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Girifl

Türkiye BM’nin Çocuk Haklar›na Dair Sözleflmesini 1990 y›l›nda imzalam›fl ve 1995 y›l›nda

onaylam›flt›r. Sözleflme imzalan›rken, 17, 29 ve 30. maddelerine bu maddelerin Anayasa ve 1923

tarihli Lozan Antlaflmas› gere¤ince yorumlanaca¤›na dair bir çekince konmufltur.

Bu Rapor, Sözleflme ile iç hukuku karfl›laflt›ran bir araflt›rman›n sonucunda haz›rlanm›flt›r. Sözleflmenin

ilk k›rk maddesinde çocuklar›n sahip olduklar› haklar›n hayata geçirilmesi konusunda Devletlerin

yükümlülüklerini düzenlemektedir. Sözleflmede yaz›l› haklar›n her biri ile ilgili Devletlerin yükümlülükleri

belirlenirken, her seferinde gerekli yasal ve idarî tedbirlerin al›nmas› talep edilmifltir. Ayr›ca 4.

maddede, “Sözleflmede yaz›l› haklar›n hayata geçirilmesi”  bafll›¤› ile yap›lan düzenlemede, Sözleflme

ile iç hukukun uyumunu sa¤lamak üzere mevzuat›n gözden geçirilmifl ve uyumu sa¤lay›c› yasal

düzenlemelerin yap›lm›fl olmas› aranmaktad›r.

‹nceleme yap›l›rken, öncelikle Sözleflmede yaz›l› haklar›n her bir maddesinin kapsam› belirlenmeye

çal›fl›lm›fl ve bu amaçla özellikle ilgili di¤er Sözleflmelerdeki tan›mlar, BM Çocuk Haklar› Komitesinin

yorumlar›ndan yararlan›lm›flt›r. Bir sonraki ad›mda, her madde ile ilgili Anayasa, Kanun, Tüzük ve

Yönetmelik hükümleri tespit edilmifltir. Son ad›mda ise bu mevzuat›n Sözleflme ile uyumu

de¤erlendirilerek, uyum sa¤lanmas› için yap›lmas› gereken düzenlemelere iliflkin öneride bulunulmufltur.

Ancak bu Raporda, her madde ile ilgili kapsam ve öneriler ile ilgili k›sa bir özet yer almaktad›r.
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1. Madde
Çocu¤un Tanımı

Sözleflme, öncelikle bu Sözleflme kapsam›nda kabul edilecek kiflileri belirlemekte ve bu yafl s›n›r›n›

on sekiz olarak tespit 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. Sözleflme, çocukluk döneminin

sona ermesini daha belirli bir flekilde (on sekiz 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. 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.

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. madde bu iki

hedefi birlikte dikkate alarak incelenmifltir.

Türk Hukukunda; Türk Medeni Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanununda, Sözleflme

ile uyumlu bir yafl s›n›r› belirlenmifl ve on sekiz yafl›n›n alt›ndaki her birey çocuk olarak kabul

edilmifltir. Ancak gerek Sözleflmenin çocu¤un “oluflum halindeki kapasitesi” dikkate al›narak kendisini

ilgilendiren her konuda görüfl bildirme ve kararlara kat›lma hakk›n›n güvence alt›na al›nmas› ilkesi;

gerekse Sözleflmede yaz›l› haklar›n ve güvencelerin on sekiz yafl›ndan küçük bütün çocuklara eflit

olarak tan›nmas› ilkesi bak›m›ndan, baz› yasal düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi gerekti¤i

tespit edilmifltir.

Çocuk haklar›n›n genel hükümlerini kapsayan nitelikte bir hüküm Anayasaya eklenmeli ve bu

düzenleme ile çocu¤un oluflum halindeki kapasitesinin dikkate al›nmas› prensibi güvence alt›na

al›nmal›d›r.

Türk Medeni Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Tebabet ve fiuabat› San’atlar›n›n Tarz› ‹cras›na

Dair Kanun, Hasta Haklar› Yönetmeli¤i gibi çocu¤un görüflünün al›nmas›n› gerektiren durumlar›

düzenleyen mevzuat; 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›nacak biçimde de¤ifltirilmelidir. Çocu¤un görüflünün al›nmas›na iliflkin
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düzenlemelerde, belirli bir yafl›n esas al›nmas› yerine, çocu¤un oluflum halindeki kapasitesinin dikkate

al›nmas›n› sa¤layacak bir yöntem benimsenmelidir.

Bu düzenlemeler yap›l›rken çocu¤un yarar›na öncelik verilmesi ilkesi do¤rultusunda, ana-baban›n

kültürel veya dini gerekçelerle tedaviye onay vermemesi halinde veya anne-baba ile çocu¤un ç›karlar›

ya da görüflleri uyuflmad›¤› durumlarda, çocu¤a mahkemeye müracaat olana¤› tan›nmal›d›r.

Çocuklar›n belirli bir yaflta belirli bir din e¤itimini ve/veya ibadet biçimini tercih edebilmeleri ve belli

bir yafla kadar din e¤itimine zorlanmamalar› yasal düzenlemelerle mümkün k›l›narak, çocuklar›n din

ve vicdan özgürlükleri teminat alt›na al›nmal›d›r.

Cinsel iliflkiye r›za gösterilmesi konusunda asgari yafl belirlenirken, on sekiz yafl›ndan küçük bütün

çocuklar için yeterli olgunluk düzeyine eriflmemifl olma hali için koruma sa¤lanmal›d›r.

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 alt› yafl›nda bir çocu¤un evlenmesi ancak

istisnai hallerde mahkeme karar› ile mümkün olmak ile birlikte on sekiz yafl›n›n alt›ndad›r. Evlenme

asgari yafl› on sekiz olarak de¤ifltirilmelidir.

‹fl Kanununa girmeyen ifl kollar› bak›m›ndan bak›m›ndan, zorunlu e¤itimin tamamlanaca¤› yafl ile

çocu¤un çal›flmaya bafllayabilece¤i asgari yafl aras›ndaki uyumsuzlu¤un giderilmesi gerekmektedir.

Ceza sorumluluk yafl›; fiil ehliyeti yafl›, cinsel iliflkiye onay yafl›, zorunlu ö¤retim yafl› gibi hukukun

di¤er alanlar›nda çocu¤a yaklafl›m ile uyumlu biçimde belirlenmelidir. Çocuklar›n, gerek onlara özgü

makam gerekse usul bak›m›ndan yafl ve suç ayr›m›na maruz kalmadan eflit muamele görebilmelerini

sa¤lamak için, Terörle Mücadele Kanununun 9. maddesinde getirilen istisna kald›r›lmal›d›r.
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Sözleflmenin 2. maddesinde düzenlenen ayr›m gözetme yasa¤›, Sözleflme ile tan›nan tüm haklar›

yatay kesen, baflka bir ifade ile Sözleflmenin di¤er maddelerinde düzenlenen haklar›n tümü bak›m›ndan

gözetilmesi gereken temel bir ilkedir.

Ayr›m gözetmeme ilkesi Anayasan›n “Kanun Önünde Eflitlik” bafll›¤›n› tafl›yan 10. maddesinde

düzenlenmifltir. Anayasa ile birlikte, Devlet Memurlar› Kanunu, Milli E¤itim Temel Kanunu, Sosyal

Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Özürlüler ve Baz› Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun, Ceza ve ‹nfaz Kurumlar›n›n

Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Tüzük, Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl

ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun ayr›mc›l›k yap›lmas›n› veya ayr›mc›l›¤›n teflvik edilmesini yasaklayan

hükümlere sahiptir. Türk Ceza Kanununun 122. maddesi ile de ayr›mc›l›k suç olarak kabul edilmifltir.

Ayr›mc›l›k yasa¤›, Sözleflmelerde yaz›l› bütün kriterleri kapsayacak bir ilke olarak düzenlenmelidir.

Ancak “ayr›m gözetmeme” ilkesinin tan›mlanmas› gerekir. Bu tan›m; hem ayr›mc›l›k say›lan muameleleri

tarif etmeye elveriflli olmal› hem de muamele ayr›mc› olmasa bile, do¤urdu¤u sonuç itibariyle

ayr›mc›l›¤a neden olan bütün halleri kapsamal›d›r.

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.

Ulusal mevzuattaki ayr›m gözetme yasa¤›na iliflkin düzenlemeler, büyük ölçüde Devlet-birey

aras›ndaki iliflkilerle s›n›rl›d›r. 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. Kiflileraras› iliflkilerde hangi alanlar bak›m›ndan ayr›m gözetmenin yasakland›¤›n›n

ayr›nt›l› flekilde düzenlenmesi gereklidir.

Ayr›mc›l›k yasa¤›n›n etkili olabilmesi için, gerekli usul tedbirlerinin ayr›nt›l› flekilde düzenlenmesi

gerekir: ‹hlâl  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 çevrilmeli, baflka bir ifade ile ispat

yükü ayr›mc›l›k yapt›¤› iddia edilen kifliye yüklenmelidir. Ola¤an idarî ve yarg›sal süreçlerden farkl›,

basit ve h›zland›r›lm›fl usullerin gelifltirilmesi gereklidir.

2. Madde: Ayrım Gözetmeme
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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, baflvurucunun olumsuz davran›fllarla

karfl›laflmas› söz konusu olabilir. Viktimizasyon olarak tan›mlanan bu tür davran›fllar›n da yasaklanmas›

gereklidir.

Ayr›mc›l›¤› yasaklayan düzenlemeler yapt›r›mlarla etkili hale getirilmeli ve öngörülen yapt›r›mlar

cayd›r›c› nitelikte olmal›d›r.

Sözleflme ile uyumun sa¤lanabilmesi için ayr›ca, E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karfl› UNESCO Sözleflmesi

ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi 12 No.lu Protokol imzalanmal›d›r. Ayr›ca Medeni ve Siyasi

Haklar Sözleflmesine Ek ‹htiyari Protokol onaylan›rken 26. maddesine konulan çekinceler kald›r›lmal›d›r.
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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.

‹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.

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. Türk Medeni Kanununun 346. maddesine göre çocu¤un yarar› ve geliflimi tehlikeye düfltü¤ü
takdirde hâkim çocu¤un korunmas› için uygun önlemleri alabilecektir.

