çocu¤un görüﬂünün al›nmas›, özel hayat›n korunmas› gibi
ilkelerin de uygulanmas›n› sa¤layacak biçimde ayr›nt›l› olarak
düzenlenmelidir. Bu tür bildirimleri alma görevli il müdürlüklerine
b›rak›lmamal›, bu konuda uzman personelin istihdam edildi¤i bir sosyal
hizmet kuruluﬂu kurulmal›d›r. Çocuk korunmaya al›nd›ktan ve adlî
sürece haz›rland›ktan sonra adlî sistemin harekete geçirilmesini
sa¤layacak bir sistem benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 19
Madde 20

350

2. Öneri
Mahkemelerin ve Kurumun, takdir yetkisini kullan›rken çocu¤un
yerleﬂtirilmesinde süreklili¤in korunmas›na ve çocu¤un etnik, dinsel,
kültürel ve dil kimli¤ine sayg› gösterilmesi prensibi yasada yer almal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 20 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Sosyal
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kanunu
(devam)

Sosyal
Sigortalar ve
Genel Sa¤lık
Sigortası
Kanunu

Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Madde 22

Aile yan›na yerleﬂtirme karar› verilirken, mülteci ve s›¤›nmac› çocuklar
bak›m›ndan mensubu olduklar› kültürden gelen ailelerin yan›na
yerleﬂtirilmelerine öncelik verilmesi ilkesi benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 22

Madde 24

Ancak çocu¤un durumunun de¤erlendirilmesi için bir periyot
öngörülmeli ve yerleﬂtirme uygulamalar›n›n izlenmesi için d›ﬂ denetim
ve ba¤›ms›z denetim olana¤› yasa ile tan›nmal›d›r. Ayn› zamanda
çocu¤un durumunun de¤erlendirilmesinin konu bak›m›ndan kapsam›
da belirlenmelidir..
(Bkz. Rapor, Madde 25 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 25

Madde 27

Aç›k ve özel bir düzenleme ile sosyal hizmet kuruluﬂlar›nda çocuklara
karﬂ› fiziksel, cinsel veya duygusal her türlü ﬂiddet eylemi yasaklanmal›d›r.
Bu düzenleme, Sözleﬂmenin 19. maddesinin sadece ﬂiddeti de¤il,
bedensel veya zihinsel sald›r›, ﬂiddet veya suiistimal, ihmal ya da
ihmalkâr muamele, ›rza geçme dâhil her türlü istismar ve kötü
muameleyi kapsad›¤› göz önüne al›narak yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 19

Madde 35

Ek düzenleme yap›larak, çocuklara bak›m hizmeti kurumlar›n mutlaka
ba¤›ms›z denetim organlar›nca denetlenmesi olana¤› tan›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 3/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 20/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;)

Madde 3
Madde 20

Madde
Ek 7

Bak›m hizmetlerinden yararlanma bak›m›ndan “a¤›r özürlülük” ﬂart›
kald›r›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 23/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 23

Madde 3
Geçici
Madde
12

Sosyal güvenlik hakk› çocu¤a, anne ve babaya ba¤l› olmaks›z›n
tan›nmal›d›r. Bu hak; hem sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma hem de
düzenli bir gelire sahip olma, e¤itim ve benzeri faaliyetler için yard›m
almay› kapsamal›; do¤um an›ndan baﬂlamal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 26/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 26

Madde 60
Madde 61

Çocuklar›n sa¤l›k hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi için bütün
çocuklar› ve onlar›n her türlü t›bbi bak›m giderlerini kapsayacak
nitelikte özel bir düzenleme yap›lmal›d›r.
On sekiz yaﬂ›ndan küçük olup, anne-babas› sosyal güvenlik kapsam›nda
olmayan veya sosyal güvenlik kapsam›nda olmakla birlikte
yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için baz› haklar› kullanmaktan
mahrum olan çocuklar için genel sa¤l›k sigortas› dâhil, sosyal güvenlik
ﬂemsiyesinin tan›d›¤› bütün olanaklardan yararlanma hakk› tan›nmal›d›r.
Ana-babas› olmayan çocuklar için ise genel sa¤l›k sigortas›ndan
yararlanma hakk› bulunmakla birlikte, gelir güvencesi sa¤layacak bir
sosyal güvenlik ﬂemsiyesi söz konusu olmad›¤› için bu eksikli¤in
giderilmesi gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 24/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 26/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 24
Madde 26
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Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun

Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Sosyal
Yardımlaﬂma ve
Dayanıﬂmayı
Teﬂvik
Kanunu

Madde 2

Sosyal yard›mlaﬂma ile ilgili mevzuatta yap›lacak de¤iﬂiklik ile sosyal
yard›m mekanizmalar›n›n mümkün oldu¤unca tek elden yönetilmesi
ve siyasi yönelimlerden ba¤›ms›z hale getirilmesi sa¤lanmal›; ayr›ca
sosyal yard›mlar bir hak haline getirilmeli ve kapsam› geniﬂletilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 18 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
26 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler )

Madde 26
Madde 18

Terörle
Mücedele
Kanunu

Madde 9

Terörle Mücadele Kanunun 9. maddesi de¤iﬂtirilmeli ve çocuklar›n
kendilerine özgü mahkemelerde yarg›lanmas› sa¤lanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 1 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Rapor, Madde 40 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 1
Madde 40
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Özgürlü¤ü k›s›tlaman›n son çare olmas› ilkesinin ayr›ms›z olarak
hayata geçirilebilmesi için on beﬂ-on sekiz yaﬂ aras›ndaki çocuklar
bak›m›ndan hükmün aç›klanmas›n›n ertelenmesi karar verilemesini,
verilen hapis cezalar›n›n seçenek yapt›r›mlara çevrilemesini ve
ertelenmesini engelleyen Terörle Mücadele Kanununun 13. maddesi
de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 37 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Toplantı ve
Gösteri
Yürüyüﬂleri
Kanunu

Madde 9

Çocuklar›n düzenleyecekleri aç›k hava gösterilerinde, düzenleme
kurulunun çocuklardan oluﬂmas›na olanak verecek bir düzenleme
yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 15 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 15

Türk
Ceza
Kanunu

Ek
Düzenleme

1 Öneri
Ülkeleraras› evlât edinmenin “yasa d›ﬂ› para kazanma” ile
sonuçlanmamas› veya genel olarak evlât edinmenin maddi kazanç
sa¤layan bir iﬂleme dönüﬂmemesi için evlâtl›k iﬂlemlerinden maddi
kazanç sa¤lanmas› mutlaka suç say›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 21 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 21
Madde 24
Madde 34
Madde 35
Madde 37

2. Öneri
Ayn› zamanda, erken yaﬂta evlendirilmenin cinsel sömürünün
araçlar›ndan biri oldu¤u dikkate al›narak, evlenme yaﬂ›na gelmemiﬂ
küçüklerin evlendirilmeleri, berdel, beﬂik kertmesi, baﬂl›k paras› alarak
evlendirme suç olarak düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 24 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 34 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
3. Öneri
Ancak Ceza Kanununda haks›z kazanç elde etmek üzere yap›lan
evlât edindirme iﬂlemleri hakk›nda özel bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Bu konuda özel bir yasal düzenleme yap›lmas›na
gereksinim bulunmaktad›r.
(Bkz. Rapor, Madde 35 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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Ek
4. Öneri
Düzenleme ‹ﬂkence ve kötü muamele d›ﬂ›nda okul, alternatif tedbir kurumlar› ve
aile içinde fiziksel ceza uygulamas›n› yasaklayan özel bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Bu kiﬂiler taraf›ndan uygulanan fiziksel ceza
niteli¤indeki eylemler ancak yaralama niteli¤inde oldu¤u takdirde
cezaland›r›labilmektedir. Fiziksel ve bedensel ceza niteli¤indeki
eylemlerle ilgili olarak, uluslararas› standartlar do¤rultusunda, çocuklara
karﬂ› kimden kaynaklan›rsa kaynaklans›n ve derecesi ne olursa olsun
bu eylemlerin tamam›n› suç sayan, ayr› ve özellikli bir yasal düzenleme
yap›lmas› gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 37 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Madde 31

