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Av. Aydın ÖZCAN
İzmir Barosu Başkanı 

 "Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu mil-
letin başında hiçbir kuvvet yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır 
o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır o da mille-
tin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir"
 23 Nisan 1920; Türk ulusunun kendi bağımsızlığını 
eline aldığı gündür. Egemenliğin kayıtsız, koşulsuz ulusa 
ait olduğu bu yeni yönetim biçimi Türkiye Cumhuriyeti-
ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkese birey olma olanağı 
sağlamış ve bunun sorumluluğunu da yüklemiştir. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çıkarılan bu 
bülten vesilesiyle öncelikle; uyku bilmez düşünce denizi ge-
celerinde, uykuyu kendine haram sayan, ufku sınırlardan 
çok uzaklarda yüce insan, Mustafa Kemal Atatürk ve mü-
cadele arkadaşlarını sevgi ve saygı ile yâd ediyorum.
 Toplumların; mecbur kalmadıkça savaşmasını intihar 
sayan, o günün şartlarında bile "sulh" düşüncesini haykıran 
ve "sulh" u sadece kendi halkı için değil bir ressamın en 
güzel fırça darbelerinden birini yerleştirircesine  tüm dünya 
için de dilemiş olması, dünya insanı olarak anılmasını hak 
ettiğini gösterecek sebeplerden sadece birisidir.
  Mustafa Kemal Atatürk...
 "Bir sabah perdesinin ilk ışığıdır"
       …
 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını ne-
deniyle; çocuklara yönelik her türlü ihlaller karşısında dün 

ve bugün olduğu gibi gelecekte de tüm gücümüzle müca-
dele edeceğimizi, çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve 
katılım haklarının güvence altına alınması, çocuğun yarar 
ve esenliğinin gözetilmesi, çocukların herhangi bir neden-
le ayrımcılığa tabi tutulmaması için çalışmalarımıza devam 
edeceğimizi sizlerle paylaşmak isterim.
 Bu anlamlı bültene emek veren; Çocuk Hakları Merke-
zinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşım Av.İlke 
Erol’a, Merkez Koordinatörü Av.Devrim Cengiz Aygün’e, 
Çocuk Hakları Merkezi üyeleri Av.Fatma Gül Gülaydın’a, 
Av.Melek Özöner’e, Av.Bedriye Kurtuluş Türk’e, Av.Nilay 
Öztürk Sakaoğlu’na, Av.Emel Yeşildağ’a, Av.Gizem Öykü 
Başkaya’ya, Av.Nilüfer Kurtoğlu’na, Av.Rüya Gevrek 
Tezcoşkun’a , Av.Bahar Aküzümcü, Av.Mert Batıkan’a, 
Av.Nilgün Coşkuner’e, Av.Mualla Özmen’e, Av.Murat 
Adak’a, Av.Neşem Batur’a, Av.Gözde Uzsoy’a, Av.Nurdan 
Yavuzyılmaz’a, Av.Derya Durmaz’a, İzmir Koruyucu Aile 
Derneğinden Gülsün Erdinç’e, Naciye Güven’e, Tuğba 
Adıyaman’a, Ankara Barosu üyesi Av.Hasan Erdoğan’a, 
Hakim Murat Aydın’a, Sosyal Hizmet Uzmanı Nihat 
Tarımeri’ne, Prof.Dr.Halis Dokgöz’e, Uzman Dr.Naile 
Esra Saka’ya ve Av.Levent Dağaşan’a sonsuz teşekkür ede-
rim.
 Saygılarımla.
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 Değerli Meslektaşlarım,
 İnsanlığın gelişimi, geleceği emanet edeceğimiz çocukları-
mızın duygusal ve fiziksel gelişimlerinin sağlanması, bu şekilde 
güçlü, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmesi ve haklarının 
korunması ile mümkün olabilecektir.
 Çocuğun savunmasız karakteri göz önüne alındığında onla-
rı her türlü kötü muameleden ve hak ihlalinden korumanın ge-
rekliliği kaçınılmazdır.
 Bizler bu anlamda, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
üyeleri olarak, yaşadığımız şehirde ve ülkemizin herhangi bir ye-
rinde ihmal ve istismara maruz kalan, suça itilen, herhangi bir 
şekilde hakları ihlal edilen, korunma ihtiyacı içerisinde olan ço-
cuklara yönelik her türlü hukuki yardım desteğini sağlıyor, yasal 
düzenlemelerdeki eksiklikleri belirleyerek düzeltilmesi konusun-
da girişimlerde bulunuyoruz.
 Bir zamanlar kendimizin de çocuk olduğunu unutmadan, 
çocukların erişkinden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psi-
kolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği 
bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplumsal sorun 
olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu üst-
lenmesi gerektiği inancı ile çalışmalar yapıyor, çocuk alanında 
çalışan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kurumlarla işbir-
likleri de geliştiriyoruz.
 Tüm bu gayretlerimize rağmen, ülkemizde çocukların; aile 
içi şiddete maruz kalmasının, cinsel istismara uğramasının, erken 
yaşta evlendirilmesinin, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişiminin 
engellenmesinin, erken yaşta çalıştırılmasının, savaş ve terör ey-
lemlerinin ortasında kalmasının, her türlü haklarından yoksun 
bırakılarak yaşam haklarının ellerinden alınmasının önlenebil-

mesi için çocuk hakları kültürünün artırılması ihtiyacı devam 
etmektedir.
Bununla birlikte, geçtiğimiz Şubat ayında Çocuk Hakları Mer-
kezimizin İzmir adliyesi içerisindeki birimini faaliyete geçirebil-
memizin de önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Adliyedeki 
merkezimizde her gün bir meslektaşımız ve stajyer avukatımız 
nöbet tutarak, ebeveynler, rehber öğretmenler başta olmak üze-
re bizzat gelerek merkeze başvuranların ve 400 00 14 numaralı 
merkez hattımızı arayanların ihbarlarını alıyor, gerekli hukuki 
yönlendirmeleri yapıyorlar.
 Bildiğiniz gibi; Çocuk hakları, 1. Dünya Savaşından sonra 
1924’te Cenevre Bildirgesi’nin kabul edilmesiyle tanınmıştır. Bu 
sürecin, 1959 yılında Çocuk Haklarına İlişkin Deklarasyonun ka-
bulü ile Birleşmiş Milletler tarafından sürdürüldüğü düşünülürse 
Atatürk’ün, 1929 yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik gününü 
çocuklara armağan edip “Çocuk Bayramı” olarak kutlanması-
nı istemesi çok anlamlıdır. Dünyada çocuklarına bayram hedi-
ye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke 
Türkiye’dir.
 Tüm çocukların, çocuklarımızın yüzlerinden gülümseme-
nin eksik olmadığı, barış içerisinde bir dünyada yaşaması dilek-
lerimle “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlu 
olsun...
 Çocuk Hakları Merkezinde özveri ile çalışan meslektaşla-
rıma ve çocuk hakları alanındaki çalışmaları, genel ve mesleki 
bilgileri sizlerle paylaşmak üzere yayınladığımız bültenimizin 23 
Nisan özel sayısının hazırlanmasında emeği ve katkıları olan ar-
kadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimle.
 Sevgi ve saygılarımla,

Av.İlke EROL
İzmir Barosu Genel Sekreteri

Çocuk Hakları Merkezi 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
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Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,
Onlar kendi yolunu izleyen Hayat'ın oğulları ve kızları.

Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler
Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.

Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil.
Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.
Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil.

Çünkü ruhlar yarındadır,
Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz.

Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları
Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.

Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur.
Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar.

Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür
Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar.

Okçunun önünde kıvançla eğilin
Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar

Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.

ÇOCUKLARINIZ SİZİN ÇOCUKLARINIZ DEĞİL

Halil CİBRAN
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 Giriş
 Çocukların cinsel istismarının Ülkemiz için önemli bir 
sorun olduğu açıktır. Ortaya çıkan sarsıcı olaylar ile toplu-
mun gündemine gelen sorunun elbette pek çok boyutu var. 
Cinsel istismarın önlenmesi için yapılması gereken şeylerin 
sayısı da oldukça çok.