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)

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 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 çocukla ilgili
tüm konular› (e¤itim, sa¤l›k, güvenlik, korunma, kat›l›m vb.) ve kamu yönetimindeki sosyal refah kurumlar›n›,
özel sosyal refah kurumlar›n›, hukuk mahkemelerini, idarî makamlar› ve yasama organ›n› kapsamal›d›r.

Çocu¤un yarar›n›n korunmas›na önceli¤in verilmesini bir ilke olman›n ötesine geçirebilmek için, bunu
hayata geçirecek yollar›n da yasa ile düzenlenmesi gerekir.

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.

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.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu taraf›ndan kurulacak kurumlar baflta olmak üzere çocuklara
yönelik koruma ve bak›m hizmeti veren kurumlara özgü standartlar› ve denetim esaslar›n› düzenleyen
bir yönetmelik yap›lmal›d›r. Bu kurumlar için ba¤›ms›z denetim öngörülmelidir.
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3. Madde
Çocu¤un Yüksek
Yararı

3. Madde: Çocu¤un Yüksek Yararı

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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4. Madde
Sözleflme’deki

Haklar›n
Hayata

Geçirilmesi

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.

Anayasan›n 90. maddesi gere¤i de bu Sözleflmeler iç hukuk hükmündedir ve  bunlar hakk›nda

Anayasaya ayk›r›l›k iddias› ile Anayasa Mahkemesine 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, BM’nin Çocuk Haklar›na Dair Sözleflmesindeki haklar› ilgilendiren pek çok

uluslararas› sözleflmeye taraf olmufltur. 4. madde ile uyumun sa¤lanabilmesi bak›m›ndan taraf

olunmas› gereken veya çekincelerin kald›r›lmas› gereken çok az Sözleflme bulunmaktad›r.

BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesinin ek protokollerine (26. maddesine) ve Uluslararas› Çocuk

Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleflmesine (masraflar›n karfl›lanmas› yükümlülü¤üne)

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› Sözleflmesinin 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

4. Madde: Sözleflmedeki Haklar›n
Hayata Geçirilmesi

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi
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4. Madde
Sözleflme’deki
Haklar›n
Hayata
Geçirilmesi- ‹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

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.

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile

Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi



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.

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, Türkiye konu ile ilgili; BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesi, Çocuklar›n Velayetine

‹liflkin Kararlar›n Tan›nmas› ve Tenfizi ile Çocuklar›n Velayetinin Yeniden Tesisine ‹liflkin Avrupa

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

Sözleflmesine de taraf olmufltur.

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. Tüm bunlar›n yan›nda aile içi uyuflmazl›klar› çözmek

amac›yla 2003 y›l›nda aile mahkemeleri kurulmufltur.

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.

2. Çocuklar›n geliflen yeteneklerinin dikkate al›nmas›na iliflkin hususlar›n mevzuatta detayl› flekilde

düzenlenmesi gerekir. Buna göre, öncelikle çocuklar›n zihinsel, bedensel, ahlaki ve toplumsal

gelifliminden ne anlafl›lmas› gerekti¤i ve bunun nas›l tespit edilece¤inin belirlenmesi gerekir. Böylece,

halihaz›rda kanunlarda öngörülen ailenin bu yöndeki yükümlülü¤ü, somutlaflm›fl olacakt›r.

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 anne-babay› destekleme sorumluluklar› ile

bunu yerine getirmek üzere sunmalar› gereken hizmetler somutlaflt›r›lmal› ve bir standarda

ba¤lanmal›d›r.

12
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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
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6. Madde
Çocu¤un Yaflama,
Hayatta Kalma ve
Geliflme Hakk›

6. Madde: Çocu¤un Yaflama, Hayatta Kalma
ve Geliflme Hakk›
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.

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

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. Medeni ve Siyasi Haklar

Sözleflmesinin denetim organ› olan ‹nsan Haklar› Komitesi, Devletler için genellikle negatif yükümlülük

do¤urdu¤u düflünülen yaflam hakk›n›, bebek ölümlerinin azalt›lmas›, yaflam beklentisinin uzat›lmas›,

yetersiz beslenmenin önlenmesi ve salg›nlar›n ortadan kald›r›lmas› gibi pozitif yükümlülükler de

yükledi¤i fleklinde yorumlamaktad›r.

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

yükümlülü¤ü yer almaktad›r.

Türkiye uluslararas› alanda 6. maddede yer alan haklar› içeren Birleflmifl Milletler ve Avrupa Konseyi

belgelerine de taraf olmufltur: Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararas› Sözleflmesi; Avrupa ‹nsan

Haklar› Sözleflmesi; Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesi Ek ‹kinci ‹htiyari Protokolü; Avrupa ‹nsan

Haklar› Sözleflmesinin 13. Ek Protokolü; Çocuk Haklar›na Dair Sözleflmeye Ek Çocuklar›n Silahl›

Çat›flmalara Dâhil Olmalar› Konusundaki ‹htiyari Protokol.

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.  Anayasan›n 41, 61 ve 65.

maddeleri geliflim hakk›n› ilgilendiren düzenlemeler içermektedir. Ayr›ca bu ilke Çocuk Koruma

Kanununun 4. maddesi ile de tam olarak iç hukuka yans›t›lm›flt›r.

Yaflam hakk›na ve vücut bütünlü¤üne yönelik eylemler Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmifl,

Nüfus Planlamas› Hakk›nda Kanun ve Rahim Tahliyesi ve Strelizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi

ve Denetlenmesine ‹liflkin Tüzük ile kürtaj koflullar›, Askerlik Kanunu ve Seferberlik ve Savafl Hali

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile

Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi
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6. Madde
Çocu¤un Yaflama,
Hayatta Kalma ve

Geliflme Hakk›

Tüzü¤ü ile çocuklar›n askere al›nmalar›na iliflkin koflullar› yasal düzenlemeye kavuflturulmufltur.

Sözleflmenin 1. 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.

Türkiye’nin Sözleflme gere¤i sundu¤u periyodik raporun Çocuk Haklar› Komitesince yap›lan

de¤erlendirilmesi sonucunda yay›nlanan Sonuç Gözlemlerinde (CRC/C/15/Add.152. paragraf 31-

32), “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. Türkiye’ye bu suçlarla etkili bir flekilde mücadele etmesi

için, mevzuat›n› gözden geçirmesi tavsiye edilmifltir.

Anayasan›n 41, 61 ve 65. madde hükümlerinin 6. maddedeki yükümlülükler çerçevesinde tekrar

gözden geçirilmesi gerekmektedir. 61. maddede çocuklar›n sosyal güvenlik kapsam›nda Devletin

yükümlülü¤ü, “korunmaya muhtaç çocuklar›n topluma kazand›r›lmas› için, her tür tedbiri alma”

olarak ifade edilmektedir. Oysa ki, 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 65. maddesinde yer alan ekonomik ve sosyal haklar›n s›n›rlanmas› rejiminin de gözden

geçirilerek, s›n›rland›rman›n somut ölçütlere ba¤lamas› 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.

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



15

Yönetici Özeti

7. Madde
Nüfusa Kay›t, ‹sim,
Vatandafll›k,
Ana-Babas›n›
Bilme ve
Onlar Taraf›ndan
Bak›lma Hakk›

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›.

BM Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan 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 çekilmekte

ve 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› incelemektedir.

Bir isme sahip olma hakk›, ana-baban›n ismine (soyad›na) sahip olma hakk›n› ve çocu¤un tabiyetsiz

kalma olas›l›¤›na karfl› korunmas› hakk›n› kapsamaktad›r. Bu madde ile düzenlenen bir di¤er hak

ise çocu¤un “ana babas›n› bilme ve onun taraf›ndan bak›lma hakk›”d›r.

Medeni Kanun, çocu¤un ad›n›n ana-babas› taraf›ndan verilmesini; Nüfus Hizmetleri Kanunu, ana-

babalar›n çocuklar›n› nüfusa kaydettirme yükümlülü¤ünü ve ana-babalar›n çocuklar›n› nüfusa

kaydettirmedikleri durumlarda Devletin kay›t ifllemlerini gerçeklefltirme görevini düzenlemektedir.

Türk Vatandafll›¤› Kanunu, Türkiye’de do¤an ve vatandafll›¤›n› ana-babadan kazanamayan çocuklar›n

do¤umlar›ndan bafllayarak Türk vatandafl› kabul edilece¤ini öngörmektedir. Türkiye konu ile ilgili

Vatans›zl›¤›n Azalt›lmas›na Dair Sözleflmeye de taraf olmufltur.

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 Kanunu 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. Do¤um hastanede

veya resmî  ebe nezaretinde yap›lmam›flsa, do¤um olay›n› haber alan muhtarlara bildirimde bulunma

yükümlülü¤ü getirilmelidir.

Çocuklar›n nüfusa kayd›n›n sa¤lanmas› için, yeni tedbirler düflünülmeli ve bunlar mevzuat ile

desteklenmelidir: Nüfus müdürlü¤ü her ilde gezici ekipler oluflturarak nüfus kay›t ifllemlerinin

okullarda yap›lmas›; ailelerin çocuklar›n› nüfusa kay›t ettirme konusunda bilinçlendirilmek için

7. Madde: Nüfusa Kay›t, ‹sim, Vatandafll›k,
Ana-Babas›n› Bilme ve Onlar Taraf›ndan Bak›lma Hakk›

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile

Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi



16

Yönetici Özeti

7. Madde
Nüfusa Kay›t, ‹sim,

Vatandafll›k,
Ana-Babas›n›

Bilme ve
Onlar Taraf›ndan

Bak›lma Hakk›

kampanyalar yürütülmesi; hastanelerde dünyaya gelen çocuklar için hastane taraf›ndan resmî  sa¤l›k

kitapç›¤› düzenlenmesi ve bu kitapç›kta di¤er bilgilerin yan› s›ra parmak izi bilgisinin de bulunmas›

ve böylece daha sonra terk edilen çocuklar›n kimliklerinin belirlenmesinin kolaylaflt›r›lmas› gibi .

Nüfus kay›t ifllemleri kural olarak ücretsiz olmakla birlikte nüfus ka¤›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.

Nüfus kay›t sisteminde mükerrer kay›t sorununun afl›lmas› için, kay›t sisteminin do¤ru bilgilere dayal›

kay›t yap›lmas›n› sa¤layacak bir usul benimsenmelidir.

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.

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi
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8. Madde
Kimli¤in Korunmas›

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.

Türkiye ayn› zamanda Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleflmesi;

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

taraf olmufltur.