1. Öneri
Türkiye’de cinsel iliﬂkiye r›za için belirlenen asgari yaﬂ on sekiz, cezai
sorumluluk yaﬂ› ise on ikidir. Cezai sorumluluk yaﬂ›n›n kanunlarda
belirli olmas›, Sözleﬂmenin 40. maddesinin üçüncü f›kras›n›n (a)
bendinde ifade edilen “çocuklar›n ceza yasas›n› ihlal etmiﬂ
say›lmayacaklar› asgari bir yaﬂ s›n›r›n›n belirlenmesi” gere¤ine uygundur.
Çocuk Haklar› Komitesi, ceza sorumluluk yaﬂ›n›n çocu¤un duygusal,
zihinsel ve entelektüel aç›lardan olgunlu¤a eriﬂti¤i yaﬂ›n alt›nda
tutulmamas›n› ve hukukun di¤er alanlar› ile uyumlu biçimde
düzenlenmesini önermektedir. Türkiye’de 2005 y›l›nda yürürlü¤e
giren yeni Türk Ceza Kanunu ile eski Kanun uyar›nca on bir olarak
belirlenen ceza sorumluluk yaﬂ›, on ikiye yükseltilmiﬂtir. Ancak halen
rüﬂt yaﬂ›, evlenme yaﬂ› ve mahkeme karar› ile ergin k›l›nma yaﬂlar›
dikkate al›nd›¤›nda ceza sorumlulu¤u yaﬂ›n›n düﬂük ve hukuk di¤er
alanlar›nda çocu¤un kapasitesine yönelik bak›ﬂ aç›s› ile uyumlu olmad›¤›
görülmektedir. Bu konudaki uyumsuzlu¤u gidermek üzere Türk
Ceza Kanununun ceza sorumlulu¤u yaﬂ› ile ilgili düzenlemeleri tekrar
gözden geçirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 1 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 40 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 21
Madde 24
Madde 34
Madde 35
Madde 37

Madde 1
Madde 37
Madde 40

2. Öneri
31. madde, çocu¤un e¤itimine ve davran›ﬂ›n› de¤iﬂtirmeye yönelik
tedbirlere önceli¤i verecek ve hapis cezas›n›n on sekiz yaﬂ›ndan küçük
bütün çocuklar bak›m›ndan son çare olmas›n› sa¤layacak biçimde
de¤iﬂtirilmelidir.
Tutuklama ve hapis cezas›n›n son çare olabilmesi için özgürlü¤ü
k›s›tlay›c› tedbir ve cezalara baﬂvurulacak suçlar ve ﬂartlar
s›n›rland›r›lmal›d›r. Bu s›n›rlama, özgürlü¤ü k›s›tlay›c› tedbirlere, suç
baﬂkas›na yönelik ciddi bir tehlike oluﬂturdu¤u hallerde, çocu¤un bu
davran›ﬂ› tekrar etti¤i durumlarda ve baﬂkaca bir tedbir ile sonuç
al›nmas›n›n mümkün olmamas› halinde baﬂvurulmas›n› öngörecek
biçimde yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 37 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
40 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
Madde 37

Sadece kusur yetene¤i olmayanlar bak›m›ndan de¤il, çocuk olmas›
esas al›narak; suçun ma¤duru çocuk ise veya çocu¤un suçta kullan›lmas›
söz konusu oldu¤unda cezan›n art›r›lmas›na iliﬂkin düzenleme
yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 38 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 33
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Madde 103 Ceza Kanununun 103.maddesi çocuklar›n cinsel istismar›n›
düzenlemektedir. Ancak madde metni yaz›l›rken suç failinin/arac›n›n
çocu¤un a¤abeyi, babas› vb. yak›nlar› olmas› ve istismar›n uzun y›llar
sürmesi halinde çocu¤un r›zas›yla ilgili sakatlanma göz önüne
al›nmam›ﬂt›r. Bu durumdaki çocuk uzun süre istismara maruz kalmas›na
ra¤men konuﬂmaya cesaret edemezse cebir olmad›¤› ve r›zaya dayal›
birliktelik oldu¤unun varsay›lmas› gibi bir risk ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Bu düzenlemenin de¤iﬂtirilmesi ve çocukla iliﬂkiye giren kiﬂinin kimli¤ine
göre suçlar›n tarif edilmesi ve çocu¤un korunmaya çal›ﬂ›lan menfaatine
uygun biçimde müeyyide getirilmesi gerekmektedir.
Ayn› ﬂekilde cinsel iliﬂkiye r›za yaﬂ› da, iliﬂkiye girilen kiﬂiye göre ve
eylemin niteli¤ine düzenlenmelidir.
Aile içinde gerçekleﬂen cinsel ﬂiddet eylemlerinin Ceza Kanunundaki
çocuklar›n cinsel istismar›n› düzenleyen maddelere dayan›larak
cezaland›r›lmas› mümkün olmakla birlikte ensest ayr› bir suç olarak
düzenlenmemiﬂtir. Oysa ensest, çocu¤un hem cinsel hem fiziksel hem
psikolojik bütünlü¤üne sald›r›y› içeren bir fiil olmakla birlikte çocu¤un
aileye iliﬂkin de¤erlerini de derinden etkilemektedir. Bu nedenle
ensestin mevzuatta ayr›ca düzenlenmesine ihtiyaç vard›r.
(Bkz. Rapor, Madde 34 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 34

Madde 104 1. Öneri
Türk Ceza Kanununun 104. maddesine göre, cebir, tehdit ve hile
olmaks›z›n on beﬂ yaﬂ›n› bitirmiﬂ olan çocukla cinsel iliﬂkide bulunan
kiﬂi, ﬂikâyet üzerine, alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› ile
cezaland›r›lmaktad›r. Bu ﬂikâyetin kimin taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤i
kanunda aç›kça ifade edilmemiﬂtir. Yarg›tay kararlar›nda veli veya
vasi d›ﬂ›nda çocu¤un da ﬂikâyetçi olabilece¤i ve ﬂikâyetten vazgeçme
konusunda da çocu¤un iradesine bak›lmas› gerekti¤i belirtilmiﬂse de,
bu konunun yasada aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 1 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 1
Madde 34

2. Öneri
Ceza Kanununun 103. maddesi çocuklar›n cinsel istismar›n›
düzenlemektedir. Ancak madde metni yaz›l›rken suç failinin/arac›n›n
çocu¤un a¤abeyi, babas› vb. yak›nlar› olmas› ve istismar›n uzun y›llar
sürmesi halinde çocu¤un r›zas›yla ilgili sakatlanma göz önüne
al›nmam›ﬂt›r. Bu durumdaki çocuk uzun süre istismara maruz kalmas›na
ra¤men konuﬂmaya cesaret edemezse cebir olmad›¤› ve r›zaya dayal›
birliktelik oldu¤unun varsay›lmas› gibi bir risk ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Bu düzenlemenin de¤iﬂtirilmesi ve çocukla iliﬂkiye giren kiﬂinin kimli¤ine
göre suçlar›n tarif edilmesi ve çocu¤un korunmaya çal›ﬂ›lan menfaatine
uygun biçimde müeyyide getirilmesi gerekmektedir.
Ayn› ﬂekilde cinsel iliﬂkiye r›za yaﬂ› da, iliﬂkiye girilen kiﬂiye göre ve
eylemin niteli¤ine düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 34 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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Madde 108 Yeni Türk Ceza Kanunu, konuya iliﬂkin olumlu hükümler içermekle
birlikte, ma¤durun çocuk olmas› veya yetiﬂkinler taraf›ndan çocuklar›n
bu suçlarda kullan›lmas› halleri ayr›ca düzenlememiﬂ ve bu durumu
a¤›rlaﬂt›r›c› bir neden olarak da saymam›ﬂt›r. Uyuﬂturucu ve uyar›c›
madde ile ba¤lant›l› suçlar›n tümü bak›m›ndan, suçun ma¤duru çocuk
ise veya çocu¤un suçta kullan›lmas› söz konusu oldu¤unda cezan›n
art›r›lmas›na iliﬂkin düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 33 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 33

Madde 109 Yeni Türk Ceza Kanunu, konuya iliﬂkin olumlu hükümler içermekle
birlikte, ma¤durun çocuk olmas› veya yetiﬂkinler taraf›ndan çocuklar›n
bu suçlarda kullan›lmas› halleri ayr›ca düzenlememiﬂ ve bu durumu
a¤›rlaﬂt›r›c› bir neden olarak da saymam›ﬂt›r. Uyuﬂturucu ve uyar›c›
madde ile ba¤lant›l› suçlar›n tümü bak›m›ndan, suçun ma¤duru çocuk
ise veya çocu¤un suçta kullan›lmas› söz konusu oldu¤unda cezan›n
artt›r›lmas›na iliﬂkin düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 33 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 33

Madde 122 1. Öneri
Ayr›mc›l›k tan›m›, kiﬂi ve eylem yönünden kapsam› geniﬂletilecek
biçimde yap›lmal›d›r.