 Çocukların cinsel istismarının önemli bir kısmı çocuk-
ların erken yaşta “evlendirilmelerinden” kaynaklanıyor. Ço-
cukların “evlilik” adı altında istismar fiilinin mağduru edil-
mesinin önemli bir nedeni de bu birlikteliklere toplumsal 
meşruiyet kazandırmak için yapılan evlenmenin dini tören-
leridir. 
 Kişilerin kendi inançları gereği birliktelikleri öncesin-
de farklı dinsel törenler yapması elbette kişisel tercihleridir. 
Ancak bu yolla çocukların istismarının yolunun açılması 
söz konusu olduğunda konu inanç özgürlüğünün ötesine 

geçer. Evlenmenin resmi olarak gerçekleştirilmesini önle-
yen yaş sınırı gibi kuralların dinin kutsal değerleri ve dini 
törenler aracılığı ile dolanılması dini değerler bakımından 
da zarar vericidir. Söz konusu birlikteliğin taraflarından en 
az birisinin çocuk olduğu durumlarda ortaya konulan ira-
denin veya rızanın geçerliliği çoğu kez yoktur veya tartış-
malıdır. 

 Eylemin Suç Sayılması ve Anayasa Mahkemesi-
nin İptal Kararı
 
 Kişiler arasında evlenme olmaksızın, evlenmenin dini 
töreninin yapılması gerek 765 sayılı Türk Ceza Kanununda 
gerekse de 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) suç 
olarak düzenlenmişti. 

ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ İÇİN BİR ÖNERİ:

RESMEN EVLİ OLMAYAN ÇOCUKLARIN
DİNİ TÖRENLE EVLENDİRİLMESİNİN

SUÇ HALİNE GETİRİLMESİ

Murat AYDIN 
Hâkim, Trabzon Adliyesi
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 765 sayılı TCK’nın 237. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; 
“evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren kağıtı 
görmeden bir evlenme için dini merasim” yapılması suç olarak 
tanımlanmıştı. Bu hükmü içeren 765 sayılı TCK, 5237 sa-
yılı TCK’nın yürürlüğe girmesi ile 01/06/2005 tarihinde 
yürürlükten kalktı. 

 765 sayılı TCK’nın yerine yürürlüğe giren 5237 sayılı 
TCK’da da eylem suç olarak düzenlenmişti. TCK’nın 230. 
maddesi hükmü şöyleydi;

 “(5) Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel töreni-
ni yaptıranlar hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası veri-
lir. Ancak, medeni nikah yapıldığında kamu davası ve hükmedilen 
ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

 (6) Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren 
belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında 
iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.”

 TCK’nın 230. maddesinin 5 ve 6. fıkralarını incele-
yen Anayasa Mahkemesi 27/05/2015 gün, 2014/36 Esas 
ve 2015/51 Karar1 sayılı hükmü ile bu fıkraları iptal etti. 
Yüksek Mahkeme söz konusu kararında şu gerekçelere yer 
vermiştir.

 “İtiraz konusu kurallarda, evlenmenin dinsel törenini yaptı-
ranlar ile evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren 
belgeyi görmeden evlenme için dinsel tören yapanların cezalandırıl-
ması öngörülerek, kişilerin özel hayatlarına ve aile hayatlarına saygı 
gösterilmesi hakkı ile din ve vicdan özgürlüğüne bir sınırlama geti-

1 Resmi Gazete, 10/06/2015, s.29383.

rildiği açıktır. Zira kişiler arasında evlilik bağının nasıl kurula-
cağına ilişkin tercihte bulunulmasının ve bu bağın dinsel ritüel ve 
uygulamalara göre yapılabilmesinin kişilerin özel hayatlarına ve aile 
hayatlarına saygı gösterilmesini isteme hakkı kapsamında kaldığı 
tartışmasızdır. Din ve vicdan özgürlüğü yönünden de uluslararası 
alanda genel kabul görmüş normlar uyarınca, bu özgürlüğün özel 
bir görünümü olan “dini veya inancı dışa vurma özgürlüğü”; ibadet, 
dinsel ritüellerin yerine getirilmesi, uygulamalar ve öğretme gibi çok 
çeşitli davranışları kapsamaktadır. Dolayısıyla, evlenmenin dinsel 
törenini yapma ve yaptırmanın da anılan özgürlük kapsamında kal-
dığı hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır.

 (...)
 Aile düzeninin korunması ve evlilik kurumunun sağladığı 
haklardan kişilerin yararlanabilmesi, aile bireylerinin maddi ve ma-
nevi bütünlüğünün korunması ve geliştirilmesine, dolayısıyla kamu 
yararının gerçekleşmesine hizmet edeceğinden, anılan amaçla özel 
hayatın korunması hakkı ile ve din ve vicdan özgürlüğüne sınır-
lamalar getirilmesi mümkündür. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin 
birçok kararında vurgulandığı üzere kanun koyucunun benimsediği 
ceza siyasetine göre hangi fiillerin suç olarak nitelendirileceğine karar 
verilmesi hususunda takdir yetkisi bulunduğundan, bu sınırlamayı 
suç ve ceza ihdas etmek suretiyle gerçekleştirmesi de mümkün bulun-
maktadır. Ancak getirilen sınırlamanın Anayasa’nın 13. madde-
sinde belirtilen güvencelere bağlı kalınarak yapılması gerekmektedir.

 Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca özel hayata ve aile haya-
tına saygı gösterilmesini isteme hakkı ile din ve vicdan özgürlüğü 
yalnızca kanunla ve demokratik bir toplumda gerekli olduğu ölçüde 
sınırlanabilir. Ayrıca getirilen bu sınırlamalar, hakkın özüne doku-
namayacağı gibi Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum 
düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
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 (...) Oysa hukuk düzeninde, kişilerin evlilik bağının kurulma-
sından kaynaklanan haklarını koruyacak hukuki müesseselere yer 
verilmiş bulunmaktadır. Gerçekten de Türk Medeni Kanunu’nun 
ilgili hükümleri uyarınca, eşlerin evlilik bağından kaynaklanan 
haklarını ileri sürebilmeleri için kanunda belirtilen memur önünde 
resmi nikâh yaptırmaları zorunlu olup, aksi takdirde evlilik bağın-
dan kaynaklanan birçok hakka sahip olmaları mümkün değildir. 
Başka bir ifadeyle, kişilerin resmî evlilik yaptırmamaları hâlinde 
maruz kalabilecekleri hukuki yaptırımlar mevcut olup bunlar, ki-

şilerin resmî evlilik yaptırmalarını sağlayabilecek elverişliliktedir. 
Dolayısıyla kişilerin dini inançları gereği evlenmenin dinsel törenini 
yapma ve yaptırma fiillerini cezalandırmayı gerektirecek bir zorun-
luluk bulunmamaktadır.

 (...)
 Esasen, kişilerin herhangi bir dini tören veya nikâh olmaksızın 
fiilen birlikte yaşamaları ve çocuk sahibi olmaları, özel hayata saygı 
gösterilmesi bağlamında hukuk düzenince suç olarak nitelendirilip 
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cezalandırılmazken, kişilerin özel hayatlarına ilişkin tercihleri ve 
dini inançları gereği evlenmenin dinsel törenini yaptırmalarının suç 
olarak düzenlenmesi, anılan ölçüsüzlüğü açıkça ortaya koymakta-
dır.”

 Anayasa Mahkemesi kişilerin özel hayatına ve aile ha-
yatına saygı gösterilmesini isteme hakkına aykırı bulduğu 
düzenlemeyi iptal ederken, dini nikah yapmadan birlikte 
yaşayanların eylemi suç teşkil etmezken dini nikah yaparak 
birlikte yaşayanların eyleminin suç olarak düzenlenmesini 
hukuka aykırı bulmuştur. 

 İptal Kararının Çocuklar Bakımından Değerlen-
dirilmesi 

 Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçelerinin 
yerindeliği tartışmalıdır. Ancak bu yazıda söz konusu tar-
tışmaya girmeksizin, bu gerekçelerin çocuklar bakımından 
bir düzenleme yapılmasına engel teşkil edip etmediği ele 
alınmıştır. 

 Anayasanın 41/2 maddesi uyarınca Devlet çocukların 
korunması için gerekli tedbirleri almakla görevlidir. Yine 
Anayasanın 10/3 maddesi uyarınca, çocukların korunması 
amacıyla yapılacak düzenlemeler eşitlik ilkesine aykırı sayı-
lamaz.

 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. 
maddesi uyarınca onsekiz yaşını doldurmayan herkes ço-
cuktur. Aynı Sözleşmenin 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; 
“Taraf  devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün 
olan azami çabayı gösterirler.” 

 BMÇHS’nin uygulanmasını takip eden Çocuk Hakları 
Komitesi, sözleşmeye taraf  devletlerin çocuk hakları konu-
sundaki uygulamalarını takip etmekte ve bu uygulamalara 
ilişkin yorum ve değerlendirmeler yapmaktadır. Komite 
çocukların evlenmesi konusunda asgari bir yaş kabul edil-
mesini, bu yaşın; çocuk düşük olmaması gerektiğini ve kız 
ve erkek çocuklar bakımından aynı olmasını benimsemek-
tedir. Komiteye göre bu yöndeki gereklilik; çocuğun yük-
sek yararı, yaşam ve gelişme hakkının bir unsurudur2. 