Türk Vatandafll›¤› Kanununa göre çocuklar, 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 hukukî bir engel bulunmamaktad›r.

Türk Medeni Kanunu evlât edinme, babal›k ve tan›ma halleri gibi farkl› durumlarda çocu¤a isim

verilmesine ayn› zamanda da isim de¤iflikli¤ine iliflkin usul ve esaslar›, çocukla iliflki kurma hakk›na

sahip kiflileri düzenlemektedir. Türk Ceza Kanunu ise kiflisel verilerin kayd› ile ilgili hukuka ayk›r›

filleri belirlemekte ve bunlar› suç olarak düzenlemektedir.

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 uyumunu sa¤lanmas› ba¤lam›nda yap›lmas› gerekenlere

iliflkin öneriler bu Raporun 28. maddesinde yer almaktad›r.

Ayr›ca, çocuklar›n kimlikleri ile ilgili olarak tutulan kendileri ile ilgili dosyalar› görebilme hakk›

mevzuatta aç›kça düzenlenmelidir.

8. Madde: Kimli¤in Korunmas›

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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9. Madde
Ana-Baba ile

Birlikte Yaflama ve
Ana-Babadan

Ayr›lma

Sözleflmenin 9. maddesi, çocu¤un yarar› gerektirmedikçe ana-babas›ndan onlar›n r›zas› al›nmadan

ayr›lmama hakk›n› düzenlemektedir. 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 zaman ve onlar›n r›zas› al›nmak suretiyle

gerçeklefltirilmelidir. Bir di¤er önemli kriter, çocu¤u yüksek yarar› gerekçesiyle ana-babas›ndan

ayr›lmas› gerekti¤i durumlarda, yürütülen bütün ifllemlerin adil yarg›lanma prensiplerine 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.

Annenin ve çocuklar›n korunmas›, aile planlamas›n›n ö¤retimi ve uygulanmas›n›n sa¤lanmas› görevleri;

Anayasan›n 41. maddesi ile Devlete yüklenmektedir. Medeni Kanun, anne-baba ile çocuk aras›ndaki

iliflkiyi ve bu iliflkiye müdahalenin koflullar›n› düzenlemektedir. Çocu¤un anne-babas›ndan ayr›lmas›

ancak çocu¤un bedensel ve zihinsel geliflmesinin tehlikede bulunmas› veya çocuk manen terk edilmifl

olmas› halinde söz konusu olacakt›r ve bunun için hâkim taraf›ndan bir karar verilmifl olmas›

gerekmektedir. Gerek çocu¤un aile yan›nda korunmas› için al›nmas› gereken tedbirler, gerekse

çocu¤un ailesi d›fl›nda korunmas› gerekti¤i durumlarda al›nmas› gereken tedbirler Çocuk Koruma

Kanunu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve Yönetmeliklerinde düzenlenmektedir.

Türkiye konu ile ilgili Çocuk Haklar›n›n Kullan›lmas›na ‹liflkin Avrupa Sözleflmesine, Uluslararas›

Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Veçhelerine Dair Sözleflmesine taraf olmufl ve Uluslararas› Çocuk

Kaç›rman›n Hukuki Yön ve Kapsam›na Dair Kanunu kabul ederek yürürlü¤e sokmufltur.

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.

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;

ana ve/veya baban›n mevsimlik iflçi olmas›, çocu¤un yat›l› okulda okumas› ve benzeri ayr›l›k halleri

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

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi
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9. Madde
Ana-Baba ile
Birlikte Yaflama ve
Ana-Babadan
Ayr›lmabu madde kapsam›nda incelenmesi gereken durumlard›r. 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.

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 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.

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. Ayn›

zamanda anne için tan›nan bu hak baba için de düzenlenmelidir.

Aile mahkemesi, çocuk mahkemesi gibi özel mahkemelerin kanunlar›nda çocuklar için öngörülen

sosyal çal›flma görevlisi deste¤inin tam olarak yerine getirilebilmesi için, hem bu Kanunlarda hem

de Bütçe Kanununda personel ve kaynak için özel düzenlemeler yap›lmal›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.

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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10. Madde
Ailelerin Birleflmesi

Amac›yla
Ülkelere Girifl ve

Ç›k›fl

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› Devletlerde yaflayan ana-babalar›n ve çocuklar›n birbirlerini ziyaret etmelerine imkan

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.

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

Sözleflmesine, Uluslararas› Çocuk Kaç›rma Eylemlerinin Hukuki Yönleriyle ‹lgili Lahey Sözleflmesine,

Göçmen ‹flçinin Hukuki Statüsü Hakk›nda Avrupa Sözleflmesine taraf olmufltur.

Konu ile ilgili temel düzenlemeler, Yabanc›lar›n Türkiye’de ‹kamet ve Seyahatleri Hakk›nda Kanun

ve Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zni Hakk›nda Kanunda yer almaktad›r.

Mevzuat göçmen iflçiler bak›m›ndan Sözleflme ile 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.

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

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi
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11. Madde
Çocuklar›n Yasa D›fl›
Yollarla Ülke D›fl›na
Ç›kar›lmas› ve Geri
Döndürülmemesi

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. 11. maddede -aç›k flekilde ifade edilmemekle birlikte-, çocuklar›n

ana babalar› veya akrabalar› vb. taraf›ndan yasal olmayan yollarla, maddî ç›kar elde etmek amac›

gütmeksizin ülke d›fl›na ç›kar›lmalar›n› düzenlemektedir.

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.

Türkiye’nin 11. madde ile ilgili  onaylad›¤› bafll›ca sözleflmeler flunlard›r; Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n

Hukuki Veçhelerine Dair Sözleflme; 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 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.

Ayr›ca, Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukukî Veçhelerine Dair Sözleflmenin uygulanmas›n› sa¤lamaya

yönelik usul ve esaslar› düzenlemek için, 4 Aral›k 2007 tarihinde Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n

Hukukî Yön ve Kapsam›na Dair Kanun yürürlü¤e girmifltir.

Türk Ceza Kanununun 234. maddesinde çocu¤un kaç›r›lmas›na ve al›konulmas› suç olarak

düzenlenmektedir.Yine Ceza Kanununun 79. maddesinde göçmen kaçakç›l›¤› ve 80. maddesinde

insan ticaretine iliflkin yapt›r›mlar düzenlenmektedir.

Sözleflmenin 11. maddesi ile uyumun sa¤lanmas› için, Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukukî

Veçhelerine Dair Lahey Sözleflmesine konulan çekince kald›r›lmal› ve çocu¤un iadesi sebebiyle do¤an

masraflar›n Devlet taraf›ndan karfl›lanmas› esas› benimsenmelidir.

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 Hukukî Veçhelerine Dair Sözleflmenin uygulama alan›ndan

ç›kmaktad›r. Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukukî Yön ve Kapsam›na Dair Kanun ve Ceza

11. Madde: Çocuklar›n Yasa D›fl› Yollarla
Ülke D›fl›na Ç›kar›lmas› ve Geri Döndürülmemesi

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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11. Madde
Çocuklar›n Yasa D›fl›
Yollarla Ülke D›fl›na
Ç›kar›lmas› ve Geri

Döndürülmemesi 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

Hukukî 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 düzenleme ile 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

Sözleflmesindeki 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 Hukukî Yön ve Kapsam›na Dair Kanunda yafl

s›n›r›n›n halen on alt› olmas› Sözleflmeyle k›smen uyum sa¤lanm›fl oldu¤unu göstermektedir.

Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n Hukukî 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.

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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12. Madde
Çocu¤un Görüfllerine
Sayg›

12. maddenin ilk 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. ‹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.

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.

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. Çocu¤un

görüflünün al›nmas› ilkesi Çocuk Koruma Kanununda düzenlenmektedir.

Velayet davalar›nda, kiflisel iliflkinin kurulmas›na yönelik davalarda, vesayet alt›ndaki çocu¤un evlat

edinilmesi ifllemlerinde, çocu¤un mallar›na iliflkin tasarruf yetkisine iliflkin düzenlemelerde çocu¤un

görüflünün al›nmas› ilkesi özel olarak düzenlenmelidir.

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 görüfllerinin al›nmas› ilkesini hayata geçirecek biçimde düzenlenmesi

gerekmektedir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda çocuklar›n tan›k olarak dinlenmesine iliflkin özel usuller

öngörülmelidir.

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.

Çocuk Koruma Kanununun 4. maddesinde yer alan çocu¤un ve ailesinin bilgilendirilmek suretiyle

kararlara kat›l›m› ilkesinin hayata geçirilebilmesi için bütün yapt›r›mlar›n veya tedbirlerin uygulanmas›

öncesinde çocu¤un karara kat›l›m›n› sa¤lamak üzere özel usullerin düzenlenmesi gereklidir.

Çocuklar›n yerel yönetimlerin çal›flmalar› hakk›nda bilgi edinebilmesi ve kararlara kat›labilmesi için

de özel usullerin düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktad›r.

12. Madde: Çocu¤un Görüfllerine Sayg›

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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13. Madde
Çocu¤un Görüfllerini

‹fade Etme Hakk›

Sözleflme, çocuklar›n ifade özgürlü¤ünden tam olarak yararlanabilecek konumda olduklar›n› ifade

etmektedir. 13. 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.

Devletlerden bu haklar› özel olarak çocuklar için yasalarda tan›malar› ve bu haklar›n fiilen uygulanmas›

ve ifade özgürlü¤ünü engelleyecek tutumlarla mücadele için gerekli güvenceleri belirlemeleri

istenmektedir. ‹fade özgürlü¤üne iliflkin düzenlemenin aile, kurum bak›m›, okul, çocuk adaleti

kurumlar›, toplum ve medyay› kapsayacak biçimde yap›lmas› gerekmektedir.

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. Düflünceyi aç›klama

ve yayma hürriyeti, Türk Anayasas›n›n 26. maddesi ile güvence alt›na al›nm›fl bir hakt›r. 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 düzenlemeler de ifade özgürlü¤ü ile ba¤lant›l› hükümlerdir.

Bunun yan› s›ra, Türk Ceza Kanunu, Milli E¤itim Temel Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Bas›n

Kanunu, Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›ndaki Kanun, Sinema Filmlerinin

De¤erlendirilmesi ve S›n›fland›r›lmas› ile Desteklenmesi Hakk›nda Kanun ve Radyo ve Televizyon

Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri Hakk›ndaki Yönetmelik de konu ile ilgili düzenlemeler içermektedir.