Madde 2
Madde 23
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2. Öneri
Hak arama yollar›na baﬂvurma bak›m›ndan kiﬂileri cayd›ran unsurlara
karﬂ› da tedbir al›nmal›, viktimizasyon da yasaklanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 2 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
Madde 191 Yeni Türk Ceza Kanunu, konuya iliﬂkin olumlu hükümler içermekle
birlikte, ma¤durun çocuk olmas› veya yetiﬂkinler taraf›ndan çocuklar›n
bu suçlarda kullan›lmas› halleri ayr›ca düzenlememiﬂ ve bu durumu
a¤›rlaﬂt›r›c› bir neden olarak da saymam›ﬂt›r. Uyuﬂturucu ve uyar›c›
madde ile ba¤lant›l› suçlar›n tümü bak›m›ndan, suçun ma¤duru çocuk
ise veya çocu¤un suçta kullan›lmas› söz konusu oldu¤unda cezan›n
art›r›lmas›na iliﬂkin düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 33 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 33

Madde 234 On altı yaﬂ, on sekiz olarak de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 11 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 35 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 11
Madde 35
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Madde 124 Evlilik yaﬂ›, Çocuk Haklar› Komitesinin de belirtti¤i gibi, k›z ve erkekler
için eﬂitlenmiﬂ olmakla ve evlilik için belirtilen yaﬂ da çok düﬂük
olmamakla ve on altı yaﬂ›nda bir çocu¤un evlenmesi ancak istisnai
hallerde mahkeme karar› ile mümkün olmak ile birlikte hala onsekiz
yaﬂ›n›n alt›ndad›r. Evlenme asgari yaﬂ› on sekiz olarak de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 1 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 6 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 24 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 1
Madde 6
Madde 24

Madde 182 Velayet alt›ndaki çocu¤a olgunlu¤u ölçüsünde hayat›n› düzenleme
olana¤› tan›mak ve önemli konularda olabildi¤ince onun düﬂüncesini
göz önünde tutmak anne-baban›n bir yükümlülü¤ü olarak tan›mlanm›ﬂsa
da boﬂanma veya ayr›l›k kararlar›n›n verilmesi s›ras›nda çocu¤un
görüﬂünün al›nmas› öngörülmemiﬂtir. Türk Medeni Kanunu, boﬂanma
ve ayr›l›k kararlar›nda hem anne-baba ile kiﬂisel iliﬂki kurma konusunda
hem de yaﬂama yerini belirleme konusunda çocu¤un görüﬂlerini
mahkemede serbestçe ifade etmesine olanak verecek ﬂekilde
de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 9 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 12/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 9
Madde 12

Madde 305 1. Öneri
Bir y›ll›k bak›m ﬂart›na ek olarak, evlât edinme sonras›nda da belli bir
süre çocuk ile ailenin uyumunun izlenmesi ve desteklenmesine yönelik
hizmetlerin hem sunulmas› hem de bu hizmetlerden yararlanma
zorunlulu¤u getirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 21 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 21
Madde 25

2. Öneri
Uygun oldu¤u durumlarda ülkeleraras› evlât edinme yasal olarak
mümkün olmakla birlikte, Medeni Kanunun arad›¤› birlikte bir y›l
yaﬂam›ﬂ olma ﬂart› gibi baz› kurallar, bu iﬂlemi zorlaﬂt›rmaktad›r.
Öncelikle yurt d›ﬂ›nda tamamlanmas› gereken incelemeler ile ilgili
süreçlerin uzun sürmesi çocuklar›n uzun süreler Kurum bak›m›nda
kalmas›na neden olmaktad›r. Ayr›ca, Fransa ve Amerika gibi baz›
ülkeler bir y›ll›k geçici bak›m süreci için k›sa süreli geçici vize vermeyi
kabul etmemektedir. Dolay›s›yla bu ülkelerde yaﬂayan kiﬂilerin (her
iki eﬂin birlikte), bir y›ll›k geçici bak›m sürecini Türkiye'de geçirmeyi
kabul etmeleri gerekmektedir. Bu gibi engellemelerin aﬂ›labilmesi için
ülkeleraras› evlat edinme iﬂlemleri için özel düzenlemeler yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 21 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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Madde 305 3. Öneri
Evlât edinilen çocuklar bak›m›ndan ise özel olarak herhangi bir denetim
süreci öngörülmemiﬂtir. Medeni Kanun sadece evlât edinmenin ﬂartlar›
ve usulüne dair düzenleme getirmiﬂtir ve bu alanda bir boﬂluk söz
konusudur. Medeni Kanunun evlât edinme hükümlerine yap›lacak
bir ek düzenleme ile, evlât edinilen çocuklar›n da durumlar›n›n gene
yasada gösterilecek periyotlarda izlenmesi prensibi benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 25 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 21
Madde 25

Madde 308 1. Öneri
Ay›rt etme yetene¤ine sahip on sekiz yaﬂ›ndan küçük bir çocuk
velayet alt›nda ise evlât edinilmeye r›za gösterme hakk›na sahipken
vesayet alt›nda oldu¤u durumlarda bu hak korunmam›ﬂt›r. Hem eﬂitlik
ilkesine hem de çocu¤un kendisini ilgilendiren konularda kararlara
kat›lma hakk›n› ihlal edici nitelikteki bu düzenlemenin de¤iﬂtirilmesi
önerilmektedir.
(Bkz. Rapor, Bkz. Rapor, Madde 12 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye
Uyumu ve Öneriler)

Madde 12
Madde 21

2. Öneri
Evlât edinmeye r›za gösterecekler için bu amaçla sunulan bir dan›ﬂmanl›k
hizmetinden yararlanma hakk›na iliﬂkin özel bir düzenleme
bulunmamaktad›r. Medeni Kanunda bu konular›n düzenlenmesi
gerekir.
(Bkz. Rapor, Madde21 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
Madde 321 Türk Medeni Kanununun 321. maddesi, evlilik d›ﬂ› çocuk için baban›n
soyad›n› taﬂ›ma olana¤› tan›yacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir. Babal›¤›n
hükümle kuruldu¤u durumlarda da, çocu¤un yarar›n›n gerektirmesi
halinde baban›n soyad›n› taﬂ›ma olana¤› tan›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 7 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 7

Madde 322 Karﬂ›l›kl› sayg› kural›, çocu¤u bir birey olarak kabul eden anlay›ﬂ ile
güçlendirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 12 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 12

Madde 339 1. Öneri
Çocuklar›n geliﬂen yeteneklerine iliﬂkin hususlar mevzuatta detayl›
ﬂekilde düzenlenmelidir. Buna göre, öncelikle, çocuklar›n zihinsel,
bedensel, ahlâki ve toplumsal geliﬂiminden ne anlaﬂ›lmas› gerekti¤i ve
bunun nas›l tespit edilece¤i belirlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 5 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 5
Madde 18
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Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Madde 339 2. Öneri
Ana-baban›n e¤itim almas›, rehberlik hizmetlerinden zorunlu olarak
yararlanmas› için uygun yasal önlemler al›nmal›d›r.
Ana-babalar›n; çocuklar›n›n yetiﬂtirilmesi ve geliﬂtirilmesi sorumluluklar›n›
yerine getirebilmelerini sa¤lamak amac›yla mali destek, konut yard›m›,
çocuk bak›m› donan›m›, gündüz bak›m ve dinlenme bak›m›nda
yararlanma haklar› yasa ile düzenlenmelidir. Bu düzenleme “yard›m”
esas›na de¤il, “hak” esas›na dayal› olarak düzenlenmeli ve herkes için
bu hak geçerli olmal›d›r. Bu düzenleme, tavsiye ve dan›ﬂmanl›k alma,
babalara babal›k izni, evlât edinen ana-babaya izin, çocuklar›n
hastalanmas› durumunda iﬂyerinden izin alma haklar›n› da içermelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 18 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 5
Madde 18

Madde 341 1. Öneri
Çocuklar›n belirli bir yaﬂta belirli bir din e¤itimini ve/veya ibadet
biçimini tercih edebilmeleri yasal düzenlemelerle mümkün k›l›narak,
çocuklar›n din ve vicdan özgürlükleri teminat alt›na al›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 1 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 1
Madde 14

2. Öneri
Ayn› zamanda ana-baban›n yönlendirme yükümlülü¤ü de Sözleﬂmeye
uygun olarak düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 14 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Madde 343 1. Öneri
Çocu¤un kavray›ﬂ düzeyine, bir di¤er ifadeyle verece¤i onam›n anlam
ve sonuçlar›n› anlama düzeyine bak›larak, çocu¤a kendisi ile ilgili bütün
konularda görüﬂ bildirme ve kararlara kat›lma olana¤› tan›nmal›d›r.
Bu kapsamda olmak üzere, ana-baba r›zas› olmaks›z›n çocu¤un t›bbi
tedaviye veya ameliyata r›za göstermesi veya tam tersine müdahaleye
onay vermemesi hususundaki yasal boﬂlu¤un giderilmesi ve konuya
iliﬂkin düzenleme yap›lmas› gerekmektedir. Çocu¤un kavray›ﬂ düzeyi
dikkate al›narak ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n›n bulunup bulunmad›¤›na bak›lmal›
ve çocu¤a kendi hayat›na iliﬂkin konularda mutlaka söz hakk›
tan›nmal›d›r. Ayn› husus, cinsel iliﬂkiye r›za gösterilmesine iliﬂkin asgari
yaﬂ›n belirlenmesi aç›s›ndan da gözetilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 1 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)
2. Öneri
Çocu¤un özel yaﬂam›na sayg› hakk›n›n bir gere¤i olarak;
a. ana-babas›n›n r›zas›n› almadan hukukî veya t›bbi konularda özel
dan›ﬂmanl›k hizmeti alma hakk›,
b. yasal temsilcileri olmaks›z›n kendi baﬂlar›na hukuk davas› açmalar›,
yürütmeleri veya ﬂikayete tabi suçlarda savc›ya soruﬂturmay› baﬂlatacak
ﬂikayet dilekçesini verebilmeleri konusunda aç›k yasal düzenlemeler
bulunmal›d›r. Bu hususta olgunluk veya kavray›ﬂa dayal› bir yaﬂ s›n›r›
da yasalarda tespit edilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 1
Madde 16
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Madde No
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Madde 347 1. Öneri
Yoksulluk gibi sebeplerin çocu¤un ana-babas›ndan ayr›lma nedeni
olmamas› için ayr›lma sebepleri, çocu¤un yarar› ilkesi ve ana-babas›
ile birlikte yaﬂama hakk› ile uyumlu biçimde düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 9 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 9
Madde 12