 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 
(CEDAW) 1994 yılında “evlilikte ve aile ilişkilerinde eşit-
lik” konusundaki genel tavsiyesinde, asgari evlilik yaşının 
hem kadınlar hem de erkekler için 18 olmasını önermiştir. 
Bu öneride; kadınların ve erkeklerin evlendiklerinde önemli 
sorumluluklar üstlendiği, olgunlaşmaları tamamlanmadan 
ve fiil ehliyetini kazanmadan evlenmelerine izin verilmele-
rin sakıncalı olduğu vurgulanmıştır. 

 Lanzarote Sözleşmesi olarak bilinen, Avrupa Konseyi 
Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması 
Sözleşmesi3  uyarınca sözleşmeye taraf  devletler çocukların 
cinsel sömürüsü ve istismarını engellemek ve bunlarla mü-
cadele etmek, çocukların cinsel sömürü ve istismarının her

2 Çocuk Haklarına Daire Sözleşme Uygulama Elkitabı, UNICEF 
Yayını, 2002. s.10 vd. 
3 Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti adına 25/10/2007 tarihinde 
Lanzarote’de imzalanan ve 25/11/2010 tarihli ve 6084 sayılı Kanunla 
onaylanması uygun bulunan ekli “Avrupa Konseyi Çocukların 
Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”nin 
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. RG. 10/09/2011, 
Sayı 28050
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 türünü engellemek ve çocukları korumak 
için gereken yasal ve diğer tedbirleri almak 
konusunda anlaşmışlardır. 

 Bu hükümler ışığında konu ele alındığın-
da; Devletin çocukları cinsel istismardan, er-
ken yaşta yaşanan cinsel deneyimlerin olum-
suz sonuçlarından koruma yükümlülüğü 
vardır. Devletin bu yükümlüğünün gereğini 
yerine getirmek için alacağı tedbirler eşitlik 
ilkesine aykırı sayılamaz.

 Evlenme ve cinsel birliktelik çocuğun 
gelişimi bakımından önem taşır. Resmi veya 
gayri resmi şekilde evlenen çocuğun eğitim 
ve çalışma hayatı önemli ölçüde sekteye uğ-
rar. Bu durum çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkiler. 
Özellikle cinsel ilişki sonrasında erken yaşta gebelik mey-
dana gelmesi gebe çocuğun ve doğacak çocuğun hayatı ba-
kımından risk oluşturabilir. Anne ve bebek ölüm oranları 
erken yaş gebeliklerinde diğer gebeliklere göre daha yük-
sektir. 

 Anayasa Mahkemesinin, evlenmenin resmi töreni ya-
pılmadan dini töreninin yapılması suçuna ilişkin iptal kara-
rının gerekçesi ve yukarıda açıklanan ulusal ve uluslararası 
mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, bu suçun 
çocukların korunması bakımından düzenlenebileceğini 
göstermektedir. Anayasa Mahkemesinin resmi veya dini 
bir tören olmadan birlikte yaşayanların eylemi suç teşkil 
etmezken resmi nikah yapmadan dini tören yapanların ey-
leminin suç teşkil etmesinin hukuka aykırı olduğuna ilişkin 
yorumu çocuklar söz konusu olduğunda geçerli sayılma-
malıdır. Zira, çocukların resmi evlenme olmaksızın bir kişi 

ile cinsel ilişkiye girmesi TCK’nın 103 ve 104. 
maddelerinde suç olarak tanımlanmış bir ey-
lemdir. 
 
 Çocukların cinsel istismardan korunması 
bakımından, evlenmenin resmi töreni yapıl-
madan dini töreni yapılmasının suç olarak 
düzenlenmesi yerinde ve yararlı olacaktır. 

 Öneri 

 Tüm bu nedenlerle; 5237 sayılı TCK’nın 
239. maddesinin beşinci fıkrasının yeniden 
düzenlenerek, çocukların istismar edilmesi fi-
illerine, evlenmenin dini töreni yapılarak top-
lumsal meşruiyet kazandırılması önlen- 

           melidir. 

 Bu bakımdan somut önerimiz şu şekildedir:

 “Madde – 13/12/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 230 uncu maddesinin beşinci fırkası aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir. 

 (5) Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren 
belgeyi görmeden, bir çocuk hakkında evlenme için dinsel tören 
yapan kişiye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu du-
rumdaki çocuğa evlenme için dinsel tören yapılmasına rıza gösteren 
kanuni temsilci de aynı şekilde cezalandırılır.”

 Çocuk istismarının önlenmesi ve çocuğun yüksek ya-
rarının korunması için hepimize düşen görevler var. Bu 
görevleri her türlü farklılığımızı bir kenara bırakarak daya-
nışma içinde yerine getirmeliyiz. 
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"Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor.
Bu eser (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak."
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Giriş

Şiddet, tanımı en zor yapılabilen ve bir yandan da yaşa-
mın her alanında belirlenen bir olgu olarak karşımıza çık-
maktadır. Yaşamımızın öznel alanından başlayarak geniş 
bir toplumsal zeminde var olan ve suç olarak da tanımla-
nan bir gerçekliktir. Dünya Sağlık Örgütü; şiddet eylemine 
girişen kişinin kim olduğuna göre intihar ve kişisel ihmal 
olmak üzere kendine yönelik, aile içi şiddet ve topluluklara 
yönelik olmak üzere kişiler arası ve toplumsal, politik ve 
ekonomik olmak üzere kolektif  şiddet olmak üzere genel 
olarak üç bölümde sınıflandırılmaktadır. Son yıllarda is-
tismar ilişkilerinin farkına varma ve belirleme konusunda 
birçok çalışma yapılmıştır. İstismar bütün yaş gruplarında 
görülmesine rağmen, özellikle son zamanlarda medyanın 
da artan ilgisiyle birlikte aile içi şiddet ve çocuk istismarı, 
yaşlı istismarından daha fazla bilinmekte ve gerek kamuo-
yunda gerekse tıbbi çevrelerde daha fazla ilgi çekmektedir.

0-18 yaş grubundaki çocuğun, kendisine bakmakla yü-
kümlü olan kişi ve/veya kurumlar tarafından, kültürel de-
ğerler ve profesyoneller tarafından uygunsuz ya da zarar 
verici olarak nitelendirilen ve çocuğun fiziksel, psikososyal  
gelişim potansiyelini engelleyen ya da kısıtlayan kaza dışı 
ve önlenebilir eylem ve eylemsizliklerin tümü çocuk istis-
marı olarak tanımlanmaktadır (1-3). 

Çocuk istismarı olgularının yargıya yeterince yansıma-
ması ve gizli kalma eğilimi nedenleri arasında; bildirimlerin 
yerinde ve zamanında yapılmaması, kanıtların zamanında 
açığa çıkarılmaması, hekim, öğretmen, sosyal hizmet uz-
manı, polis, jandarma, psikolog ve hukukçu gibi uzman-
ların multidisipliner bir çalışma sistemini benimsemede 
gösterdikleri kişisel ihmali ile ülkelerin mevcut yasal dü-
zenlemelerindeki boşluk ve eksiklilerden kayanaklanabil-
mektedir (4-7).

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE
ADLİ TIP YAKLAŞIMI

Uzm.Dr. Naile Esra SAKA
Adli Tıp Kurumu Adli Tıp
Grup Başkanlığı - Bursa

Prof.Dr. Halis DOKGÖZ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adli Tıp Anabilim Dalı - Mersin
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Çocuk istismarı en önemli halk sağlığı problemlerinin 
başında gelmektedir. Yaşanan istismarın durumunu yansı-
tan sayısal verilere dayanan bilginin çok kısıtlı olması, bu 
konuda sağlıklı yaklaşımların yapılabilmesini de engelle-
mektedir. Ancak yaşananları da göz ardı etmek mümkün 
değildir. Toplumsal yaşamın içine sinmiş olan çocuğa ve 
kadına yönelik şiddetin varlığı her an karşılaşılan bir olgu 
niteliğindedir. Tüm dünyadaki çocukların haklarını ortaya 
koymak ve bunları koruyabilmek için Birleşmiş Milletle-
rin 1989’da ortaya koyduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi bir 
çocuk anayasası niteliğindedir ve Türkiye ilk imza koyan 
ülkelerdendir. Anayasamızın 90. Maddesine göre de ülke-
mizin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerin iç hu-
kuk halini alması da çocuk hakları açısından umut vericidir 
(2,5,7-10).