Türkiye, konu ile ilgili BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesine ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesine

taraf olmufltur.

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 flikâyetlerini dikkate al›p, sonuçland›racak düzenlemeler de mevcut

de¤ildir. Bu nedenle çocu¤un ifade özgürlü¤üne iliflkin yasal düzenlemelerin, BM’nin Çocuk Haklar›na

Dair Sözleflmesine uygun oldu¤undan bahsedebilmek mümkün de¤ildir.

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.

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

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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14. Madde
Çocu¤un Düflünce,
Din ve Vicdan
Özgürlü¤ü

14. madde iki temel özgürlü¤ü düzenlemektedir. Bunlardan ilki düflünce, ikincisi ise din ve vicdan

özgürlü¤üdür. Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözleflmesinde “herkes” için tan›nan din ve

vicdan özgürlü¤ünün yan› s›ra, BM’nin 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, ana-

babalar›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.

Taraf Devletlerden, düflünce, din ve vicdan özgürlü¤ünün çocuklar için özel olarak yasalarda yer

almas›n› sa¤lamalar› beklenmektedir. 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.

Türkiye, din ve vicdan özgürlü¤ünün düzenlendi¤i uluslararas› sözleflmelerden, Birleflmifl Milletler

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesi ile Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesine de taraf olmufltur. Ayr›ca,

Türkiye’nin 1923 y›l›nda imzalad›¤› Lozan Anlaflmas›nda da din ve vicdan özgürlü¤ü ile ilgili

düzenlemeler bulunmaktad›r.

Din ve vicdan özgürlü¤ü, “herkes” için Anayasan›n 24. maddesinde güvence alt›na al›nm›flt›r. Türk

Ceza Kanununun 115 ve 125. maddelerinde inanç, düflünce ve kanaat özgürlü¤ünü ihlal edici

nitelikteki eylemlere iliflkin düzenlemeler bulunmaktad›r. Türk Medeni Kanununun 341. maddesi,

çocu¤un dinî e¤itimini belirleme hakk›na sahip ana-baban›n yetkileri ile ergin kiflinin dinini özgürce

seçme hakk› düzenlenmektedir. Milli E¤itim Temel Kanunu, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n Kurulufl ve

Görevleri Hakk›ndaki Kanun din e¤itimi ile ilgili alanlarda; Nüfus Hizmetleri Kanunu ise kimlik ile

ilgili alanlarda din ve vicdan özgürlü¤ünü ilgilendiren düzenlemeler içermektedir. Ceza infaz

kurumlar›nda din ve vicdan özgürlü¤ünün kullan›lmas› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda

Kanunda düzenlenmektedir.

Türk Kanunlar›nda çocuklar›n dinlerini belirleyebilme özgürlü¤ünü güvence alt›na alan aç›k bir

düzenleme bulunmamaktad›r.

14. Madde: Çocu¤un Düflünce, Din ve
Vicdan Özgürlü¤ü

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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14. Madde
Çocu¤un Düflünce,

Din ve Vicdan
Özgürlü¤ü

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 anne-baban›n yükümlülükleri de hem Medeni

Kanunda hem de Anayasada Sözleflme ile uyumlu biçimde düzenlenmelidir.

Zorunlu din dersi uygulamas› din ve vicdan özgürlü¤ü ile ba¤daflmamaktad›r. Benzer bir biçimde

dersten muaf olabilmek için çocu¤un din veya mezhebinin aç›klanmak durumunda kalmas› da,

muafiyet hükmünün yeterli ve uygun bir tedbir olmad›¤› anlam›na gelmektedir. 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.

Kuran kurslar›na kat›lma konusunda; çocuklar›n yeterli olgunluk düzeyine eriflmifl olmalar› ve bu

karar› kendilerinin vermeleri prensibi benimsenmelidir.

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.

Vicdanî ret hakk› düzenlemeli ve askerlik dersleri de bu kapsamda seçimlik hale getirilmelidir.

Özürlüler ile ilgili mevzuatta, din ve vicdan özgürlüklerini kullanabilmeleri için ihtiyaç duyacaklar›

özel düzenlemelere iliflkin hükümler yer almal›d›r.

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi
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15. Madde
Çocu¤un Dernek
Kurma ve
Bar›fl ‹çinde
Toplanma Hakk›

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,
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. Bu yükümlülük, hem gerekli yasal ve idarî düzenlemelerin yap›lmas›n›, hem de söz
konusu haklar› kullanacak kiflilerin güvenli¤inin sa¤lanmas›n› içermektedir.

Türkiye bu konu ile ilgili Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesi ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesine
taraf olmufltur.

Anayasan›n 33. ve 34. maddeleri, dernek kurma, üye olma, toplant› ve gösteri yürüyüfllerine kat›l›m
haklar›n› düzenlemektedir. Ayr›ca Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler
Yönetmeli¤inde çocuklar›n dernek kurma ve derneklere üye olmalar›na iliflkin esaslar› düzenlemektedir.
Sendikalar Kanunu’nu ise çocuklar›n sendikalara üye olmalar› ile ilgili esaslar› düzenlemektedir. Siyasi
Partiler Kanununa göre parti kurucusu veya üyesi olabilmek için, 18 yafl›n› doldurmufl olmak
gerekmektedir. Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu ise toplant› ve gösteri düzenlemeye iliflkin
kurallar› içermektedir. Türk Ceza Kanunu ise örgütlenme özgürlü¤ünü ihlal eden davran›fllar› suç
olarak düzenlemektedir.

Medeni Kanunun örgütlenme hakk›n›, dernekler bak›m›ndan on sekiz yafl›ndan büyüklerle s›n›rlamas›
Sözleflmenin 15. maddesine ayk›r›; hiç kimsenin bir derne¤e üye olmaya ve hiçbir derne¤in de bir
kimseyi üye kabul etmeye zorlanamayaca¤›na iliflkin düzenlemesi ise Sözleflmenin 15. maddesi ile
uyumludur.

Dernekler Kanununun, çocuklar›n dernek üyeli¤ini veli iznine ba¤lamas›; çocuklar›n derneklere üye
olabilmesini sadece çocuk dernekleri ile s›n›rlamas›; çocuk derneklerinin faaliyet alanlar›n› da belli
konularla s›n›rlamas›, Sözleflmenin 15. maddesi ile uyumlu de¤ildir. 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. Usulün çocuklar bak›m›ndan basitlefltirilmesi gerekmektedir. Toplant› ve
Gösteri Yürüyüflleri Kanununda çocuklar›n bu haklar›n› kullanabilmelerine yönelik yasal de¤ifliklik
yap›lmas› gerekmektedir.

Sendika üyeli¤i ile ilgili düzenlemeler, çocuklar›n çal›flma hayat›na kat›l›m yafllar› ile uyumlu hale
getirilmelidir.

Siyasi Partiler Kanununun, çocuklar›n üyeli¤ini engelleyen düzenlemeleri, Komite yorumlar›
do¤rultusunda de¤ifltirilmeli ve 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.

15. Madde: Çocu¤un Dernek Kurma ve
Bar›fl ‹çinde Toplanma Hakk›

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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16. Madde
Çocu¤un Özel

Yaflam›na Sayg›
Hakk›

Bu madde ile çocu¤un özel yaflant›s›na, ailesine, konutuna ya da iletiflimine, onur ve sayg›nl›¤›na

yap›labilecek keyfî 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 dahilindedir. Çocuklara bekâret testi yapma, çocu¤un dinini kimlik belgesinde

belirtme, koruyucu aile yan›na yerlefltirilmeleri ya da evlât edinilmeleri söz konusu oldu¤unda

gereken ifllemler için, çocuklar›n foto¤raflar›n›n kullan›lmas› ve ayr›nt›l› özelliklerinin aç›klanmas›,

ceza yasas›n› ihlal etmekle suçlanan çocuklar›n afifle edilmesi gibi uygulamalar, özel yaflam›n korunmas›

hakk› ihlâli olarak ele al›nmaktad›r. Kurumlarda, özellikle tutukevlerinde ve çocuk yurtlar›nda bulunan

çocuklar için, özel alan dahil olmak üzere çeflitli alanlar›n, tuvaletlerin ve banyolar›n düzenlenifli ile

ilgili standartlar da bu hakk›n kapsam› içerisinde ele al›nmaktad›r.

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.

Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Ayni-Nakdi Yard›m Yönetmeli¤i, Çocuk Yuvalar› Yönetmeli¤i çocuklarla ilgili bilgilerin kayd› ve

gizlilikle ilgili düzenlemeler içermektedir.

Çocuk Koruma Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kaçakç›l›k Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet

Kanunu, Devlet ‹stihbarat Hizmetleri ve Milli ‹stihbarat Teflkilat› Kanunu, Jandarma Teflkilat Görev

ve Yetkileri Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun ve bu kanunlara dayal›

yönetmelikler soruflturmalarda gizlilik ilkesi ve özel hayata müdahaleyi gerektiren delil toplama

ifllemleri ile ilgili düzenlemeler içermektedir. Bas›n Kanunu ve  Radyo ve Televizyon Kurulufl ve

Yay›nlar› Hakk›nda Kanun da konu ile ilgili iç hukuk düzenlemelerindendir.

Türk Ceza Kanunu, hukuka uygun, kanunî bir düzenleme olmaks›z›n haberleflmenin ve özel hayat›n

gizlili¤inin ihlâl edilmesini suç olarak düzenlemektedir.

‹ç hukukta Sözleflme ile uyumun sa¤lanabilmesi için çocuklar›n özel yaflam›na, ailesine, konutuna,

iletiflimine yönelik haks›z ve keyfî müdahalelerden korunma hakk›n›n ve ana-babas›n›n r›zas›n›

16. Madde: Çocu¤un Özel Yaflam›na Sayg›
Hakk›

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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16. Madde
Çocu¤un Özel
Yaflam›na Sayg›
Hakk›

almadan hukukî veya t›bbî konularda özel dan›flmanl›k hizmeti alma hakk›n›n kanunlarda (özellikle

e¤itim, sa¤l›k, sosyal hizmet, özgürlü¤ün k›s›tlanmas› ile ilgili kanunlarda) özel olarak düzenlenmesi

gerekmektedir. 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

dahil zararlar›n›n karfl›lanmas›n› talep etme hakk›n› içerecek biçimde olmal›d›r.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 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. 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.