2. Öneri
‹lk f›krada çocu¤un geliﬂimi için bu tedbirlere baﬂvurman›n gerekli
oldu¤u haller düzenlenmiﬂ, hâkimin kendili¤inden harekete geçerek
bu tedbirlere baﬂvurabilece¤i ifade edilmiﬂ, ancak çocu¤un görüﬂünün
al›nmas›ndan bahsedilmemiﬂtir. Ayn› zamanda ikinci f›krada çocu¤a
baﬂvuru imkân› tan›nmas› Sözleﬂme ile uyumlu olmakla birlikte, ana
veya baban›n talepte bulundu¤u durumlarda, çocu¤un görüﬂünün
al›n›p al›nmayaca¤› belirtilmemiﬂtir. Bu nedenle bu hükme bir son
f›kra eklenerek, çocu¤un anne-babas› yan›ndan al›narak bir kuruma
veya bir baﬂka aile yan›na yerleﬂtirilmesine karar verilmeden önce
çocu¤un görüﬂünün al›nmas› bir ilke olarak eklenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 12 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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Madde 352 Çocu¤un mallar› ile ilgili hükümlerde, görüﬂünün al›nmas› prensibi yer
almal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 12 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 12

Madde 397 Kamu vasilerinin bak›m hizmeti veren kurum veya kiﬂilerden ba¤›ms›z
olmas›n›n sa¤lanmas› için kamu vesayeti daireleri nezdinde vasilik
teﬂkilat›n›n kurulmas› öngörülmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 20 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 20
Madde 22

Madde 414 Mülteci veya s›¤›nmac› çocu¤un yüksek menfaati gere¤i olan, kendisi
Madde 415
ile olabildi¤ince sa¤l›kl› bir kültürel iletiﬂim kurabilme ve içinde bulundu¤u
s›¤›nma sürecini tan›ma gibi baz› ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilecek kiﬂilerin
vasi olarak atanmas›n› sa¤layacak bir kriter benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 22

Madde 457 Çocuklarla ilgili olarak vasi ücretinin hazinece karﬂ›lanmas› esas›
benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 20 / III. Mevzuat›n Sözleﬂme’ye Uyumu ve
Öneriler; Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 20
Madde 22
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Madde 4

Vatandaﬂl›k Kanununun mültecilerin özel durumu dikkate al›narak
de¤iﬂtirilmesi ve Türkiye’de do¤muﬂ olsunlar ya da olmas›nlar, vatans›z
kalma riski alt›ndaki çocuklar›n Türk vatandaﬂl›¤›na al›nmalar›n›
kolaylaﬂt›r›c› bir mekanizman›n oluﬂturulmas› gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 22

Madde 70

Ana-baba r›zas› olmaks›z›n çocu¤un t›bbi tedaviye veya ameliyata
r›za göstermesi veya tam tersine müdahaleye onay vermemesi
hususundaki yasal boﬂlu¤un giderilmesi ve konuya iliﬂkin düzenleme
yap›lmas› gerekmektedir. Çocu¤un kavray›ﬂ düzeyi dikkate al›narak
ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n›n bulunup bulunmad›¤›na bak›lmal› ve çocu¤a
kendi hayat›na iliﬂkin konularda mutlaka söz hakk› tan›nmal›d›r. 1219
say›l› Tebabet ve ﬁuabat› San’atlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanunun
70. maddesi ve Hasta Haklar› Yönetmeli¤i de bu ilkeler do¤rultusunda
de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 1 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 1

Madde 3

Çocuklara tütün ve alkollü içki sat›ﬂ›na iliﬂkin düzenlemeler olmakla
birlikte, bunlar yeterli yapt›r›mlarla desteklenmemiﬂtir. Çocuklara
tütün ve alkollü içki sat›ﬂ›na iliﬂkin düzenlemeler etkili yapt›r›mlarla
desteklenmeli ve bu yapt›r›mlar uygulanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 33 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 33

Uluslararası
Çocuk
Kaçırmanın
Hukuki Yön ve
Kapsamına Dair
Kanun

Madde 3

On altı yaﬂ, on sekiz olarak de¤iﬂmeli.
(Bkz. Rapor, Madde 11/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 35 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 11
Madde 35

Umumi
Hıfzısıhha
Kanunu

Madde 166 Umumi H›fz›ss›hha Kanununda alkollü içki sat›ﬂ›n›n s›n›rland›r›lmas›
düzenlenmektedir. Ayr›ca çözücü maddelerin çocuklara sat›ﬂ›n›n
engellenmesi ve bu kurala ayk›r› davran›ﬂlar›n cezaland›r›lmas›na iliﬂkin
bir düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 33 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 33

Madde 173 ‹ﬂ Kanununa girmeyen istisnai haller bak›m›ndan, zorunlu e¤itimin
Madde 174 tamamlanaca¤› yaﬂ ile çocu¤un çal›ﬂmaya baﬂlayabilece¤i asgari yaﬂ
aras›nda bir uyumsuzluk söz konusudur. 1930 tarihli Umumi H›fz›ss›hha
Kanununda on iki olarak belirlenen asgari yaﬂ›n de¤iﬂtirilmesi, ‹ﬂ
Kanunu ve ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi
gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 1 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 32/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 1
Madde 32

Tebabet ve
ﬁuabatı
San’atlarının
Tarzı ‹crasına
Dair Kanun
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Tütün
Mamullerinin
Zararlarının
Önlenmesine
Dair Kanun
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Kanun
65 Yaﬂını
Doldurmuﬂ
Muhtaç, Güçsüz
ve Kimsesiz
Türk
Vatandaﬂlarına
Aylık
Ba¤lanması
Hakkında
Kanun
Yabancı Dil
E¤timi ve
Ö¤retimi
Kanunu

Seferberlik Ve
Savaﬂ Hali
Tüzü¤ü
Ceza ‹nfaz
Kurumlar›n›n
Yönetimi ‹le
Ceza Ve
Güvenlik
Tedbirlerinin
‹nfaz› Hakk›nda
Tüzük

Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Madde Ek 1 Maddede getirilen gelir s›n›r› de¤iﬂtirilmeli, çocu¤un insanl›k onuruna
yak›ﬂ›r ve bütün haklar›n› kullanmas›n› sa¤layacak bir yaﬂam standard›na
sahip olmas› esas›na göre düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 23

Mevzuatta resmi dil ile ana dil kavramlar›n›n ayn› anlama gelir ﬂekilde
kullan›lmas› ve tüm Türk vatandaﬂlar›n›n ana dillerinin Türkçe oldu¤u
varsay›m› ile düzenleme yap›lmas›, Sözleﬂmenin 30. maddesine
ayk›r›d›r. Bu nedenle Kanunun 2. maddesi resmi dil ile ana dili ay›racak
biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 30 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 30

Madde 56

On beﬂ olan yaﬂ, on sekiz olarak de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 6 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 38 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 6
Madde 38

Madde 31

1. Öneri
Aç›k ve özel bir düzenleme ile özgürlü¤ün k›s›tland›¤› kurumlarda
çocuklara karﬂ› fiziksel, cinsel veya duygusal her türlü ﬂiddet eylemi
yasaklanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 19

Madde 2
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2. Öneri
Ceza ve infaz kurumlar›nda görev yapanlar için daha önce ﬂiddetle
ilgili herhangi bir sicile sahip olmama koﬂulu da dâhil asgari standartlar
belirlenmeli ve çocuk haklar› konusunda e¤itimli olmalar› koﬂulu
aranmal› veya bu konudaki e¤itimlere kat›lmalar› zorunlulu¤u
getirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Madde 70

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunda yap›lacak
altı yaﬂ sonras› çocuklar›n anneleri ile kiﬂisel iliﬂki kurmalar›na iliﬂkin
düzenlemeye göre Tüzük de de¤iﬂmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 9 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 85 Ceza infaz kurumlar›, bak›mevleri gibi, çocu¤un Devletin bak›m ve
Madde 131 gözetimi alt›nda oldu¤u yerler bak›m›ndan Sözleﬂmenin tan›d›¤› hakk›n
nas›l uygulanaca¤›na iliﬂkin olarak mevzuatta hüküm bulunmamaktad›r.
Ceza infaz kurumlar›ndaki çocuklar›n dinlenme, e¤lenme, oyun
oynama, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yararlanma haklar›n›
güvence alt›na al›nabilmesi için bu hak düzenlenirken, uygulanmas›na
iliﬂkin esaslar da belirlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 9