Dünyada büyük bir sorun olarak öne çıkan çocuk is-
tismarı ve ihmali olgularının saptanması, rapor edilmesi ve 
rehabilitasyon sürecinin yönetimi, istismar ve ihmalin ön-
lenmesi açısından çok önemlidir. Konunun tıp açısından 
ve hukuk açısından iki önemli ayağı vardır ve bu iki alanda 
da uygulayıcılar tarafından gereken duyarlılık oluşturularak 
hem klinik tanı konulmasının sağlanması hem de klinik tanı 
konulduğunda bunun yasal yaptırımı için gereken hukuksal 
düzenlemelerin evrensel hukuk normlarına göre yapılması 
gerekmektedir (7).

Tarihçe ve Dünyada Durum

İnsanlığın var olduğu süreç boyunca istismarın varlığı 
kuşkusuz kaçınılmazdır. Ülkemizde son yıllarda bu konuda 
yapılan tez çalışmaları olgulara ışık tutmaktadır. Saka, 2004 
yılında “Ölümle Sonuçlanan Çocuk İstismarı” konulu uz-

manlık eğitimi bitirme tezinde; çocuk istismarının insanlık 
tarihi kadar eski dönemlere kadar uzandığını gösteren ge-
niş bir tarihsel kesitten bahsetmiş, Özer ve arkadaşları da 
insanlığın ortak ve gizli hafızası olan mitolojik anlatılardan 
derledikleri 7 olguluk bir seri çalışması ile çocuk istismarı-
nın tarihçesi ile günümüze ışık tutmuştur (7,12).

Çocuk istismarının tarihsel varlığı hem mitolojik hem 
de antropolojik açıdan da ortaya konmuştur. Yunan Mito-
lojisinde geçen, Gaia’nın (yeryüzü) hem oğlu, hem kocası 
ve Yunan tanrılarının atası olan Uranus (uzayla ilgili, cen-
net) Yunan tanrılarının atasıdır. Bu evlilikten altı kızı altı 
oğlu doğmuş olup, aynı zamanda yuvarlak tek gözlü kötü 
yaratıklar olan kykloplar ve yüz kollu kötü yaratıklar da 
Gaia’dan doğmuştur. Uranus kendi hakimiyetine son vere-
cekleri korkusu ile bütün çocuklarını Gaia’nın karnına geri 
(yeryüzünün karnında) dönmeye zorlamıştır. Gaia, oğulla-
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rından Kronos’la birlik olup Kronos’un, eline verdiği çe-
lik tırpanla babası Uranus’un hayalarını kestirtir, Kronos 
bu şekilde bu tanrıyı yenmiş, hakimiyetini elinden almıştır 
(12). 

Zeus (Jupiter) ise Kronos (Saturn) ve Rea’nın oğludur. 
Kronos tahtından ettiği babasının kehanetinden dolayı, ço-
cuklarının bir gün tahtına el koyacağından korktuğu için 
çocuklarını doğar doğmaz yemektedir. Rea, Zeus’a hamile 
olduğu zaman, Zeus’u Girit’teki bir mağarada doğurur ve 
ardından bir kayayı battaniyeye sararak çocuğuymuş gibi 
Kronos’a verir. Kronos buna inanır ve kayayı oracıkta yu-
tar. Kurtulan Zeus ise büyüyüp babasını yuttuğu çocukla-
rını dışarı çıkarmaya zorlar ve Kronos onları dışarı çıkarır 
ve tahtını da kaybeder (12). 

Hefaestos da Zeus ile Hera’nın çocuğudur. Çirkin diye 
tabir edilen tek tanrıdır, ateş ve demir ustasıdır. Zeus ile 
Hera mitolojide sürekli bir kavga halinde anlatılır. Hefa-
estos bir defasında annesi Hera’yı Zeus’un saldırısından 
korumaya çalışırken Zeus tarafından Olimpos’tan aşağıya, 
dünyaya atılır, tam bir gün boyunca yeryüzüne doğru in-
dikten sonra Limni adasına düşer ve topal kalır (12).

Eski Yunan mitolojisine göre Zeus ile Plüton’nun 
oğlu olan Tantalos, Batı Anadolu’da Lidya kralı, Pelops ve 
Niobe’nin babasıdır. Zeusun ölümlü çocuklarından ve tan-
rıların gözdesi Tantalos, tanrıların her şeyi bilip bilmedikle-
rini sınamak için tanrıları bir ziyafete davet eder ve yemek 
olarak öldürüp parçaladığı oğlu Pelopsu haşlayarak hazırlar 
ve tanrılara sunar. Tarihte baba-oğul oğul-baba cinayetleri 
ile ortaya çıkan “Atreus kompleksi”nin kaynağı bu mitolo-
jidir (12).

Güneş tanrısı Heliosun torunu olan Medea, altın pos-
tun peşinde olan Iason ile evlenir. İki de çocukları olur. 
Fakat Iason, Korinthos kralı kızı Kreusa ile evlenmek için 
Medea’yı terk eder, Medea bu olaydan sonra iyice sinirlenir 
öz çocuklarını boğar ve cesetlerini babaları Iason’a gös-
terir. Tarihte annenin bilinçdışı olarak öz çocuğunu karşı 
öldürme duygusu ile ortaya çıkan “Medea kompleksi”nin 
kaynağı bu mitolojidir (12).

Herakles çok güçlü, duygusal ve zaman zaman Sara 
nöbetleri geçiren mitolojik bir karakterdir. Geçirdiği bir 
nöbet esnasında karısı Megera ve 3 çocuğunu öldürmüş-
tür. Nöbet bitip kendine geldiğinde çok üzülmüş, diğer bir 
anlatıya göre ise Hera Herakles’i çıldırtmış, Herakles de 
kendi karısını ve çocuklarını öldürmüştür. Herakles, ola-
yı musab olduğu hastalık nedeniyle gerçekleştirmiş olsa 
da, tarihte kendi çocuklarını öldürme arzusuna “Herakles 
kompleksi” denir (12).

Oedipius Thebes’in mitolojik kralı, Laios ve Jokaste’nın 
oğludur. Babasını öldürüp, annesiyle evlenmiştir. Jokaste 
rüyasında doğacak çocuğunun babasını öldüreceğini, anne-
si ile evleneceğini görür. Bu rüya nedeniyle Laios çocukla-
rını doğar doğmaz öldürmek ister. Oedipus’un, kurtlara ya 
da kuşlara yem olması için ormana bırakılmasını emreder. 
Fakat yardımcısı, Laios’a ihanet ederek küçük Oedipius’u 
götürüp bir çobana teslim eder. Sigmund Freud’un kuru-
cusu olduğu psikanalitik teoriye göre karşı cinsteki ebevey-
ni sahiplenme ve kendi cinsinden ebeveyni saf  dışı etme 
konusunda çocuğun beslediği duygu, düşünce, dürtülerin 
toplamına verilen “Oedipius kompleksi” bu mitolojiden 
isim aldığı bilinmektedir (12).
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Tarihte çeşitli toplumlarda çocukların ilahlara kurban 
edilmesi geleneği yaygın olarak görülmektedir. Bu örnek-
lerden göze çarpanları Mısır Firavunu Pharaoh II tarafın-
dan tüm yeni doğan erkek çocukların öldürülmesi emri ile 
Eski Yunan’da sitelerden biri olan Isparta’da sağlıklı olma-
yan, sakat ve anomalili doğan çocuğun önce mahalli İhtiyar 
Meclisince kontrol edilmesi ve meclisce öldürülüp öldürül-
meyeceğine karar verilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İslamiyet’ten önceki Arap Toplumlarında da kız çocukları 
ekonomik bir yük ve şerefsizlik sayıldığı için doğar doğmaz 
kuma gömülmekte olduğu ortaya konulmuştur (7).

Mitolojide ve tarihsel belirli kesitlerde istismar anlatı-
larında değişik gerekçeler vardır. Sosyal (kıskançlık, inti-
kam), ekonomik ve politik (ülkeyi veya iktidarı koruma), 
dini sebepler (tanrılara hakaret), tıbbi sebepler (istenme-
yen, özürlü, engelli çocuklar) veya kendini savunma gibi 
gerekçeler sayılabilir. Anne ve babaların çocuklar için açık 
tehlike ve başlıca düşman haline geldiği ve yukarıda ör-
neklerini saydığımız pek çok mitolojik anlatı vardır. Ta-

rih öncesi zamanlarda çocuk genellikle ana-babanın malı 
olarak görüldüğünden ana babanın çocuk üzerinde yaşam 
ve ölüm de dahil olmak üzere sınırsız hakları bulunması, 
çocuğu ana babası karşısında korumasız kılmaktaydı. Bu 
durum, çocuk öldürmenin toplumsal şartlar içerisinde örf-
adet ile kökleşmesi ve bunun hukuken geçerli görülmesiyle 
açıklanmaktadır (7,12).