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.

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.

Bas›n Kanununda yer alan ilkeler, kurumlara iliflkin yap›lan haberleri ya da çocuk istismar› veya aile

sorunlar›na iliflkin haberleri de kapsayacak biçimde geniflletilmeli, bas›n–yay›n organlar›nda 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, k›s›tlamay› önleyecek güvenceler ile özellikle

de çocu¤un yarar›n›n bunu gerektirmesi haline öncelik verilerek düzenlenmesi gerekmektedir.

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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17. Madde
Çocu¤un Gerek

Duydu¤u
Bilgilere

Eriflimi

17. madde, kitle iletiflim araçlar›n›n çocuklar üzerindeki etkilerine odaklanmakta ve 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: medyan›n, çocuklara yarar sa¤layacak olumlu ve e¤itimin amaçlar›na uygun

bilgiler yay›nlamaya teflvik edilmesi; bilgi ve belgeye ulaflma konusunda uluslararas› iflbirli¤inin teflvik

edilmesi; 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; yay›n organlar›n›n

çocu¤un esenli¤ine zarar verici nitelikteki bilgi ve belgelerden çocu¤u koruma konusunda teflvik

edilmesi.

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.

Konu ile ilgili temel düzenlemeler; Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun,

Küçükleri Muz›r Neflriyattan Koruma Kanunu, Bas›n Kanunu, ‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›nlar›n

Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk›nda Kanunda yer

almaktad›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›n teflvik etmesine yönelik

yapmas› gerekenlerin de mevzuat ile düzenlenmesi düflünülmelidir. 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

17. Madde: Çocu¤un Gerek Duydu¤u
Bilgilere Eriflimi

Birleflmifl Milletlerin
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17. Madde
Çocu¤un Gerek
Duydu¤u
Bilgilere
Eriflimiulusal 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 cayd›r›c› nitelikte olmal›d›r.

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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18. Madde
Ana-Babalar›n,

Devletin Yard›m›yla
Yerine Getirecekleri

Ortak
Sorumluluklar

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.

Ana-baba ile çocuk aras›ndaki iliflkiler esas olarak Medeni Kanunda düzenlenmifltir. Anayasan›n 41.

maddesi 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. Anayasan›n

41. maddesi Devletin aile ve çocuklar›n korunmas› sorumlulu¤unu düzenler. Bu hüküm sadece

ihtiyac› olanlar bak›m›ndan de¤il, bütün ailelere yönelik olarak Devletin yükümlülü¤ünü düzenlemektedir.

Çocuk Koruma Kanunu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Sosyal Yard›mlaflma

ve Dayan›flmay› Teflvik Kanunu ve Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü Teflkilat ve Görevleri

Hakk›nda Kanun, Devletin bu yükümlülü¤ünü yerine getirmek üzere sunmas› gereken hizmetlere

iliflkin usul ve esaslar› belirlemektedir. Ayr›ca ‹fl Kanunu, Gebe veya Emziren Kad›nlar›n Çal›flt›r›lma

fiartlar›yla Emzirme Odalar› ve Çocuk Bak›m Yurtlar›na Dair Yönetmeli¤i çal›flan annelerin

desteklenmesine yönelik hükümler içermektedir.

Devletin ana-babaya yard›m etme sorumlulu¤u bak›m›ndan Anayasada bir genel düzenleme 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.

Anayasada yap›lacak bir de¤ifliklik ile hem ana-baban›n hem de Devletin çocuk yetifltirilmesinde

ortak sorumluluklar›n›n bulundu¤u temel ilke olarak benimsenmelidir. Bu ilkenin hayata geçirilebilmesi

için, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlere iliflkin düzenleme yapan kanun ve yönetmeliklerde, ana-

baba veya çocu¤u bak›m yükümlülü¤ü bulunan kimselerin desteklenmesine yönelik hizmetlerin

sunulmas›nda nüfus esasl› bir yap›lanma prensibi benimsenmelidir.

Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda 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.

Devletin 18. madde ile üstlendi¤i sorumlulu¤u yerine getirebilmesi için, mevzuatta kapsaml›

düzenlemeler yap›lmas› gerekmektedir;

18. Madde: Ana-Babalar›n, Devletin Yard›m›yla Yerine
Getirecekleri Ortak Sorumluluklar

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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18. Madde
Ana-Babalar›n,
Devletin Yard›m›yla
Yerine Getirecekleri
Ortak
Sorumluluklar

1. 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›¤›

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, ana okullar›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 malî destek, konut yard›m›, çocuk bak›m› donan›m›, gündüz bak›m ve dinlenme

bak›m›ndan konular›ndaki 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.

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.

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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19. Madde
Çocu¤un Her Türlü

fiiddete Karfl›
Korunma Hakk›

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.

Türk Medeni Kanunu, Ailenin Korunmas›na Dair Kanun ve Kanunun uygulanmas›na dair Yönetmelik,

çocuklar›n aile içi fliddetten korunmas› için al›nabilecek tedbirleri düzenlerken, Türk Ceza Kanunu

suç teflkil eden eylemleri belirlemektedir. Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu

ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu baflvuru ve bildirim mükellefiyetini

düzenlemektedir.

‹lk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakk›nda Kanun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Kanunu ve Ceza ve ‹nfaz Kurumlar›n›n Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

‹nfaz› Hakk›nda Tüzük bu kurumlarda çal›flanlar ile ilgili davran›fl kurallar›n› düzenlemektedir.

Çocuklara ceza uygulanmas›n› aç›kça yasaklayan tek düzenleme Okul Öncesi E¤itim Kurumlar›

Yönetmeli¤inde yer almaktad›r.

Çocuklar›n bulunduklar› bütün ortamlar bak›m›ndan, do¤rudan çocuklara yönelik fiziksel ceza

uygulanmas›n› ya da çocuklara yönelik fiziksel, cinsel ve duygusal istismar teflkil edecek eylemleri

yasaklayan özel bir düzenleme 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.

Çocuklara yönelik fliddet içeren eylemleri suç olarak düzenleyen hükümler, fiziksel ve cinsel fliddet

yan›nda duygusal istismar ve ihmal ya da ihmalkâr muamele dahil her türlü istismar ve kötü muameleyi

kapsamal›d›r.

Suç ma¤duru çocuklar için zararlar›n›n karfl›lanmas› konusunda, Devletin objektif sorumlulu¤una

dayal› bir tazminat talep etme olana¤› bulunmamaktad›r. Ancak hükümet taraf›ndan, 2008 y›l›nda

19. Madde: Çocu¤un Her Türlü fiiddete
Karfl› Korunma Hakk›

Birleflmifl Milletlerin
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19. Madde
Çocu¤un Her Türlü
fiiddete Karfl›
Korunma Hakk›

haz›rlanan Yarg› Reformu Strateji Belgesinde gündemde oldu¤u belirtilen “Suç Ma¤duru Çocuklar›n

Zararlar›n›n Telafisi Hakk›nda Kanun Tasar›s›n›n yasalaflmas› bu ihtiyac› karfl›layacakt›r.

Çocuk koruma mekanizmalar› mevzuatta önleyici de¤il, daha ziyade risk gerçeklefltikten sonra

sorunu ortadan kald›rmaya yönelik düzenlenmifltir. Önleyici mekanizma ve hizmetler kanunla

tan›mlanmal›d›r.

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›, çocuk korunmaya al›nd›ktan ve

adlî sürece haz›rland›ktan sonra adlî sistemin harekete geçirilmesini sa¤layacak bir mekanizma

öngörülmelidir.

fiiddet, istismar vb. olaylar›n belirlenmesi, bildirimi, sevk ve baflvuru yollar›, tedavi ve takibi ve adlî

makamlar›n olaya el koyma süreci özel bir yönetmelik ile düzenlenmelidir.

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 dahil 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.

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.

Birleflmifl Milletlerin
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20. Madde
Aile Ortam›ndan

Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar

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.

Anayasada, Devletin çocu¤u hem aile içinde (md. 41) hem de  ailesi d›fl›nda (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 evlât

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. 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 gibi 20. maddenin temel prensipleri yasalara yans›t› lmal›d›r.

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. Bu mesleklerde çal›flanlar, adalet sisteminde çal›flanlar ve koruyucu aileler bak›m›ndan,

verilen ön e¤itim yan›nda, çocukla iliflkileri boyunca sürekli e¤itime tâbi olmalar›n› sa¤layacak bir

düzenleme yap›lmal›d›r.

Kamu vesayeti kurumuna ba¤l› olarak çal›flacak kamu vasilerinin, bak›m hizmeti vermekten sorumlu

kifliler d›fl›nda ve 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 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 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.

20. Madde: Aile Ortam›ndan Yoksun
B›rak›lm›fl Çocuklar
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21. Madde
Evlât Edinme

Sözleflmenin 21. maddesi, bir hakk› de¤il, çocu¤un korunmas› konusunda baflvurulabilecek yollardan

birine iliflkin esaslar› düzenlemektedir. Öncelikle tespit etmek gerekir ki, Sözleflme evlât edinme

sisteminin kabulünü taraf Devletlere b›rakmaktad›r. Ancak bir Devlet, evlât edinme sistemini kabul

etti¤i takdirde, bu sistemi 21. maddede yer alan esaslara uygun olarak düzenlemekle yükümlüdür.

Ülkeleraras› Evlât Edinmede Çocuklar›n Korunmas› ve ‹flbirli¤i Hakk›ndaki Lahey Sözleflmesi Türkiye

taraf›ndan imzalanm›fl ve onaylanm›flt›r. D›fl ‹flleri Bakanl›¤› taraf›ndan Lahey Uluslararas› Özel Hukuk

Daimi Bürosuna yap›lan bildirim gere¤ince ülkeleraras› evlât edinme ifllemlerinde Türkiye’nin Merkezi

Yetkili Makam› statüsüne sahip kurumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumudur.

Türkiye, çocuklar›n evlât edinilmelerine izin veren bir sisteme sahiptir. Evlât edinme ifllemlerinde

uygulanacak usul ve esaslar Medeni Kanunda, SHÇEK taraf›ndan haz›rlanan Evlât Edinme Yönergesi

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.

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› 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› evlât edinme

ifllemleri için özel düzenlemeler yap›lmal›d›r.