Madde 28
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Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Ceza ‹nfaz
Kurumlar›n›n
Yönetimi ‹le
Ceza Ve
Güvenlik
Tedbirlerinin
‹nfaz› Hakk›nda
Tüzük
(devam)

Madde 123 ‹letiﬂimin denetlenmesini öngören düzenlemelerin çocuklar›n aileleri
Madde 184 ve d›ﬂ dünya ile iliﬂki kurma ihtiyaç ve haklar› dikkate al›narak, keyfi
k›s›tlamay› önleyecek güvenceler ile özellikle de çocu¤un yarar›n›n
bunu gerektirmesi haline öncelik verilerek düzenlenmesi gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 16

Türk Medeni
Kanununun
Velayet,
Vesayet Ve
Miras
Hükümlerinin
Uygulanmas›na
‹liﬂkin Tüzük

Madde 13

Kamu vasilerinin bak›m hizmeti veren kurum veya kiﬂilerden ba¤›ms›z
olmas›n›n sa¤lanmas› için kamu vesayeti daireleri nezdinde vasilik
teﬂkilat›n›n kurulmas› öngörülmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 20/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler;
Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler; Madde
25 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 20
Madde 22
Madde 25

A¤›r ve Tehlikeli
‹ﬂler
Yönetmeli¤i

Madde 4

‹ﬂ Kanununda belirlenen koruyucu tedbirlerin ve belli zaman aral›klar›nda
sa¤l›k muayenesinden geçirilmesi koﬂullar›n›n, ‹ﬂ Kanunu d›ﬂ›nda kalan
on altı-on sekiz yaﬂ aras› çocuklar ve iﬂ kollar› için de geçerli olmas›n›
sa¤layacak biçimde düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 32 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 32

Ailenin
Korunmas›na
Dair Kanunun
Uygulanmas›
Hakk›nda
Yönetmelik

Madde 4

Aile içi ﬂiddete maruz kalan çocuklar› ﬂiddeti uygulayan kiﬂiden
korumaya yönelik geçici tedbirlerin yan›nda, bu tür eylemlere maruz
kalan çocuklar›n fiziksel ve psikolojik tedavisi ve rehberlik gibi baﬂkaca
destekleyici mekanizmalar da öngörülmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 19 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 19

Anadolu
Meteoroloji
Meslek Lisesi
Yönetmeli¤i

Madde 35

Mevzuatta engelli çocuklar›n mesleki e¤itimden yararlanmalar›n›
önleyen düzenlemeler kald›r›lmal›; yeni düzenlemelerde benzer
hükümlere yer verilmemesi sa¤lanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
: Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 23
Madde 28

Anadolu Tapu
Ve Kadastro
Meslek Lisesi
Yönetmeli¤i

Madde 24

Fiziksel görünüm ya da engellilik baﬂvuru veya kabul koﬂullar›ndan
ç›kar›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
; Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 23
Madde 28

Asgari Ücret
Yönetmeli¤i

Madde 7

Asgari Ücret Yönetmeli¤inde yap›lacak bir de¤iﬂiklik ile on altı yaﬂ›
doldurmuﬂ olma asgari ücretin belirlenmesinde bir kriter olmaktan
ç›kar›lmas› ve ücrette eﬂitlik ilkesi çal›ﬂan bütün çocuklar için geçerli
hale getirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 32/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 32

Bak›ma Muhtaç
Özürlülere
Yönelik Özel
Bak›m
Merkezleri
Yönetmeli¤i

Madde 42

Maddede getirilen gelir s›n›r› de¤iﬂtirilmeli, çocu¤un insanl›k onuruna
yak›ﬂ›r ve bütün haklar›n› kullanmas›n› sa¤layacak bir yaﬂam standard›na
sahip olmas› esas›na göre düzenleme yap›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 23
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Kanun
Bak›ma Muhtaç
Özürlülere
Yönelik Resmi
Kurum Ve
Kuruluﬂlar
Bak›m
Merkezleri
Yönetmeli¤i

Madde No

Öneriler

Ek
Ba¤›ms›z denetim mekanizmas› öngörülmelidir.
Düzenleme

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 23

(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Bak›ma Muhtaç
Özürlülere
Yönelik Özel
Bak›m
Merkezleri
Yönetmeli¤i

Ek
Ba¤›ms›z denetim mekanizmas› öngörülmelidir.
Düzenleme

Çocuk Ve Genç
‹ﬂçilerin
Çal›ﬂt›r›lma
Usul Ve Esaslar›
Hakk›nda
Yönetmeli¤i

Madde 6

Çal›ﬂan çocuklar bak›m›ndan sadece e¤itimi için gerekli zaman de¤il,
dinlenme, e¤lenme, oyun oynama, sportif, kültürel ve sanatsal
faaliyetlerden yararlanma için de gerekli zaman ayr›lacak ﬂekilde
çal›ﬂma süreleri yasal düzenlemeye kavuﬂturulmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 31 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 31

Ek 1

Çocuklar›n çal›ﬂt›r›labilecekleri hafif iﬂler listesi de¤iﬂtirilerek, tar›m
hafif iﬂ kollar›ndan ç›kart›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 32 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 32

Ek 2

On altı yaﬂ›ndan küçüklerin a¤›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamayaca¤›na
dair düzenleme, on sekiz yaﬂ›ndan küçük tüm çocuklar için geçerli
olacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 32 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 32

Çocuk Koruma
Kanununa Göre
Verilen
Koruyucu Ve
Destekleyici
Tedbir
Kararlar›n›n
Uygulanmas›
Hakk›nda
Yönetmelik

Madde 26

Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici
Tedbir Kararlar›n›n Uygulanmas› Hakk›nda Yönetmeli¤in 26.
maddesinde yer alan, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar›n›n
al›nmas› ile uygulanmas›na iliﬂkin tüm süreçlerde çocu¤a ve yak›nlar›na
ait her türlü bilgi ve bu bilgilerin yer ald›¤› rapor ve belgelerin gizli
tutulmas› ilkesi, çocu¤un kendisi ile ilgili bilgi ve kay›tlara ulaﬂma hakk›
ve çocu¤un yarar› gere¤ince korunabilmesi için alan çal›ﬂanlar› aras›nda
bilgi paylaﬂma ihtiyac› dikkate al›narak yeniden düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 20 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 20

Dernekler
Yönetmeli¤i

Madde 5
Madde 7

Çocuk derneklerinde bürokratik usullerin basitleﬂtirilmesi amac›yla
ya ayr› bir bölümde düzenleme yap›lmal› veya ayr› bir yönetmelik
haz›rlanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 15 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 15

Madde 23

(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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Kanun
Emniyet Genel
Müdürlü¤ü
Çocuk ﬁube
Müdürlü¤ü/Bü
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Ve Çal›ﬂma
Yönetmeli¤i
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Madde No

Öneriler

Ek
1. Öneri
Düzenleme Çocuklar›n bulundu¤u bütün kurumlar›n mevzuat›nda çocu¤un özel
yaﬂam›na sayg› duyulmas› teminat alt›na al›nmal›d›r. Bu düzenleme;
a. fiziksel çevre ve tasar›m›, ziyaret ve iletiﬂimi, kiﬂisel eﬂyalar› ve
personel e¤itimi ve davran›ﬂlar›n›
b. çocu¤a hakk›nda tutulan kay›tlarla ilgili olarak; bu tür bilgilerin
bulundu¤unu bilme, bu bilgilerin hangi amaçla tutuldu¤unu ve kimler
taraf›ndan denetlendi¤ini bilme; bu bilgilere eriﬂme; düzeltilmesini
isteme; bu bilgilere baﬂka kimlerin, hangi gerekçelerle ulaﬂabildiklerini
bilme ve bunlar› kontrol edebilme; herhangi bir ihtilaf halinde yarg›
organlar›na baﬂvurma; tazminat dâhil zararlar›n›n karﬂ›lanmas›n› talep
etme hakk›n› içerecek biçimde olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 16
Madde 37

2. Öneri
Gözalt› birimlerinin standartlar›n›n çocu¤un ihtiyaçlar›na uygun biçimde
düzenlenmesi gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 37 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
Evlat Edindirme
Yönergesi

Ek
Bir di¤er eksiklik, sosyal hizmet mevzuat›nda çocuk ile evlât edinecek
Düzenleme kiﬂilerin eﬂleﬂtirilmesine iliﬂkin objektif kriterlerin belirlenmemiﬂ
olmas›d›r. Evlât edinme iﬂlemleri bak›m›ndan sosyal hizmet uzmanlar›n›n
de¤erlendirmelerine esas teﬂkil etmek üzere ve as›l olarak çocu¤un
yarar›n›n korunmas› ilkesinin hayata geçirilmesini sa¤lamak üzere
belirlenecek objektif kriterler yasal düzenleme hüviyetine
kavuﬂturulmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 21 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 21