Pediatrinin ilk bilimsel eseri olan 900’lü yıllarda yazıl-
mış olan Rhazes Practica Peurorum’da çocukta herniler 
konusu anlatılırken, çocuklara kasti olarak vurmalar da 
herni oluşturma sebepleri arasında gösterilmiştir. Çocuk 
istismarını önlemeye yönelik ilk uygulamalardan birisi 
Roma’nın geç dönemlerinde Papa III. Innocentius’un Ti-
ber Nehrine atılan çocukları korumak amacıyla bir kurum 
oluşturmasıdır. A.B.D’de bildirilen ilk çocuk istismarı olayı 
1874 yılında New York şehrinde ortaya çıkmıştır. Marry 
Ellen Wilson adında üvey annesi ile birlikte yaşayan 8 ya-
şındaki bir kız çocuğunun aç bırakılıp sürekli dayak yemek-
teyken durumu farkeden bir kadın misafir kişi tarafından 
yardım için birçok yere başvurulurak en sonunda Hayvan-
ları Koruma Derneği’nden yardım alınabilmiştir. Kız ço-
cuğu Dernek Başkanı 
Henry Berg tarafından 
derhal hayvan statü-
süne sokulmuş ancak 
başarısız kalınmıştır. 
Başkan bir vatandaş 
olarak çabalarını sür-
dürmüş, neticede ço-
cuğu mahkeme kararı 
ile oradan çıkartma 
kararı aldırtarak bir 
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bakım evine yollanmasını sağlamıştır. Üvey anne 1 yıl hapis 
cezasına çarptırılmış, olaydan 8 ay sonra da çocukları koru-
maya yönelik ilk dernek, Mary Ellen davasının avukatlığını 
üstlenen Elbridge Gerry tarafından kurulmuştur (7,8).

Çocuk istismarının bilimsel olarak ortaya konulması ve 
tanımlanması 20. yüzyıl içinde gerçekleşmiştir. 1860 yılın-
da Adli Tıp Profesörü olan Ambroise Tardieu, Paris Tıp 
Akademisi’nde ilk kez çocukların cinsel ve fiziksel istis-
marına değinirken ilgi görmemiş ve dikkate alınmamıştır. 
Tardieu, Pariste dayak sonucu ölen 32 çocukta tespit ettiği 
otopsi bulgularını derlemiştir. Bu çalışma, dayak yiyen ço-
cuklara yönelik ilk tıbbi araştırma olarak kabul edilmekte-
dir. 1946 yılında Caffey “Caffey Sendromu”, 1962 yılında 
Henry Kempe “Hırpalanmış Çocuk Sendromu -Battered 
Child Sydrome (B.C.S)-” tanımlamasını yaparak konu olan 
çocuklara yönelik kötü uygulamalar üzerine dikkatleri çek-
mişlerdir. Bu sendromla ilgili kapsamlı tanımlamalar bir 
sonraki yıl basılmış ve A.B.D.’nin geçmiş istatistikleri ile 
birlikte pediatrik, psikiyatrik, radyolojik, adli ve kanuni 
kavramları da içermiştir. 1962 yılından bu yana çocuk is-
tismarı ve ihmalinin daha da anlaşılmasına yönelik binlerce 
makale ve kitap yayımlanmıştır (8,13-15).

Amerika Birleşik Devletleri’nde radyoloji uzmanı olan 
Dr. J. Caffey küçük çocuklarda görülen kırıklarla, beyin ka-
namalarının ilişkili olabileceğini dikkati çekmiş ve kliniğe 
başvuran 6 kırık olgusunun 6’sında da kronik subdural he-
matom olduğunu saptamış ve bu kırıkların bir kaza sonucu 
oluşmadığını bildirmiştir (15).

Çocuk hekimi olan C. Henry Kempe “Amerikan Pe-
diatri Akademisi” tarafından organize edilen uluslararası 

bir sempozyumda çocuklarda rastlanılan ve açıklanamayan 
yaralanmalara ve kırıklara, hekimlerin dikkatini çekmek 
için çaba harcamıştır. Faktörlerin, etkilerin araştırılması ve 
rehabilitasyon için hekimlere, psikiyatristlere, hemşirelere, 
psikologlara ve eğitimcilere konuya eğilmelerini önermiş, 
o güne kadar önemsenmeyen dövülen, saldırıya uğrayan 
çocuklar için ilk kez “Hırpalanmış Çocuk Sendromu” de-
yimini kullanarak olaya uluslararası dikkati çekmiştir. Dün-
yanın çeşitli ülkelerinden bu sempozyuma gelen izleyici-
ler ülkelerine döndüklerinde kırık ve yaralanma şikayetleri 
ile hastaneye başvuran çocukları daha dikkatli izlemeye 
başlamışlardır. Karşılaştıkları durum gerçekten şaşırtıcı 
olmuştur. Çocuklardaki kalıcı sakatlık ve ölümle sonuçla-
nan kazaların büyük bir bölümünü hırpalanmış çocukların 
oluşturduğunu görmüşlerdir. 1964’te Fontana “maltre-
atment” (kötü davranma) sendromu adı altında duygusal 
yoksunluk, ihmal ve kötü beslenmeyi de içine alan bir ta-
nım yapmıştır.

Helfer ve Kempe 1972’de çocuk istismarı ve ihmalini 
ana babaların veya çocuktan sorumlu kişilerin gerçekleş-
tirdiği veya yerine getirmeyi ihmal ettiği eylemler sonucu, 
çocukların kaza-dışı zarara uğraması olarak tanımlamışlar-
dır (8,16,17). 1974’te Gill tanımında, fiziksel ve psikolojik 
etkilerden söz etmiştir (7).

Helfer, 1975’te acilde görülen tüm çocukların %10’unda 
istismarın rol oynayabileceği lezyonların olduğunu öne sür-
müştür. İstismar tanımına kültür boyutu ilk kez bu yıllar-
da Parke ve Colimer tarafından katılmıştır (7,8) . Kültürel 
görüşlerdeki değişimlerin başlangıcı Amerika’daki “Çocuk 
Refahı Hareketleri”ne kadar dayanmaktadır. 1828 yılında, 
New York’da ilk olarak çocuk suçlular için bir ev kurulmuş, 
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bu ev aynı zamanda istismara ve ihmale uğramış çocukları 
barındırmada da kullanılmıştır (2,7). 1871 yılında çocuklara 
yapılan haksız muameleyi önlemek amacıyla New York’da 
başka bir topluluk kurulmuş ve bunun örnekleri Ameri-
ka ve İngiltere’de devam etmiştir. 1909 yılında, ilk olarak 
Beyaz Saray’da bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik bir 
adım atılmıştır (7,8).

1979 yılında Giovanneni ve Becerra ise istismar tanı-
mında ailelerin veya çocuğu korumakla yükümlü kişi ve 
kuruluşların davranışlarının toplumsal değerlere aykırı 
bulunması gerektiğini de ileri sürmüşlerdir. Giovanneni 
istismar ve ihmal arasında ayırım yapmakta ve çocuk is-
tismarını, çocuğun bakımı ile ilgilenenlerin, çocukları ce-
zalandırma, disiplin altına alma ve kontrol etme amacıyla 
haklarını sömürme olarak, ihmali ise koruma ve bakımı ile 
ilgili görevleri yapmada başarısızlık olarak ifade etmekte-
dir (18). Garbarino ve Gilliam 1980’de uygunsuz ve za-
rar verici davranışların uzmanlar tarafından tespit edilmesi 
gerektiğinin altını çizmişlerdir (7,8,19). Chadwick ise 1991 
yılında kaza dışı teriminden bilinçli olarak verilen zararın 
anlaşılması gerektiğini belirtmiştir (8).

Ağır bir çocuk istismarı olan ve aile içi cinsel ilişki 
kabul edilen “ensest” tarihçesinin de, farklı aşamalardan 
geçerek günümüze geldiği bilinmektedir. Yine insanlık ta-
rihi kadar eski bir olgu olan ensest, kimi zaman toplumlar 
tarafından kabul edilmiş, kimi zaman da toplum ve din-
ler tarafından yasaklanan bir tabu niteliğinde kalmıştır. İlk 
çağ kavimleri Bank’ların törenleri, Roma İmparatoru Kral 
Guarthigirmus’un kızı ile evlenerek oğul sahibi olduğu, İn-
kalar zamanında Peru’da asiller arasında 14 kuşak boyun-
ca kız ve erkek kardeşler cinsel ilişki yaşadığı, İskoçya’da 

en eski kavim Dikten’lerde erkeğin kız kardeşinden üvey 
oğulların üvey annelerinden çocuk sahibi oldukları, Fira-
vunlularda kardeşler arası evliliğin tanrısal anlamda en kut-
sal evlilik olduğu belirtilmektedir (2,20). Bütün tek tanrılı 
dinlerde ensest yasaklanmıştır. Tek tanrılı dinlerin kutsal 
kitaplarında ensest kapsamında net hükümler karşımıza 
çıkmaktadır. Müslümanlığın kutsal kitabı Kur’an’da Nisa 
Suresinin 21 ve 22. Ayetleri, Hıristiyanlığın kutsal kitabı 
İncil’de, ahlaksızlığa kapılan kardeş başlığı Bölüm 5’te, Mu-
seviliğin kutsal kitabı olan Tevrat Levililer Bap 18’de etraf-
lıca ensest tanımları lanetli bir kavram olduğu ele alınmıştır 
(2).