Öte yandan ülkeleraras› evlât edinmenin “yasa d›fl› para kazanma” ile sonuçlanmamas› veya genel

olarak evlât edinmenin maddî kazanç sa¤layan bir iflleme dönüflmemesi için, evlâtl›k ifllemlerinden

maddî  kazanç sa¤lanmas› mutlaka suç say›lmal›d›r.

21. Madde: Evlât Edinme
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Sözleflmenin 22. maddesi mülteci statüsü kazanmaya çal›flan ya da mülteci say›lan çocuklara yönelik

bohça hüküm olarak nitelendirilebilecek kadar kapsaml› bir hakk› düzenlemektedir. 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›.

Türkiye 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleflmesi ve 1967 tarihli New

York Protokolüne 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 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. Dolay›s›yla, yürürlükteki Türk mevzuat›nda

konuyu detayl› olarak düzenleyen bir kod kanun bulunmamakta; mültecilerin statüsü, Cenevre

Sözleflmesinin uygulanmas›n› göstermek amac›yla Resmi 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 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 giderilme¤e çal›fl›lm›flt›r.  Bu nedenle, s›¤›nmac›

ve mültecilerin statü belirleme sürecini düzenleyen kapsaml› bir yasaya ihtiyaç bulunmaktad›r.

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, s›¤›nmac› ve mültecilerin korunmas›ndan

ile sorumlu olacak özel bir kurumun kurulmas› için, gerekli yasal düzenleme yap›lmal›d›r.

Refakatsiz mülteci ve s›¤›nmac› çocuklarla ilgili 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 belirsizliklerin yasal

düzenleme ile giderilmesi gerekmektedir.
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22. Madde
Mülteci Çocuklar

22. Madde: Mülteci Çocuklar
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22. Madde
Mülteci Çocuklar

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.

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.

Milli e¤itim temel hizmetinin Türk vatandafllar›n›n istekleri ve ihtiyaçlar›na göre düzenlenece¤ini

öngören 5. madde, mülteci ve s›¤›nmac›lar dahil 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. ‹lkö¤retimin amaç ve görevleri de

Türk vatandafl› olmayan s›¤›nmac› ve mülteci çocuklar›n durum ve ihtiyaçlar›n› dikkate alacak biçimde

düzenlenmelidir.
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23. Madde
Özürlü Çocuklar›n

Haklar›

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.

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

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.

‹ç hukukta bu alan, Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik

Yap›lmas› Hakk›nda Kanun, Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun

Hükmünde Kararname ve bir dizi Yönetmelik ile düzenlenmektedir.

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›mlayan hükmü de¤ifltirilmelidir.

Ayn› zamanda engellilik, 10. maddede yer alan ayr›mc›l›k kriterleri aras›nda yer almal›d›r. Bu

düzenleme yap›l›rken 2. maddede ayr›mc›l›k yasa¤›na iliflkin düzenlemelerin kapsam› hakk›ndaki

öneriler dikkate al›nmal›d›r. Kamu görevlileri d›fl›ndaki kiflilerin davran›fllar› kapsam içerisine al›nmal›d›r.

Ayn› zamanda davran›fl›n ayr›mc› kabul edilmesi için sonuca bak›lmal›, ayr›m gözetme kast› ya da

ma¤durun engelli olmas› gibi flartlar aranmamal›d›r.

Engelli çocuklar›n hak ve özgürlüklerden yararlanmalar› önünde bulunan fizikî ve benzeri engellerin

kald›r›labilmesi için, mevzuatta eriflebilirli¤e iliflkin düzenlemeler yap›lmal› ve çocuklara yönelik her

türlü yer ve faaliyetin (okullar, parklar, bahçeler, oyun alanlar› vs.) farkl› engel türleri gözetilerek

içermeci bir flekilde planlanmas› ve hizmetlerin de bu flekilde sunulmas› bir zorunluluk haline getirmeli

ve bu yükümlülüklere uymama hali ayr›mc›l›k olarak kabul edilmelidir. 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.

23. Madde: Özürlü Çocuklar›n Haklar›
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23. Madde
Özürlü Çocuklar›n
Haklar›

Veri kayd›na iliflkin düzenlemeler, 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 hususlar›

tespit etmeye iliflkin olmal›d›r.

Bunlar›n yan›nda mevzuattaki ayr›mc› düzenlemeler taranmal› ve kald›r›lmal›d›r. Bu çerçevede örnek

olarak, baz› engellerin bir e¤itim kurumuna veya mesle¤e kabule engel teflkil etmesini öngören Milli

E¤itim Bakanl›¤› Anadolu Ö¤retmen Liseleri Yönetmeli¤i; Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi

Yönetmeli¤i; 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 ; Hayvan

Sa¤l›¤› Memurlar› Meslek ve Laborant Meslek Liseleri Yönetmeli¤i verilebilir.

Kurumlara sorumluluk yükleyen mevzuatta, personel ve kurulufl bütçesi ile personelin tafl›mas›

gereken özellikler ve meslek e¤itimine iliflkin standartlar düzenlenmifl olmal›d›r.

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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24. Madde
Çocu¤un Sa¤l›k ve

Sa¤l›k
Hizmetlerinden

Yararlanma Hakk›

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.

Türkiye konu ile ilgili Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleflmesine ve Avrupa Sosyal fiart›na

da taraf olmufltur.

Anayasan›n 5. Maddesi, “…insan›n maddî  ve manevi varl›¤›n›n geliflmesi için gerekli flartlar› haz›rlamaya

çal›flma…” görevini, Devletin temel amaç ve görevleri aras›nda kabul etmektedir. Bu genel ilkenin

d›fl›nda Anayasan›n 56. Maddesi, “Sa¤l›k Hizmetleri ve Çevrenin Korunmas›” bafll›¤› alt›nda sa¤l›k

hakk›na iliflkin özel bir düzenleme yer almaktad›r.

Umumi H›fz›ss›hha Kanunu, Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu ve Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyallefltirilmesi

Hakk›nda Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, Ödeme Gücü Olmayan

Vatandafllar›n Tedavi Giderlerinin Yeflil Kart Verilerek Devlet Taraf›ndan Karfl›lanmas› Hakk›nda

Kanun, Kal›tsal Hastal›klarla Mücadele Kanunu konu ile ilgili temel yasal düzenlemelerdir. Türk Ceza

Kanununda sa¤l ›k hakk›n›  ih la l  eden eylemler suç olarak düzenlenmektedir .

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), Komite, erken hamilelik oran›n›n yüksekli¤ine, çocuklar aras›nda alkol ve

sigara kullan›m›n›n, cinsel yolla bulaflan hastal›klar›n artmas›, çocuklar için uyuflturucu tedavisi gibi

alanlarda rehabilitasyon programlar›n›n s›n›rl› olmas› ve özellikle okullarda üreme sa¤l›¤› ile ilgili

e¤itim programlar›n›n bulunmamas›, mültecilik statüsü tan›nmayan çocuklar›n yeterli sa¤l›k hizmetinden

yararlanamamas› gibi sorunlara dikkat çekmektedir.

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

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

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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24. Madde
Çocu¤un Sa¤l›k ve
Sa¤l›k
Hizmetlerinden
Yararlanma Hakk›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.

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.

Sa¤l›k hakk› ile ilgili genel hükümlerin yan›nda, 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.

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.

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 dahil 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.

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.

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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25. Madde
Yerlefltirme

Uygulamas›n›
Denetim Hakk›

25. madde koruma, bak›m alt›na alma, bedensel ve ruhsal tedavi amaçlar›yla hakk›nda bir yerlefltirme

tedbiri uygulanan çocuklar›n, bu iflleme ba¤l› tüm flartlar›n gözden geçirilmesi 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 evlât 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.

Türk hukukuna göre yerlefltirme karar› verme yetkili makamlar mahkemeler (ÇKK md. 7) ve

valiliklerdir (SHÇEK K. md. 22). Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun da ayr›ca çocu¤un

durumunu izleme yükümlülü¤ü de bulunmaktad›r.

25. maddede yer alan Devletin yerlefltirme uygulamas›n› denetleme yükümlülü¤ü ve çocu¤un bunu

talep etme hakk› ile ilgili mevzuat›n Sözleflme ile özellikle de Devletin pozitif edim yükümlülü¤ü

aç›s›ndan k›smî bir uyum içerisinde oldu¤u söylenebilir. 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. Çocuklar hakk›nda tedbir karar› veren mahkemelere, bu

kararlar›n yerine getiri ldi¤i kurumlar› denetleme yetkisi ve görevi verilmelidir.

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.

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.

25. Madde: Yerlefltirme Uygulamas›n›
Denetim Hakk›

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



45

Yönetici Özeti

26. Madde
Çocu¤un Sosyal
Güvenlikten
Yararlanma Hakk›

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.

Sosyal güvenlik hakk› Anayasan›n 60. ve 61. maddelerinde tan›nm›flt›r. Anayasadaki düzenlemenin

yan›nda, ç›kar›lan çok say›da kanunla da sosyal güvenlik hakk› kapsam›nda düzenlemelere gidilmifltir.

Bu konudaki temel düzenlemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu Yasas› ve Sigortalar ve Genel Sa¤l›k

Sigortas› Kanunudur. 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.

Ayr›ca Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar›n Tedavi Giderlerinin Yeflil Kart Verilerek Devlet

Taraf›ndan Karfl›lanmas› Hakk›nda Kanun, Meslek E¤itim Kanunu ve Sosyal Yard›mlaflmay› ve

Dayan›flmay› Teflvik Fonu Kanunu da konu ile ilgili düzenlemelerdendir.

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› dahil, sosyal güvenlik flemsiyesinin tan›d›¤› bütün

olanaklardan yararlanma hakk› tan›nmal›d›r. Ayr›ca çocu¤a bu haktan yararlanabilmek için baflvuru

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.

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.

Sosyal yard›mlaflma ile ilgili mevzuatta yap›lacak de¤ifliklik ile sosyal yard›m mekanizmalar›n›n

mümkün oldu¤unca tek elden yönetilmesi sa¤lanmal› ve sosyal yard›mlar bir hak haline getirilmeli

ve kapsam› geniflletilmelidir.

26. Madde: Çocu¤un Sosyal Güvenlikten
Yararlanma Hakk›

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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27. Madde
Çocu¤un Uygun

Yaflam
Standartlar›na

Sahip Olma Hakk›

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, ahlaksal ve toplumsal geliflmesini sa¤layacak

bir hayat seviyesi hakk›n›n Devletlerce tan›nmas›n› öngörmüfltür. ‹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.