Gebe Veya
Emziren
Kad›nlar›n
Çal›ﬂt›r›lma
ﬁartlar›yla
Emzirme
Odalar› Ve
Çocuk Bak›m
Yurtlar›na Dair
Yönetmelik

Madde 15

Çocuk bak›m yurdu oluﬂturulmas› veya hizmet sat›n al›m› yoluna
gidilmesinde sadece kad›n iﬂçi say›s› de¤il, kurumda bulunan iﬂçi say›s›
esas al›nmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 18 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 18

Madde 16

Çocuk bak›m yurtlar›ndan faydalanma hakk› konusunda erkek iﬂçilerin
çocuklar› ile ilgili getirilen s›n›rlamalar kald›r›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 18 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 18

Hasta Haklar›
Yönetmeli¤i

Madde 24
Madde 35

Ana-baba r›zas› olmaks›z›n çocu¤un t›bbi tedaviye veya ameliyata
r›za göstermesi veya tam tersine müdahaleye onay vermemesi
hususundaki yasal boﬂlu¤un giderilmesi ve konuya iliﬂkin düzenleme
yap›lmas› gerekmektedir. Çocu¤un kavray›ﬂ düzeyi dikkate al›narak
ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n›n bulunup bulunmad›¤›na bak›lmal› ve çocu¤a
kendi hayat›na iliﬂkin konularda mutlaka söz hakk› tan›nmal›d›r. 1219
say›l› Tebabet ve ﬁuabat› San’atlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanununun
70. maddesi ve Hasta Haklar› Yönetmeli¤i de bu ilkeler do¤rultusunda
de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 1 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 1
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Kanun
Hayvan Sa¤l›¤›
Memurlar›
Meslek Ve
Laborant
Meslek Liseleri
Yönetmeli¤i

Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Madde 94

Mevzuatta engelli çocuklar›n mesleki e¤itimden yararlanmalar›n›
önleyen düzenlemeler kald›r›lmal›; yeni düzenlemelerde benzer
hükümlere yer verilmemesi sa¤lanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
: Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 23
Madde 28

Madde 8

‹laç Araﬂt›rmalar› Hakk›nda Yönetmelikte, III. dönem denemelerde
velayet ve vesayet alt›nda bulunanlar için veli veya vasilerinin yaz›l›
muvafakati arand›¤› belirtilmekle birlikte bunun denetiminin nas›l
yap›laca¤› düzenlenmemektedir. Mevzuatta denetime iliﬂkin
düzenlemeler yetersiz kald›¤›ndan Sözleﬂmeye k›smen uyum
sa¤lanm›ﬂt›r. Eksikli¤in giderilmesi için çocuklarda yap›lan ilaç
denemelerinin denetim prosedürü mevzuatta düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 36 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 36

Korunmaya
Muhtaç
Çocuklar›n
Tespiti,
‹nceleme,
Korunma
Kararlar›n›n
Al›nmas› Ve
Kald›r›lmas›na
‹liﬂkin
Yönetmelik

Ek
Korunma ihtiyac›n›n tespiti, bu karar›n al›nmas› ve sonras›nda tutulacak
Düzenleme kay›tlara çocu¤un ulaﬂma hakk›, bunun usulü, buradaki bilgilere itiraz
hakk› ve usulü konusunda özel bir düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 16

Koruyucu aileler için koruyucu aile olma öncesine ve koruyucu ailelik
Ek
Düzenleme devam etti¤i sürece standartlar› yasada gösterilmiﬂ e¤itimlere kat›lma
yükümlülü¤ü düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 20 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 20

Koruyucu
Aile
Yönetmeli¤i

Madde 15

Koruyucu Aile Yönetmeli¤i, koruyucu aile yan›na yerleﬂtirilen çocu¤un
durumunun izlenmesini öngörmektedir, ancak bunun için bir periyot
belirlenmemiﬂtir. Bu konuda periyot dâhil olmak üzere izleme ve
de¤erlendirme standartlar› belirlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 25 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 25

Milli E¤itim
Bakanl›¤› Milli
E¤itim
Müdürlükleri
Yönetmeli¤i

Madde 6

Milli e¤itim mevzuat›na, çocuklar›n uyuﬂturucudan korunmas› amac›
do¤rultusunda hükümler konulmal›, ö¤retmenler ve özellikle de
rehber ö¤retmenler, okul müdürleri, okullardaki revirlerdeki sa¤l›k
çal›ﬂanlar›, çocuklar›n uyuﬂturucu ve uyar›c› maddelerden korunmalar›
göreviyle donat›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 33 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 33

‹laç
Araﬂt›rmalar›
Hakk›nda
Yönetmelik
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Kanun
Milli E¤itim
Bakanl›¤› Ders
Kitaplar› Ve
Araçlar›
Yönetmeli¤i

Madde No
Madde 5

Öneriler
1. Öneri
Bütün çocuklar için e¤itimin ders kitaplar› ve araçlar› bak›m›ndan da
paras›z olmas›n› sa¤layacak bir yasal güvence bulunmamaktad›r. Milli
E¤itim Bakanl›¤› Ders Kitaplar› ve Araçlar› Yönetmeli¤inde bu nitelikte
bir düzenleme yap›lmas› gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi
Madde 28
Madde 30

2. Öneri
Ders kitaplar›nda, az›nl›k dillerinin, dinlerinin ve kültürlerinin ve genel
olarak az›nl›klara karﬂ› ayr›mc›l›¤› veya düﬂmanl›¤› destekleyen veya
az›nl›klar› toplum için bir tehdit olarak niteleyen ifadelerin yer almas›,
mevzuatla yasaklanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 30 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

366

Milli E¤itim
Bakanl›¤›
Anadolu
Ö¤retmen
Liseleri
Yönetmeli¤i

Madde 9

Mevzuatta engelli çocuklar›n mesleki e¤itimden yararlanmalar›n›
önleyen düzenlemeler kald›r›lmal›; yeni düzenlemelerde benzer
hükümlere yer verilmemesi sa¤lanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
: Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 23
Madde 28

Madde 6

Ayr›mc›l›k yasa¤›n› içeren düzenlemeler ise Sözleﬂmelerde yer alan
bütün ayr›mc›l›¤a neden olabilecek halleri kapsayacak biçimde
de¤iﬂtirilmelidir.
Do¤rudan ve dolayl› ayr›mc›l›k haller ile ayr›mc›l›¤›n di¤er türleri olarak
taciz ve makul uyumlaﬂt›rma (reasonable accommodation) yapmama
da ayr›mc›l›k tan›m› içerisinde yer almal›, yasaklamal› ve yapt›r›ma
ba¤lamal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 28

Milli E¤itim
Bakanl›¤›
Ortaö¤retim
Kurumlar› Ödül
Ve Disiplin
Yönetmeli¤i

Madde 4
Madde 11

Örgün e¤itim d›ﬂ›na ç›karma cezas›, e¤itim hakk›n›n özüne ayk›r›
oldu¤u için disiplin cezalar› aras›ndan ç›kar›lmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 28

Nüfus
Hizmetleri
Kanununun
Uygulanmas›na
‹liﬂkin
Yönetmelik

Madde 49

Türk mevzuat› s›¤›nmac› ve mültecilerin aile ile birleﬂme hakk›n›
düzenleyen bir hükme yer vermemektedir. Avrupa Birli¤i’nin Aile
Birleﬂimi Hakk›na ‹liﬂkin 22 Eylül 2003 tarih ve 2003/86/EC say›l›
Konsey Yönergesi gibi kapsaml› bir düzenlemenin yap›lmas› ve
mültecilere aile birleﬂmesi için finansal yükümlülüklerden ar›nd›r›lm›ﬂ,
birleﬂme imkân›n›n tan›nmas› gerekmektedir. Bu amaçla ç›kar›lacak
Kanun sonras›nda Yönetmeli¤in 49. maddesinin de bu yaklaﬂ›ma
uygun biçimde de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir.
(Bkz. Rapor, Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 22

Milli E¤itim
Bakanl›¤›
‹lkö¤retim
Kurumlar›
Yönetmeli¤i
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Kanun
Ö¤retmen Ve
E¤itim Uzman›
Yetiﬂtiren
Yüksek
Ö¤retim
Kurumlar›nda
Paras›z Yat›l›
Veya Burslu
Ö¤renci
Okutma Ve
Bunlara
Yap›lacak
Sosyal
Yard›mlara
‹liﬂkin
Yönetmelik

Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Madde 6

Mevzuatta engelli çocuklar›n mesleki e¤itimden yararlanmalar›n›
önleyen düzenlemeler kald›r›lmal›; yeni düzenlemelerde benzer
hükümlere yer verilmemesi sa¤lanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler
; Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 23
Madde 28