Türkiye’de Durum 

Eğitim sistemimizde zaman zaman dayak geleneksel ce-
zalandırma yöntemi olarak karşımıza çıkabilmekte ve hatta 
eğitimin bir parçası olarak kabul görebilmektedir. Yapılan 
bir çalışmada dayak yeme olgularının “her gün rastlanma” 
sıklığının %10, “haftada bir rastlanma” sıklığının ise %25 
olduğu görülmektedir. Bu da her 4 çocuktan birinin “haf-
tada bir mutlaka” dayak yeme ile karşılaşması anlamına gel-
mektedir (7,8).

Türkiye’de çocuğa 
kötü davranma (istis-
mar) ve ihmal konu-
sunun bilimsel olarak 
incelenmesi ve tartı-
şılmasına son yıllarda 
başlanmıştır. Öztürk, 
Sümer, Yörükoğlu’nun 
kırsal alanda yapmış 



17



18

oldukları gözlem ve araştırmalarda bu toplumlarda çocuk-
lara değer verildiği, sevgi gösterildiği halde, onlara sık sık 
fiziksel kötü davranıldığını ve cezalandırıldıklarını gözle-
mişlerdir. Konanç ve Günçe’nin 1983 yılında yaptıkları, 
fiziksel istismar ve fiziksel cezaya kültürel bir boyut kazan-
dıran çalışmalarında, dövülen çocukların, ana babaları tara-
fından sevildiklerini algıladıklarını göstermişlerdir. Bu so-
nuç, Türkiye’de çocuk istismar ve ihmalini sosyoekonomik 
ve psikokültürel kapsamında inceleyen Olson’un, 1981 yı-
lında Türk kültüründe dayağın yaygın bir disiplin yöntemi 
olarak kullanılmasına karşın, fiziksel çocuk istismarının az 
sayıda olduğu yolundaki tahminlerini doğrular niteliktedir. 
Konuyu daha farklı biçimde ele alan Zeytinoğlu ve Kozcu, 
1987 yılında fiziksel istismarı irdeleyen iki boyutlu bir araş-
tırma yapmışlardır. İlk aşamada, fiziksel istismarın ya da 
şiddetli dayak olaylarının yaygınlığının, bu eyleme katılan-
ların özelliklerinin ve olaya tanık olan izleyicilerin tepkileri-
nin incelenmesi amaçlanmıştır. Fiziksel çocuk istismarının 
işlevsel olarak, çocuğun fiziksel şiddet görecek şiddette dö-
vülmesi olarak tanımlandığı araştırmada, araştırmaya katı-
lanların %50’sinin bu tür olaylara tanık olduğu belirlenmiş, 
bu olaylarda istismar eden kişi ve istismar edilen çocukların 
bazı demografik özellikleri değerlendirilmiştir. Çocuğun 
yaşı arttıkça anne baba tarafından girişilen fiziksel çocuk 
istismarının azaldığı belirtilmiştir. 0-3 yaş grubu çocukların 
%76’sı anneleri tarafından istismar edilmektedir. 16 yaşına 
kadar hem anne hem baba tarafından istismar yoğun iken, 
16-18 yaşları arasındaki çocukların daha çok anne-babala-
rı dışındaki kişilerce istismar edildikleri gözlenmiştir. Bu 
araştırma sonuçlarından bazıları batıda yapılan araştırma 
sonuçlarını desteklemişse de bazıları da kültürel özellikle-
rimize ışık tutar nitelikte bulunmuştur. Araştırmanın ikinci 
bölümünde ise kişilerin istismara ilişkin tutum ve tepkileri 

incelenmiş, istismara tanık olanların %72’sinin olaya müda-
hale ettikleri görülmüştür. Güneysu, 1982 yılında 229 kız 
ve erkek ilkokul öğrencisi üzerine yaptığı araştırmada, alt 
sosyoekonomik düzeydeki çocukların anne ve babaları ta-
rafından daha az sevildikleri ve daha fazla cezalandırıldık-
larını algıladıkları görülmüştür. Erkek çocuklar daha fazla 
cezalandırılmaktadır. 1985’te Siar tarafından yapılan bir 
araştırmada, toplumumuzda her iki kişiden birinin çocuk-
ların dövülmesinden yana olduğu belirtilmiştir. Toplumu-
muzun %42’si terbiye için çocuğa ceza verilmesi gerektiğini 
düşünmektedir. Bu cezalar içinde %68 ile en fazla “çocuğa 
dayak atmak” görülmektedir. Sözüduyar’ın 1989’da yaptığı 
bir araştırmada; öğretmenlerin hepsi, çocukta görülen dav-
ranış ve kişilik bozukluklarının bir istismar belirtisi olduğu 
üzerinde birleşmişlerdir. 1991 yılında Bilir ve arkadaşları, 
4-12 yaşları arasında yaptıkları araştırmada; 4-6 yaş grubu 
arasında istismar oranının diğer gruplara göre daha yüksek 
olduğunu, annelerin yaşına bakıldığında ise 20 yaş altındaki 
annelerin 50 yaş üzerindeki annelere göre daha az fizik-
sel ceza uyguladığını, geniş ailelerde çocuk istismarı ora-
nının çekirdek aile yapılarına kıyasla daha fazla olduğunu 
göstermişlerdir. Yaptıkları başka bir çalışmada ise en fazla 
cezalandırılan yaş grubunun 4-12 yaş dilimi içindeki 7 yaş 
grubunun olduğunu, fiziksel ceza veren annelerin genellik-
le 21-30 yaş grubu içinde bulunduğunu, bu annelerin yarı-
dan fazlasının okur yazar ya da ilkokul mezunu olduklarını, 
ev kadını olan annelerin ise çalışan annelere göre az bir 
oranla çocuklarına daha fazla fiziksel ceza uyguladıklarını 
belirtmişlerdir. Baltaş’ın aynı yıllarda, “Kolej ve Anadolu 
Liseleri’ne giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin duygusal 
istismarı” konulu araştırma sonucu, annelerin %33’ünün, 
babaların ise %27’sinin çocuklarına fiziksel şiddet uygula-
dıklarını göstermişlerdir (7,8).
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Ülkemizde çocuk istismarına karşı hareketleri değer-
lendirecek olursak, şöyle bir tablo ile karşılaşmaktayız. Ge-
leneksel disiplin yöntemi olmasından dolayı çok tepkisel 
bir karşı hareketin, toplumsal anlamda oluşmadığı gözlen-
mektedir. Yıllardan beri kabul gören ve hiç aykırı gelme-
yen dayak olgusunun, istismar kapsamına alınması ancak 
1980’li yıllardan başlayarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde ilk 
çalışmaların hukukçular ve sosyal hizmet uzmanları tara-
fından yapıldığı gözlenmektedir. 1986’da Ankara’da “Ço-
cuk İstismarını Önleme Derneği” isimli bir dernek ku-
rulmuş ama kitlelere yönelik çalışmalardan çok yaptıkları 
uluslararası kongreler ile dikkati çekmişlerdir. Bu arada eski 
adı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu olan ve 
yeni adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bi-
rimlerde istismara maruz kalan çocukların bakım ve so-
rumlulukları üzerine bir yapılanma mevcuttur. 1991 yılında 
kurulan “Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon 
Derneği” (ÇİKORED) çalışmalarını öncelikle, alan çalış-
malarına yönelterek konu ile ilgili bilgi toplamaya başlamış, 
bunun yanı sıra “destek oluşturma” çalışmalarına ağırlık 
vermiştir (5). Ancak tüm bunlara rağmen yasal güvence ve 
sosyal güvenlik kuruluşlarının yetersiz kaldığı durumlarda 
tanı konulan ve koruma altına alınan olgularda bile trajik 
tablolarla karşı karşıya kalınabilmektedir. ÇİKORED ta-
rafından koruma altına aldırılan bir istismar olgusu, yirmi 
ay sonra ailesinin ısrarı üzerine evine geri döndükten dört 
ay sonra ölümle sonuçlanmıştır (Günçıkan B, “Ve Selma, 
Anne Dayağıyla Öldü, Cumhuriyet Gazetesi” 27.03.1995). 
Koruma altına alınan çocukların sürecinin benzer şekilde 
sonuçlanmaması için mutlaka olgunun izlenmesi ve istis-
marın tekrarlanmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. 
Bugün hala toplumdaki genel görüş çocuğun yüksek ya-
rarı yerine ailenin bütünlüğünün korunması yönündedir. 