Anayasan›n, Devletin temel amaç ve görevlerini düzenleyen 5. maddesi, sa¤l›kl› bir çevrede yaflama

ve sa¤l›k hakk›n› düzenleyen 56. maddesi ve  konut hakk›n› düzenleyen 57. maddesi konu ile ilgili

düzenlemeler içermektedir. Mevcut Anayasal düzenlemelerle çocuklar›n bedensel, zihinsel, ruhsal,

ahlaksal 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.

Devletin anne-baba ve çocu¤un bak›m›n› üstlenen kimseleri destekleme yükümlülü¤ü iç hukukta

da aç›kça düzenlenmeli ve bu düzenleme çocuklar aç›s›ndan talep hakk› do¤urucu nitelikte herhangi

bir olmal›d›r. Ana-babalar›n üzerlerine düflen sorumluluklar› yerine getirebilecekleri güce ve maddî

 imkânlara sahip olup olmad›klar›n› tespit etmeye yarayacak yasal ve idarî ölçütler belirlenmifl

olmal›d›r.

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.

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.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, aileyi güçlendirmek, koruma ve yard›ma

muhtaçlara maddî , manevi, sosyal destek sa¤lamak gibi görevleri, bu destekleri çocu¤un veya ailenin

içinde bulundu¤u koflullar› belli bir standarda ulaflt›rma kriterine göre düzenlenmelidir.

27. Madde: Çocu¤un Uygun Yaflam
Standartlar›na Sahip Olma Hakk›

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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28. Madde
Çocu¤un E¤itim
Hakk›

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.

E¤itim hakk› as›l olarak, Anayasan›n 42. maddesinde, Milli E¤itim Temel Kanununda ve ‹lkö¤retim

ve E¤itim Kanununda ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmektedir.

Sözleflme ile uyumun sa¤lanabilmesi için, öncelikle E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karfl› UNESCO Sözleflmesine

taraf olunmas› gerekmektedir.

Milli E¤itim Temel Kanunu sadece “dil, ›rk, cinsiyet ve din ayr›m›” gözetilmesini yasaklamaktad›r.

E¤itimde 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. 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.

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.

E¤itimde ayr›mc›l›k yasaklan›rken, sadece e¤itim alan›nda yetki ve sorumlulu¤u olan kiflilerin fiilleriyle

s›n›rl› bir tan›m yap›lmamal›, di¤er çocuklar veya onlar›n velileri taraf›ndan yap›lan ayr›mc› muamelelerde

kapsam içine al›nmal›d›r.

E¤itimde f›rsat eflitli¤i Devlet bak›m›ndan bir “kaç›nma” yükümlülü¤ü de¤il; aksine bir “sa¤lama”

yükümlülü¤ü getirmektedir. 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.

28. Madde: Çocu¤un E¤itim Hakk›

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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28. Madde
Çocu¤un E¤itim

Hakk›

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.

“Paras›z e¤itim” ilkesi Milli E¤itim Temel Kanununda yer almal›d›r. Bütün çocuklar için, e¤itimin ders

kitaplar› ve araçlar› bak›m›ndan da paras›z olmas›n› sa¤layacak bir yasal düzenleme yap›lmal›d›r.

Burs ve yat›l› okuma gibi, çocuklar›n e¤itim hakk›ndan yararlanmalar› için tesis edilmifl imkanlar›n

kullan›lmas› baflar› kriterine de¤il, ihtiyac› olma kriterine ba¤l› olmal›d›r.

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

yap›lmal›d›r.
Sözleflmenin 29. maddesinin ilk f›kras›, e¤itimin temel amaçlar›n›n neler olmas› gerekti¤ini belirtmektedir.

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
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29. Madde
E¤itimin Hedefleri

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Komitesinin genel yorumuna 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.

Bu hakla ilgili ilk temel düzenleme Anayasan›n 42. maddesinde yer almaktad›r. Ayn› zamanda
e¤itimin amac›, Milli E¤itim Temel Kanununda da düzenlenmektedir.

Konu ile ilgili düzenleme içeren di¤er kanunlar; ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu, Özel Ö¤retim Kurumlar›
Kanunu ve Mesleki E¤itim Kanunudur.

Sözleflme ile uyumun sa¤lanabilmesi için, öncelikle bu maddeye konulan çekincenin kald›r›lmas›
düflünülmelidir.

E¤itimin amac› ve ilkeleri düzenlenirken, düflünce ve ifade özgürlü¤ü prensiplerine uygun bir
düzenleme yap›lmal›d›r. 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.

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.

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,
düflmanl›k, cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve fliddet ça¤r›s› yapan ifadelerin ders kitaplar›nda yer alamayaca¤›
mevzuatta aç›kça düzenlenmelidir.

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.

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.

29. Madde: E¤itimin Hedefleri

Birleflmifl Milletlerin
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30. Madde
Az›nl›klara ya da

Yerli Halklara
Mensup Çocuklar

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.

Türkiye konu ile ilgili Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözleflmesine taraf olmufltur. Konu ile ilgili di¤er
sözleflmelerden baz›lar› flunlard›r: Ulusal, Etnik, Dini ve Dilsel Az›nl›klara Mensup Kiflilerin Haklar›
Sözleflmesi ve Bütün  Göçmen ‹flçilerin ve Aile Üyelerinin Haklar›n›n Korunmas› ile ilgili Uluslararas›
Sözleflme, E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karfl› UNESCO Sözleflmesi.

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.

Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu, Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi Kanunu, Türk Vatandafllar›n›n Günlük
Yaflamlar›nda Geleneksel Olarak Kulland›klar› Farkl› Dil ve Lehçelerin Ö¤renilmesi Hakk›nda Yönetmelik,
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 konu ile ilgili düzenlemeler içermektedir.

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 kültürünü 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.

Özel E¤itim Kurumlar› Kanununun az›nl›k okullar› tan›m›, Sözleflme ile uyumlu olacak biçimde de¤ifltirilmelidir.
Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanununun  5. maddesindeki mütekabiliyet flart› kald›r›lmal›d›r. 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.

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 anadilinde 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. 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 düzenleme yap›lmal›d›r.

30. Madde: Az›nl›klara ya da Yerli Halklara
Mensup Çocuklar

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

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.

Konu ile ilgili olarak e¤itim mevzuat›nda ve çal›flma yaflam›na iliflkin düzenlemelerde çeflitli hükümler
bulunmaktad›r. Büyükflehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve ‹l Özel ‹daresi Kanunu yerel
yönetimlerin bu hakk›n uygulanmas› bak›m›ndan yükümlülüklerini düzenlemektedir. Ayr›ca Oyuncaklar
Hakk›nda Yönetmelik, Okul Spor Kulüpleri Yönetmeli¤i de bu konuda düzenleme içeren mevzuat
içerisinde yer almaktad›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 düzenlemeler ile belirlenmelidir.

Milli E¤itim Bakanl›¤›na ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna ba¤l› özel olmayan nitelikteki
okul, krefl ve bak›mevleri için çocuklar›n dinlenme, oyun ve e¤lence için yararlanabilece¤i çocuk
bahçesi, oyun alanlar› ve benzerlerine iliflkin standartlar› içeren düzenlemeler yap›lmal›d›r.

Çocu¤un dinlenmesi önünde bir engel teflkil edebilece¤inden, 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 malî yük veli veya vasi üzerine b›rak›lmamal›d›r.

31. Madde: Çocu¤un Bofl Zaman De¤erlendirme;
Dinlenme, E¤lence ve Kültürel Etkinliklere Kat›lma Hakk›
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32. Madde
Çocuk ‹flçili¤i

Sözleflmenin, 32. maddesi çocuk iflçili¤ini düzenlemektedir. Madde ile çocuklar›n ekonomik sömürüden

korunma ve tehlikeli ifller, e¤itime zarar verebilecek ifller, sa¤l›k ya da bedensel, zihinsel, ruhsal,

ahlaksal 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.

Türkiye, Çocuk Haklar›na Dair Sözleflmesi 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.

‹ç hukukta asgari çal›flma yafl› ve çocuklar›n çal›flabilecekleri ifl kollar›na iliflkin düzenlemeler ‹fl Kanunu,

Umumi H›fz›ss›hha Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanununda

bulunmaktad›r.

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 Kanununda öngörülmüfl çocuklara özgü kurallar geçerli olmamaktad›r. ‹fl Kanununda belirlenen

koruyucu tedbirlerin ve belli zaman aral›klar›nda sa¤l›k muayenesinden geçirilmesi koflullar›n›n, ‹fl

32. Madde: Çocuk ‹flçili¤i
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32. Madde
Çocuk ‹flçili¤i

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 yer alan çocuklar›n

çal›flt›r›labilecekleri hafif ifller listesi de¤ifltirilerek, tar›m, hafif ifl kollar›ndan ç›kart›lmal›d›r.

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.

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. Asgari Ücret

Yönetmeli¤inde yap›lacak bir de¤ifliklik ile on alt› yafl› doldurmufl olma asgari ücretin belirlenmesinde

bir kriter olmaktan ç›kar›lmal› ve ücrette eflitlik ilkesi çal›flan bütün çocuklar için geçerli hale

getirilmelidir.

Birleflmifl Milletlerin
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33. Madde
Çocuklar ve
Uyuflturucu

Kullan›m›

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.

Türkiye, 1972 y›l›ndaki de¤ifliklik protokolü ile birlikte Uyuflturucu Maddeler Sözleflmesine,

Psikotropik Maddeler ile ilgili Sözleflmeye ve Uyuflturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakç›l›¤›na

Karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflmesine taraf olmufltur.

Anayasan›n 52. maddesinin 2. 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. 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.

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.

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.

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.

Çocuklara tütün ve alkollü içki sat›fl›na iliflkin düzenlemeler etkili yapt›r›mlarla desteklenmeli ve bu

yapt›r›mlar uygulanmal›d›r.

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.

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.

33. Madde: Çocuklar ve Uyuflturucu
Kullan›m›
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34. Madde
Çocuklar›n
Cinsel Sömürüye
Maruz Kalmas›

34. madde, çocu¤un her türlü cinsel sömürü ve suiistimalden korunmas› için Devletlerin sa¤lamay›

taahhüt ettikleri güvenceleri düzenlemektedir. Birleflmifl Milletler Genel Kurulu bu konu ile ilgili bir

de Ek Protokol düzenlemifltir.  Çocuk Haklar›na Dair Sözleflmenin Çocuk Sat›fl›, Çocuk Fahifleli¤i

ve Çocuk Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari Protokolüne Türkiye de taraf olmufltur.