Özel Mesleki
Rehabilitasyon
Merkezleri
Hakk›nda
Yönetmelik

Madde 4
Madde 12

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakk›nda Yönetmelikte
özürlülük tan›m› de¤iﬂmekte ve bu Yönetmelikteki düzenlemeler
bak›m›ndan “özürlü”, çal›ﬂma gücünün en az yüzde k›rk›ndan yoksun
oldu¤u belgelenen kiﬂileri ifade etmek üzere kullan›lmaktad›r. Bu da
mesleki rehabilitasyon vermek üzere kurulacak kurumlardan
yararlanmaya s›n›rlama getirmektedir. Ancak bu düzenleme %40’tan
az oranda özürlü olanlar›n ayr› merkezlerde de¤il, di¤er çocuklarla
birlikte mesleki rehabilitasyondan yararlanmalar›n›n teminat›, ayn›
zamanda da %40’tan fazla özürlü olanlar›n di¤erlerinden ayr›lmas›
anlam›na gelmektedir. Bu düzenleme bütün bu çeliﬂkileri giderecek,
özür oran› bak›m›ndan de¤il, kiﬂisel yeterlilikler bak›m›ndan
de¤erlendirme ve uygun hizmetlere yönlendirmeyi sa¤layacak biçimde
düzenlenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 23

Özürlüler
Veritaban›
Oluﬂturulmas›na
Ve Özürlülük
Bilgisinin Nüfus
Cüzdan›nda Yer
Almas›na Dair
Yönetmelik

Ek
1. Öneri
Düzenleme Bu Yönetmelik, a¤›rl›kl› olarak kimlik belgesine iliﬂkin düzenlemeleri
içermektedir. Veri toplama iﬂlemi sadece mevcut durumun resmini
çekmeye yönelmemeli, mevcut durum içerisindeki olumsuz unsurlar›n
nedenlerini de tespit etmeye çal›ﬂmal›d›r. Bu veriler engelin türü ve
derecesi, engelli çocu¤un cinsiyeti, yaﬂ›, ailesinin gelir durumu, sosyal
güvencesinin bulunup bulunmad›¤›, ikametgah›n›n bulundu¤u yerde
e¤itim, sa¤l›k, rehabilitasyon, bak›m gibi özel hizmetlerin mevcut olup
olmad›¤›, e¤er bu hizmetler varsa çocu¤un fiilen bunlardan yararlan›p
yararlanmad›¤›, yararlanam›yorsa bunun nedenleri gibi hususlara iliﬂkin
olmal›d›r. “Özürlüler Veritaban› Oluﬂturulmas›”na yönelik çal›ﬂmalar›n
kapsam›n›n bu hususlar gözetilerek geliﬂtirilmesi gereklidir.

Madde 23

2. Öneri
Özürlülük bilgisinin kimlik belgesinde yer almas›n›n, özürlünün yarar›na
oldu¤unu ve iﬂlevselli¤ini gösterecek bir sonuca sebebiyet vermemesi
halinde, bu iﬂlem damgalay›c› nitelik taﬂ›yacakt›r. Örne¤in hali haz›rda
yürürlükte bulunan mevzuata göre, kimlik belgesinde bu bilgi olsa
dahi baz› haklar› kullan›rken özürlüden sa¤l›k raporu istenmeye
devam edilecektir.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)
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Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Radyo Ve
Televizyon
Yay›nlar›n›n Dili
Hakk›nda
Yönetmelik

Madde 4
Madde 5

Vatandaﬂl›k koﬂuluna ba¤l› olmadan ülkede bulunan bütün az›nl›klar
bak›m›nda kendi dillerinde yay›n yapma ve kendi dillerini ö¤retme
ve kültürlerini yaﬂatma olana¤› sa¤layacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 30/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 30

Sa¤l›k Meslek
Liseleri Ödül Ve
Disiplin
Yönetmeli¤i

Madde 41

Örgün e¤itim sistemi d›ﬂ›na ç›karma cezas› e¤itim hakk›n› engelleyici
niteliktedir.
(Bkz. Rapor, Madde 28 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 28

Sosyal
Hizmetler Ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlü¤ü Aile
Dan›ﬂma
Merkezleri
Yönetmeli¤i

Bütün nüfusu kapsayacak biçimde ve belli bir nüfusa bir merkez
Ek
Düzenleme kurulmas›n› zorunlu hale getirecek bir standart benimsenerek,
Yönetmelikte yaz›l› hale getirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 18 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 18

Sosyal
Hizmetler Ve
Çocuk Esirgeme
Ayni Ve Nakdi
Yard›m
Yönetmeli¤i

Madde 1
Madde 5
Madde 6
Madde 12
Ek 1

Madde 27

Yönetmeli¤in bu hükümleri baﬂta olmak üzere tamam›, SHÇEK
Kanunda yap›lacak de¤iﬂiklikle uyumu sa¤lamak üzere aﬂa¤›daki esasa
göre de¤iﬂtirilmelidir.
27. maddenin üçüncü f›kras›nda yer alan pozitif yükümlülüklere iliﬂkin
olarak, çocuklar aç›s›ndan bu haklar›n talep edilebilir olmas›n› ve
ihtiyac› bulunan bütün çocuklar›n ayr›ms›z olarak eﬂit bir biçimde bu
hizmetlere eriﬂimini sa¤layacak yeterli bütçe tahsisini de içeren yasal
düzenleme yap›lmas› gerekmektedir. Bu düzenleme aﬂa¤›daki unsurlar›
taﬂ›mal›d›r;
a- Çocuk bak›m›ndan güvence alt›na al›nmas› gereken asgari yaﬂam
standard› tarif edilmiﬂ olmal›,
b- Anne-baban›n veya bak›m sorumlulu¤u olan di¤er kiﬂilerin bu
sorumluluklar›n›n bilincine varmalar›n› ve yerine getirmelerini sa¤layacak
önlemleri alma konusunda Devlete verilmiﬂ aç›k bir yükümlülük
bulunmal›,
c- Ana-babalar›n üzerlerine düﬂen sorumluluklar› yerine getirebilecekleri
güce ve maddi imkânlara sahip olup olmad›klar›n› tespit etmeye
yarayacak yasal ve idarî ölçütler belirlenmiﬂ olmal›,
d- Ana-babalar›n›n kendisine yeterli imkân› sa¤layamad›¤› çocuklar›
tespit etmeye ve ailelere gerekli deste¤i sa¤lamaya (gelir ya da mal)
yönelik önlem ve yöntemler gösterilmiﬂ olmal›,
e- Devletin, her çocu¤un iyi beslenmesi, yeterli ve uygun biçimde
giydirilmesi, e¤itimine devam edebilmesi ve uygun bir konutta yaﬂamas›
için gerekli önlemleri alma yükümlülü¤ünü yerine getirmesini sa¤layacak
bütçe tahsis edilmiﬂ olmal›d›r.
Ek.1. madde, yap›lacak yard›mlar›n çocu¤un yeterli hayat seviyesine
ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤layacak ölçüde olmas› ilkesine uygun ve bunun için
gerekli ödene¤in sa¤lanmas›n› güvence alt›na alacak yöntemi gösterecek
biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 27 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Sosyal
Hizmetler Ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Çocuk
Yuvalar›
Yönetmeli¤i

Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Ek
Bu kurumlarda görev yapan personel için mesle¤e kabulde ve çal›ﬂma
Düzenleme
süresince kat›l›m› zorunlu e¤itimlere iliﬂkin temel kriterler yönetmelikte
gösterilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 20 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 20

Madde 1
Madde 2

Özürlülerin di¤er çocuklarla birlikte bak›lmalar› ve kaynaﬂt›rma esas›
benimsenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 23

Madde 39

Aile ve çocu¤a yönelik hizmetlere; ihmal ve istismar gibi konularda
bilgilendirme ile ailenin tatil izni hakk›na sahip olmas› gibi destekleyici
faaliyetler eklenmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 23 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 23

Sosyal
Hizmetler Ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel
Müdürlü¤ü
Teftiﬂ Kurulu
Yönetmeli¤i

Madde 6

Teftiﬂ kurulunun görevlerine iliﬂkin düzenleme, Kurumdan izin al›narak
kurulmas› gerekirken bu gereklili¤i yerine getirmemiﬂ olan veya
Belediye ve benzeri kurumlarda kurulmuﬂ olan kuruluﬂlar› ve hizmetleri
de denetleme olana¤› verecek biçimde de¤iﬂtirilmelidir. Ayn› zamanda
denetim esaslar›na, kurumlar›n çocu¤un yarar›n›n korunmas›nda
uygun biçimde hizmet verme olanaklar›n›n araﬂt›r›lmas› da eklenmelidir.
Bu kapsamda olmak üzere; kurumlar ve hizmetlerin güvenlik, sa¤l›k,
çocuklar›n ﬂiddet ve istismar›n her türünden korunmas›, yeterli say›
ve nitelikte personelin bulunmas›, çocu¤un kat›l›m hakk› dâhil olmak
üzere Sözleﬂmede yaz›l› bütün haklar›n hayata geçirilmesini sa¤lamaya
elveriﬂlilik aç›s›ndan denetlenmesi sa¤lanmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 3 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 3

Türk
Vatandaﬂlar›n›n
Günlük
Yaﬂamlar›nda
Geleneksel
Olarak
Kulland›klar›
Farkl› Dil Ve
Lehçelerin
Ö¤renilmesi
Hakk›nda
Yönetmelik