Aile çocuktan sorumludur. Çocuk bir birey olarak kabul 
edilmektense ailenin parçası olarak görülmektedir. Çağdaş 
dünya, çocuğu birey olarak görür ve bireysel hakların her 
zaman kurumsal haklardan önce geldiği görüşünü kabul 
eder. Çocuğun bir birey olarak varlığını kabul edip çocu-
ğun yüksek yararını ön planda tutan yaklaşım doğru ve 
nesnel bir yaklaşımdır (2,7,8).

Kurumsal düzeyde de çocuk istismarı konusunda far-
kındalık ve bilgi düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar ya-
pılmakta olup konuyla ilgili profesyonellere yönelik eğitim 
çalışmalarının arttığı gözlenmektedir. Bunlara bir örnek 
2001-2005 yıllarında UNICEF işbirliği programı kapsa-
mında “Çocuk Ceza Sisteminin İyileştirilmesi Projesi” 
hedefi bağlamında, Adli Tıp Kurumu ile UNICEF’in iş-
birliğiyle “Adli Tıp Uzmanları ve Adli Bilirkişilik Görevi 
Yapan Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda 
Eğitilmeleri ve Bilgilendirilmeleri” alt başlıklı projesidir. 
Bu projeyle çok sayıda adli tıp uzmanı ve diğer personel 
konu hakkında eğitilmiştir (21).

Türkiye tarihsel süreçte ancak son 20-25 yılda bu ko-
nunun önemini fark eden, istismarı saptama ve önleme 
konularında çalışma-
lar yapmaya başlayan 
bir ülke konumun-
dadır. Ülkemiz tıp 
fakültelerinde son 
yıllarda ders olarak 
anlatılmaya başlan-
ması ve eğitim fa-
kültelerinde konuyla 
ilgili çalışmalar ya-
pılması gelecek için 
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umut vericidir (7). Çocuk istismarnda birincil hedefin is-
tismarın daha fazla devam etmesini engellemek, çocukta 
gelişen psikolojik bozuklukları azaltmak ya da geri dön-
dürmek, ebeveynlerin işlevselliğini güçlendirmek, istismar 
ile ilgili çevresel uyaranları azaltmak ve istismarın farkına 
varılmasını sağlayarak sadece istismarın tanı, tedavi ve re-
habilitasyonu değil aynı zamanda önleme ve koruma odak-
lı bir çalışmayı da zorunlu kılmaktadır (22).

Çocuk Hakları Sözleşmesi 

İnsanlığın savaşsız, barış ve huzur içinde olan bir dün-
yada yaşamak isteği Milletler Cemiyetinin kurulmasını sağ-
lamış, Milletler Cemiyeti de ilk olarak 26 Eylül 1924’de Ço-
cuk Hakları Cenevre Bildirgesi’ni kabul etmiştir. 1948’de 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 
İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi’nde çocukların hak ve 
özgürlüklerine yeterince değinilmediği için çocukların özel 
durumları ve özel korunma ihtiyaçları nedeniyle çocuklara 
özgü ayrı bir belge hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. 20 
Kasım 1959 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 78 
ülkenin temsilcilerinin katıldığı genel oturumda BMÇHS’ni 
oybirliğiyle kabul etmiştir. 14 Şubat 1990 tarihinde Tür-
kiye tarafından imzalanan ve Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda onaylanan Sözleşme 9 Aralık 1994 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. 
ÇHS 27 Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete’de yayınla-
narak 4058 sayılı yasa ile iç hukuk kuralına dönüşmüş ve 
Türkiye’de de uygulanmaya başlanmıştır. BMÇHS’nin 19., 
34. ve 39. maddeleri çocuk istismarı, ihmali ve önlenmesiy-
le ilgilidir. Sözleşmenin 19. maddesine göre çocuğun yetiş-
tirilmesinden sorumlu olanlar, bu haklarını çocuklara zarar 
verecek şekilde kullanamazlar. Devlet çocuğu anne baba-

nın ya da çocuğun bakımından sorumlu başka kişilerin her 
türlü kötü muamelesinden korumak, çocuğun istismarını 
önlemek ve bu tür davranışlara maruz kalan çocukların te-
davisini amaçlayan sosyal programlar hazırlamakla yüküm-
lüdür. Sözleşmenin 39. maddesi, silahlı çatışma mağduru 
olan çocukların bedensel ve ruhsal sağlığının korunmaları 
veya buna yeniden kavuşmaları ve toplumla bütünleşebil-
melerini sağlamaları için taraf  devletlerin uygun önlemler 
almaları gerektiğini vurgulamaktadır. BMÇHS 34. maddesi 
de cinsel istismarla ilgili olup bu maddede fuhuş ve por-
nografi dahil, çocuğu cinsel istismar ve sömürüden koru-
mak konu edilmektedir (9,10,23) .

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Sınıflaması

Çocuk istismarı ve ihmalinin ortaya çıkışında sorum-
lu tutulan bir kavram olan şiddetin; çeşitli tanımlamaları, 
modelleri ve sınıflamaları bulunmaktadır. Sözlük anlamıyla 
şiddet; bir kişiye, güç veya baskı uygulayarak isteği dışında 
bir şey yapmak ya da yaptırmaktır (7,8). Şiddet kelimesi-
nin birçok batı dilindeki karşılığı Latince “violentia”dan 
gelmektedir. Türkçeye Arap dilinden uyarlanarak girmiş-
tir. Arapçada “peklik, çokluk, sertlik, sıkılık” anlamına 
gelmektedir. Şiddet genel olarak; cinayet işkence, darbe 
(vuruş) ve etkili eylem, savaş, baskı, suçluluk, terörizm vb. 
tüm kavramları kapsayan eylemlerin bütünüdür. Şiddet uy-
gulama eylemi; duyguların kabaca ifade edilmesine doğal 
eğilim, bir şeyin karşı konulmaz gücü, bir eylemin hoyrat 
yapısı olarak tanımlanmaktadır (7).

Dünya Sağlık Örgütü, şiddeti; “yaralanma, psikolojik, 
zarar, ölüm, gelişme bozukluğu veya yoksunluk ile sonuç-
lanan veya sonuçlanması kuvvetle muhtemel olan, kişinin 
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kendisine, bir başka kişiye veya bir grup veya topluluğa yö-
nelik olarak fiziksel zor veya güç kullanımı veya tehdidi”  
olarak tanımlamaktadır (24,25).

Aile, toplumu oluşturan en küçük birimdir. Ailede ya-
şanan şiddetin, sınıflamalarda da görebileceğimiz diğer he-
def  gruplarda yaşanan şiddete göre bıraktığı izler çok daha 
derin olmaktadır. Aile içinde genelde fiziksel cezalandırma 
yöntemi olarak, güçlünün güçsüze saldırganlığı şeklinde 
görülen şiddette özellik üç grup etkilenmektedir. Çocuk-
lar, kadınlar ve yaşlılardan oluşan bu üç gruptan çocukların 
kırılgan ve daha savunmasız olmaları, şiddet sonrasında en 
çok yara alan ve iz taşıyan grup olmalarına neden olmakta-
dır. Çocuk istismarının en karakteristik özelliği, çocuğa uy-
gulanan şiddetin giderek artan dozlarla tekrarlanması, hat-
ta bu artan dozlarla süregelen şiddetin en uç nokta olarak 
da çocuğun ölümüyle sonuçlanabilmesi, istismar ve ihmal 
kavramları ile birlikte şiddet kavramına da hakim olmanın 
önemini göstermektedir (7,8).