Konuya iliflkin di¤er uluslararas› belgeler bafll›calar› flunlard›r; ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi,

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesi, ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n ve Baflkalar›n›n Fuhflunun Sömürülmesinin

Önlenmesi Sözleflmesi, 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 ‹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.

Türk Ceza Kanunu, cinsel istismar›n farkl› biçimlerini suç olarak düzenlemektedir. Ayn› zamanda

bir bu suçlar› yabanc› bir ülkede ifllemifl ve Türkiye’de bulunan, Türk vatandafl› veya yabanc›n›n, bu

suçtan dolay› yabanc› ülkede hüküm verilmemifl olmas› ve Türkiye'de kovuflturulabilirli¤in bulunmas›

koflulu ile Türk Kanunlar›na göre cezaland›r›lmas› öngörülmektedir.

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 sekizdir, istisnai hallerde bu yafl on

alt›ya inebilmektedir. Cinsel iliflkiye r›za yafl›, sömürüye maruz kalma riski ve evlenme yafl› dikkate

al›narak yeniden 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.

Türk Ceza Kanunundaki cinsel istismar suçlar›, çocukla iliflkiye giren kiflinin kimli¤ine göre tarif

edilmeli ve çocu¤un korunmaya çal›fl›lan menfaatine uygun biçimde müeyyide konulmas›n› sa¤layacak

bir düzenleme yap›lmal›d›r.

34. Madde: Çocuklar›n Cinsel Sömürüye
Maruz Kalmas›
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34. Madde
Çocuklar›n

Cinsel Sömürüye
Maruz Kalmas›

Bak›m ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinin yayg›nlaflt›r›lmalar›na yönelik ilkeler de yasa ile

belirlenmelidir.

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 Kanun çerçevesinde uygulanacak tedbirlere, 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.

Çocuklar›n cinsel istismar›n› önlemeye yönelik olarak veri toplamak, araflt›rma yapmak da dahil

olmak üzere gerekli tedbirleri almak konusunda Devletin yükümlülü¤ü mevzuatta aç›k olarak

düzenlenmelidir.

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.
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35. Madde
Çocuklar›n
Kaç›r›lmalar›n›n,
Sat›lmalar›n›n ve
Fuhufla
Zorlanmalar›n›n
Önlenmesi

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. Birleflmifl Milletler Genel Kurulu bu konu

ile ilgili bir de Ek Protokol düzenlemifltir. 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 Protokole Türkiye de taraf olmufltur.

Türkiye’nin onaylad›¤› ve 35. madde ile ilgili olan di¤er 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; ILO’nun 182 No.lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹flçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan

Kald›r›lmas›na ‹liflkin Acil Eylem Sözleflmesi; Ülkeleraras› Evlat 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.

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 de taraf olmas› önerilmektedir.

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. 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.

Her türlü kaç›rma olay›nda çocu¤un mutat 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

35. Madde: Çocuklar›n Kaç›r›lmalar›n›n, Sat›lmalar›n›n ve
Fuhufla Zorlanmalar›n›n Önlenmesi

Birleflmifl Milletlerin
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile

Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi



58

Yönetici Özeti

35. Madde
Çocuklar›n

Kaç›r›lmalar›n›n,
Sat›lmalar›n›n ve

Fuhufla
Zorlanmalar›n›n

Önlenmesi

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.

Birleflmifl Milletlerin
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36. Madde
Sömürünün Di¤er
Biçimlerine
Karfl› Koruma

Madde, çocuklar›n cinsel ve ekonomik sömürünün d›fl›ndaki her türlü sömürüye karfl› korunabilmesini

amaçlayan bir güvenlik a¤›d›r. 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.

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.

Çocuklarda yap›lan ilaç denemelerinin denetim prosedürü mevzuatta düzenlenmelidir.

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.

Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununda bu tür eylemlerin ma¤durlar›na yönelik tedavi hizmetlerinin

Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n yükümlülü¤ünde oldu¤una 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.

36. Madde: Sömürünün Di¤er Biçimlerine
Karfl› Koruma
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37. Madde
‹flkence ve
Afla¤›lay›c›

Davran›fl
ve Özgürlükten

Yoksun B›rakma

37. madde ile medeni ve siyasi haklar aras›nda yer alan birden fazla hak tek bir maddede düzenlemifltir.
Maddede öncelikle iflkence, kötü muamele ve fiziksel ceza yasa¤›, on sekiz yafl›ndan küçüklere idam
cezas› veya sal›verilme olmaks›z›n ömür boyu hapis cezas› verilmesi yasa¤› düzenlenmektedir. Ayn›
zamanda da, 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, 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.

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), 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.

Fiziksel ve bedensel ceza niteli¤indeki eylemlerle ilgili olarak, 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.

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 ve son
çare olmas› için kullan›lacak yöntemlerin yasa ile düzenlenmesi gerekmektedir. Ayn› zamanda,
Çocuk Koruma Kanununda yer alan temel ilkeler aras›nda “en k›sa süre ile s›n›rland›r›lmas›” ilkesine
de yer verilmelidir. 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.

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 tedbirle sonuç al›nmas›n›n mümkün olmamas› halinde baflvurulmas›n›
öngörecek biçimde yap›lmal›d›r.

Odaya kapatma cezas› kald›r›lmal›d›r.

Çocuklar›n bulunduklar› kurumlar için ba¤›ms›z denetim kurullar›n›n yasa ile kurulmas› gerekmektedir.

37. Madde: ‹flkence ve Afla¤›lay›c› Davran›fl
ve Özgürlükten Yoksun B›rakma
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38. Madde
Silahl›
Çat›flmalardan
Etkilenen
Çocuklar›n
Korunmas›

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.

Ayr›ca Türkiye, konu ile ilgili Anti-Personel May›nlar›n Kullan›m›n›n, Depolanmas›n›n, Üretiminin

ve Devredilmesinin Yasaklanmas› ve Bunlar›n ‹mhas› ile ‹lgili Sözleflmeye de taraf olmufltur.

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun on befl ile on sekiz yafl aras›nda yer alan çocuklar›n askerlik

hizmetine al›nmas›n› mümkün k›lan düzenlemesi ile Seferberlik ve Savafl Hali Tüzü¤ünün, araç

seferberli¤inde on befl yafl›ndan büyük çocuklar›n arac› kullanmas›na olanak tan›yan düzenlemesi

yürürlükten kald›r›lmal›d›r.

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.

38. Madde: Silahl› Çat›flmalardan Etkilenen
Çocuklar›n Korunmas›
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39. Madde
Ma¤dur Durumdaki

Çocuklar›n
Rehabilitasyonu

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.

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.

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.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3. maddesinde bir de¤ifliklik yap›larak,

38. madde kapsam›ndaki tüm ma¤duriyet hallerini kapsayacak nitelikte kurulufllar›n kurulmas›

öngörülmelidir. 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.

Devletin objektif sorumlulu¤u esas›na dayal› bir ma¤durlar›n zararlar›n›n giderilmesine yönelik yasal

düzenleme yap›lmal› ve Avrupa Konseyi Ma¤durlar›n Zararlar›n›n Giderilmesi Sözleflmesine taraf

olunmal›d›r.

39. Madde: Ma¤dur Durumdaki Çocuklar›n
Rehabilitasyonu
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40. Madde
Çocuk Adalet
Sisteminin
Uygulanmas›

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. Maddenin ikinci f›kras›nda, çocuk için asgari güvencelerin listesi ayr›nt›l› olarak verilmekte

ve 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›krada, ceza yasas›n›

ihlal etti¤i ileri sürülen çocuklar için yetiflkin ceza adalet sisteminden farkl› bir adalet sisteminin

bulunmas›, 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. 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.

Anayasa baflta olmak üzere, Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza ve Güvenlik

Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun, Çocuk Koruma Kanunu,  Adli Sicil Kanunu, Denetimli Serbestlik

ve Yard›m Merkezleri ile Koruma Kurullar› Kanunu, Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›

Hakk›ndaki Kanun, Emniyet Genel Müdürlü¤ü Çocuk fiube Müdürlü¤ü/Büro Amirli¤i Kurulufl, Görev

ve Çal›flma Yönetmeli¤i, Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma  Yönetmeli¤i’nde 40. madde ile

ilgili pek çok düzenleme bulunmaktad›r. Özellikle ikinci f›krada yaz›l› usulî güvenceler bak›m›ndan

bu Yasalar, Sözleflme ile büyük ölçüde uyumludur.

 “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

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

40. Madde: Çocuk Adalet Sisteminin
Uygulanmas›
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40. Madde
Çocuk Adalet

Sisteminin
Uygulanmas›

çocuklara özgü bir madde oluflturulacak olursa, o maddede, 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.

Çocu¤a özgü makam, usul ve kanun prensibine bir bütün olarak Anayasan›n 141. maddesinde yer

verilmesi ve Terörle Mücadele Kanununun 9. maddesinin de¤ifltirilerek bütün çocuklar›n kendilerine

özgü mahkemelerde yarg › lanmas ›n ›  sa¤ layacak b ir  düzenleme yap › lmal ›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,

çocu¤un üstün yarar› gözetilerek davan›n çocuk mahkemelerinde birlefltirilmesi esas› benimsenmelidir.

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 olmayanlar›n bir suç iflledi¤i iddias› ile bafllanan

soruflturma ifllemlerine flüpheli olarak kat›lmas› ve buna ba¤l› olarak güvenlik tedbiri uygulanmas›,

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.

Gerek kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesi, gerekse uzlaflma müesseselerinin uygulama alan›,

çocu¤un yarar›n›n gerektirdi¤i durumlarda baflvurulmas›n› sa¤layacak biçimde geniflletilmesi

gerekmektedir.

Türk Ceza Kanunu 31. maddesi hâkime, çocu¤un yarar›na önceli¤i verme ve cezaya son çare olarak

baflvurma, sorunu çocu¤u koruyacak ve e¤itimini sa¤layacak tedbirlerle çözme konusunda bir takdir

yetkisi tan›yacak flekilde de¤ifltirilmelidir.

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
Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile
Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi
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