Madde 5

Vatandaﬂl›k koﬂuluna ba¤l› olmadan ülkede bulunan bütün az›nl›klar
bak›m›nda kendi dillerinde yay›n yapma ve kendi dillerini ö¤retme
ve kültürlerini yaﬂatma olana¤› sa¤layacak biçimde de¤iﬂtirilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 30/ III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve Öneriler)

Madde 30

SHÇEK Genel
Müdürlü¤ü
Özürlülerin
Tespiti,
‹ncelenmesi,
Bak›m Ve
Rehabilitasyonlar›na Dair
Yönetmelik
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Madde No

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Türkiye’ye ‹ltica
Eden Veya
Baﬂka Bir
Ülkeye ‹ltica
Etmek Üzere
Türkiye’den
‹kamet ‹zni
Talep Eden
Münferit
Yabanc›lar ‹le
Topluca
S›¤›nma
Amac›yla
S›n›rlar›m›za
Gelen
Yabanc›lara Ve
Olabilecek
Nüfus
Hareketlerine
Uygulanacak
Usul Ve Esaslar
Hakk›nda
Yönetmelik

Ek
S›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n statüsüne iliﬂkin özel hükümlere yer
Düzenleme verilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 22 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 22

Yakalama,
Gözalt›na Alma
Ve ‹fade Alma
Yönetmeli¤i

Çocuklar›n bulundu¤u bütün kurumlar›n mevzuat›nda çocu¤un özel
Ek
Düzenleme yaﬂam›na sayg› duyulmas› teminat alt›na al›nmal›d›r. Bu düzenleme;
a. fiziksel çevre ve tasar›m›, ziyaret ve iletiﬂimi, kiﬂisel eﬂyalar› ve
personel e¤itimi ve davran›ﬂlar›n›
b. çocu¤a hakk›nda tutulan kay›tlarla ilgili olarak; bu tür bilgilerin
bulundu¤unu bilme, bu bilgilerin hangi amaçla tutuldu¤unu ve kimler
taraf›ndan denetlendi¤ini bilme; bu bilgilere eriﬂme; düzeltilmesini
isteme; bu bilgilere baﬂka kimlerin, hangi gerekçelerle ulaﬂabildiklerini
bilme ve bunlar› kontrol edebilme; herhangi bir ihtilaf halinde yarg›
organlar›na baﬂvurma; tazminat dâhil zararlar›n›n karﬂ›lanmas›n› talep
etme hakk›n› içerecek biçimde olmal›d›r.
(Bkz. Rapor, Madde 16 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 16

Yetiﬂtirme
Yurtlar›n›n
Kuruluﬂ Ve
‹ﬂleyiﬂine ‹liﬂkin
Yönetmelik

Bu kurumlarda görev yapan personel için mesle¤e kabulde ve çal›ﬂma
Ek
Düzenleme süresince kat›l›m› zorunlu e¤itimlere iliﬂkin temel kriterler yönetmelikte
gösterilmelidir.
(Bkz. Rapor, Madde 20 / III. Mevzuat›n Sözleﬂmeye Uyumu ve
Öneriler)

Madde 20

Birleﬂmiﬂ Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleﬂmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karﬂılaﬂtırmalı Analizi
Öneri Çizelgesi

Kanun
Taraf
Olunmas›
Veya
Onaylanmas›
Ya Da
Çekincelerin
Kald›r›lmas›
Gereken
Sözleﬂmeler

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karﬂ› UNESCO Sözleﬂmesi (‹mzalanmal›)

Madde 2
Madde 4
Madde 28
Madde 30

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi 12 no.lu Protokol (‹mzalanmal›)

Madde 2
Madde 4

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleﬂmesi Ek ‹htiyari Protokol (26. maddesine konulan
çekinceler kald›r›lmal›)

Madde 2
Madde 4

Ana-Baban›n Sorumlulu¤u ve Çocuklar›n Korunmas›na Yönelik Önlemlerde Yarg›
Yetkisi, Uygulanabilir Hukuk, Tan›ma, Tenfiz ve ‹ﬂbirli¤ine Dair Lahey Sözleﬂmesi
(‹mzalanmal›)

Madde 4
Madde 11

Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleﬂmesi
(Masraflarla ilgili çekince kald›r›lmal›)

Madde 4
Madde 11

Birleﬂmiﬂ Milletler ‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›ﬂ› ve Aﬂa¤›lay›c› Muamele
ya da Cezaya Karﬂ› Sözleﬂme Seçmeli Protokol (Onaylanmal›)

Madde 4
Madde 25

Gençlerin (Sanayi d›ﬂ›ndaki alanlarda) Gece ‹ﬂinde Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin 79 no.lu
ILO Sözleﬂmesi (‹mzalanmal›)

Madde 4
Madde 32

Gençlerin (Sanayiye ait alanlarda) Gece ‹ﬂinde Çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin 90 no.lu ILO
Sözleﬂmesi (‹mzalanmal›)

Madde 4
Madde 32

Avrupa Konseyi 1985 tarihli Ma¤durlar›n Zararlar›n›n Giderilmesi Sözleﬂmesi
(‹mzalanmal›)

Madde 4
Madde 35
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Kanun
Ç›kart›lmas›
Gereken Yeni
Kanun Ve
Yönetmelikler

Öneriler

Sözleﬂmenin ‹lgili
Maddesi

Suç Ma¤duru Çocuklar›n Zararlar›n›n Telafisi Hakk›nda Kanun : Avrupa Konseyi
1985 tarihli Ma¤durlar›n Zararlar›n›n Giderilmesi Sözleﬂmesine taraf olunmas› ve
bu konuda uygulamay› düzenleyecek bir Kanunun haz›rlanmas› gerekmektedir.
Bu yasa, silahl› çat›ﬂmadan etkilenen çocuklara koruma ve bak›m sa¤lamak amac›yla
mümkün olan her türlü önlemin al›nmas›n› yükümlülü¤ünü de kapsamal›d›r.

Madde 19
Madde 35
Madde 38
Madde 39

Yasalarda ma¤dur çocuklara yönelik ba¤›ms›z izleme ve denetleme mekanizmalar›
geliﬂtirilmeli, ayn› zamanda da ma¤dur çocuklara iliﬂkin güvenilir ve ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ
verilerin toplanmas› sorumlulu¤u belirli bir kuruma verilmelidir.
Alternatif kurumlar› ve özgürlü¤ün k›s›tland›¤› kurumlar için de ba¤›ms›z denetim
mekanizmas› öngörülmelidir.

Madde 36
Madde 37

Ma¤dur Çocuklar Hakk›nda Yürütülecek Belirleme, Bildirme, Havale Etme,
Soruﬂturma, Tedavi Etme ve ‹zleme ‹le ‹lgili ‹ﬂlemlerin Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik

Madde 19

Mülteci ve S›¤›nmac› Çocuklar›n Statülerine ve Haklar›na Yürütülecek ‹ﬂlemlere
‹liﬂkin Usul ve Esaslar› Belirleyen Kanun

Madde 22

Ruh Sa¤l›¤› Kanunu

Madde 18

Sanatsal ve kültürel nitelikli iﬂlerde çal›ﬂan çok say›da çocuk bulundu¤undan, bu
iﬂ kollar› bak›m›ndan da koruyucu nitelikte yasa düzenleme yap›lmal›d›r.

Madde 32
Madde 36

Çocuk kaç›rma suçlar›na kar›ﬂanlar ile ilgili bir veri taban› oluﬂturulmas›na yönelik
bir yasal düzenleme yap›lmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r.

Madde 35

1997 tarihli Anti-Personel May›nlar›n Kullan›m›n›n, Depolanmas›n›n, Üretiminin
ve Devredilmesinin Yasaklanmas› ve Bunlar›n ‹mhas› ile ‹lgili Sözleﬂmenin
uygulanmas›n› sa¤lamak üzere bir yasal düzenleme yap›lmal›d›r.

Madde 38

Uyuﬂturucu ve uyar›c› maddelere iliﬂkin hükümlerin uygulanmas›, ço¤u zaman
çocu¤un koruma alt›na al›nmas›n› ve çocu¤un bedeninin ve çevresinin bu maddelerden
ar›nd›r›lmas›n› gerektirmektedir. O nedenle, mevzuattaki düzenlemeleri
destekleyecek altyap›n›n mevcut olmas› gerekmektedir. Tedavi, rehabilitasyon,
koruma ve izlemeye iliﬂkin altyap›n›n mevcut ve yeterli ﬂekilde donat›lm›ﬂ olmamas›
halinde, çocu¤un k›sa vadede bu tür maddelerden uzaklaﬂt›r›lmas› mümkün olsa
da, orta ve uzun vadede çocu¤un bu maddelere dönüﬂü engellenemeyecektir.
Bu nedenle bu tür suçlar›n ma¤duru olan çocuklar›n rehabilitasyonlar›na iliﬂkin
hizmetlerin standartlar›, bu hizmetlerin verilece¤i merkezlerde uygulanacak usul
ve esaslar, çocuk odakl› olarak düzenlenmelidir.

Madde 33
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