Çocukta Fiziksel İstismar 

Çocuğun kaza dışı fiziksel açıdan zarar görmesi ve be-
densel bütünlüğünün bozulmasıdır. Bir tokat, yumruk, itip 
kakma, tekme, sarsma gibi herhangi bir alet kullanmadan 
gerçekleştirilebileceği gibi kemer, kayış, tava, hortum, si-
gara, ütü, sıcak su ve sıcak yiyecekler gibi çeşitli objele-
rin kullanımına kadar uzanan cezalandırma yöntemlerini 
kapsamaktadır. En yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en 
kolay olan istismar tipidir. Yaşamımızda uygulanan şidde-
tin tipine bağlı olarak ekimoz olarak tanımladığımız çü-
rükler (bere), yumuşak doku hasarları, yanıklar, kaynar su 
ile haşlanmalar, kemik, eklem, beyin ve göz hasarları, iç 

organlara ait hasarlar, zehirlenmeler ve gelişme gerilikleri 
gibi durumlarla ortaya çıkmaktadır. Fiziksel istismara bağlı 
yaralanmalar en fazla göğüste, sırtta, baldırlarda, cinsel or-
gan bölgelerinde, üst kolda, yüzde, üst dudak ve damak ile 
gözlerde görülmektedir.

Çocukta Cinsel İstismar

Psikososyal gelişimini tamamlamamış çocuğun bir ye-
tişkin tarafından cinsel stimulasyon (uyarım) için kullanıl-
masıdır. Çocuk istismarı tipleri içerisinde saptanması en 
zor olan ve çoğunlukla gizli kalan cinsel istismar, özellikle 
kısa ve uzun dönemli etkileri açısından önemli bir olgudur. 
Cinsel istismarın gerçekleşmesi için vaginal veya anal fizik-
sel temas şart değildir. Bu terim çok geniş bir spektrumda 
kullanılmaktadır. Cinsel organı teşhir ile başlayıp vaginal 
veya anal yoldan penetrasyona kadar uzanan bir alanda 
cinsel istismardan söz edilebilir. Şiddet içermesi gerekmez. 
Cinsel sömürü; sıklıkla bu sömürüden sorumlu olan kişiler 
cinsel tatminden çok parasal kazanç için bu faaliyeti yapar-
lar. Çocuk pornografisi ve çocuk fuhuşu şeklinde karşımı-
za çıkmaktadır. Araştırmacılar eldeki istatistiksel bilgilerin 
yetersiz olduğunu ve istismarın büyük bölümünün gizli 
kaldığını, ensest olgularının ise yalnızca %10’unun bildi-
rildiğini düşünmektedirler. Çocukların cinsel istismarı çok 
yaygın ve ciddi bir sorundur. Yaş, cinsiyet, sosyoekonomik 
sınıf  ve coğrafi bölge farkı gözetmeksizin herkesi etkileye-
bilir. Her yaş grubundan çocuk istismarı kurbanı olabilirse 
de, ortalama olarak bildirilen yaş 8-11 yaştır.  Rapor edilen 
olguların, bilinen tüm olguların sadece bir bölümünü oluş-
turduğu bilinmektedir (26). 

Cinsel istismara uğradığı iddiası bulunan çocuğun öy-
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küsünün güvenilirliği ve psikolojik bulguları değerlendir-
mek amacıyla çocuk psikiyatristi devreye girmelidir. Te-
davi ve rehabilitasyon aşamasında ise; istismar sonucunda 
ruhsal ve davranışsal uyum bozukluğu belirtileri gösteren 
çocuk ve ailesi için psikoterapiyi düzenleme, istismar edi-
lenin yanı sıra istismarcının tedavisi gündeme gelecektir. 
Bu aşamada ise, istismarcının psikiyatrik değerlendirmesi 
ve suçun sorumluluğunun farkında olup olmadığı, tedavi 
olanakları ve aile içi istismar durumunda ise ebeveynlik 
haklarının ailenin elinden alınıp alınamayacağı noktasında 
çocuk psikiyatristleri önemli rol oynamaktadırlar (26-29). 

İstismara uğramış çocuklarda çeşitli duygusal, davra-
nışsal ve somatik belirtiler görülebilir ancak bu belirtiler 
ne özgüldür ne de patognomoniktir, yani tanımlanan bazı 
psikolojik belirtilere istismar öyküsü olmaksızın da rastla-
nabilir. Cinsel istismara uğramış çocukta; kaygı belirtileri, 
disosiyatif  belirtiler, depresyon, cinsel davranış bozukluk-
ları ve fiziksel yakınmalar bulunabilir. Bu belirtilerin hiçbiri 
istismar açısından patogonomik değildir. İstismara uğra-
mamış çocukların birçoğunda benzer davranış kalıpları 
gözlenebilir. Cinsel istismara uğramış çocukların yaklaşık 
1/3’ünde ise hiçbir belirtiye rastlanmayabilir. Uzun süreli 
ve sık istismar öyküsü, güç kullanılmış ve penetrasyonun 
olduğu cinsel ilişki ve çocuğun baba veya üvey babası tara-
fından cinsel açıdan istismar edilmiş olması; cinsel istismar 
kurbanlarındaki psikolojik belirtilerin daha yoğun ve şid-
detli görülmesine neden olmaktadır. 

Çocukta Duygusal İstismar

Çocukların kendilerini etkileyen tutum ve davranışla-
ra maruz kalarak veya gereksindikleri ilgi, sevgi ve bakım-

dan mahrum bırakılarak toplumsal ve bilimsel standartlara 
göre psikolojik hasara uğratılmaları durumudur. Bu dav-
ranışlar yaş, bilgi ve pozisyon gibi özellikler ile çocuk veya 
gencin üzerinde güç sahibi olan kişi veya kişiler tarafından 
gerçekleştirilmekte ve çocuğun bilişsel, duygusal ve fiziksel 
gelişimine yakın ve uzak gelecekte zarar verme potansiyeli 
taşıyan ve veren davranışlardır.

Tanımlanması en zor ancak en sık rastlanılan istismar 
türüdür. Tek başına veya diğer istismar türleri ile birlik-
te bulunabilir. Duygusal istismara neden olan davranışlar, 
yakın çevrede bulunan ilişkili erişkinlerce reddetme, aşağı-
lama, yalnız bırakma, yalıtma, ayırma, korkutma, yıldırma, 
tehdit etme, suça yöneltme, duygusal bakımdan gereksi-
nimlerin karşılanmaması, sık eleştirme, yaşının üstünde 
sorumluluklar bekleme, kardeşler arasında ayrım yapma, 
değer vermeme, önemsememe, küçük düşürme, alaylı ko-
nuşma, lakap takma, aşırı baskı ve otorite kurma gibi çe-
şitlilik göstermektedir. Yetişkinlerin bu tür davranışlarına 
maruz kalan çocuklarda aileden uzaklaşma, gergin olma, 
bağımlı kişilik geliştirme, değersizlik duyguları geliştirme, 
uyumsuzca ve saldırgan davranışlarda bulunma gibi du-
rumlar ortaya çıkmaktadır (26).

Psikolojik istismarın 
belirlenmesi ve sınıflan-
dırılması ile ilgili tıp disip-
linleri ön planda erişkin 
ve çocuk psikiyatristleri, 
psikologlar ve sosyal hiz-
met uzmanlarıdır. Ancak 
psikolojik istismarın he-
men her türlü istismara 
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eşlik ettiği veya iç içe geçtiği bilindiğinden, çocuk istismarı 
ile karşılaşabilecek pediyatristler, adli tıp uzmanları, çocuk 
cerrahları, hemşireler ve çocuk hastalıkları ile ilgili diğer 
branşların da bu konuya duyarlı olmaları beklenmektedir. 
İstismarın klinik ortamlarda değerlendirilmesi ile ilgili öne-
rilen yaklaşım multidisiplinerdir. 

Çocuk İhmali

İhmal; çocuğun beslenme, sağlık, barınma, giyim, ko-
runma ve gözetim gibi temel gereksinimlerinin onun bakı-
mını üstlenen anne baba veya daha geniş anlamda sağlık, 
eğitim, sosyal yardım ve güvenlik gibi kurumları yapısında 
barındıran devlet tarafından karşılanmamasıdır. 

İhmal; fiziksel, duygusal ve/veya tıbbi olarak karşımıza 
çıkabilmektedir. Ağır derecede ihmal ölümle sonuçlanabil-
mektedir. Ülkemizde çocuk ihmalinin sıklığı ve niteliğine 
ilişkin yeterli çalışma bulunmamaktadır. İhmal, fiziksel is-
tismardan daha sık görülmesine karşın ölüm veya ciddi bir 
yaralanma ile sonuçlanmadığı sürece göz ardı edilmektedir.

İhmal, genel olarak fiziksel ve duygusal olmak üzere iki 
ana grupta incelenmektedir. Fiziksel ihmal bulgularını sap-
tamak mümkün iken duygusal ihmale ait bulguların saptan-
ması oldukça güçtür. Küçük çocuklarda bakımın yeterli ol-
madığını gösteren temiz olmamaktan kaynaklanan pişikler, 
kirli ve uygunsuz giysiler, beslenme yetersizlikleri dolaysız 
belirtiler olarak tanımlanmaktadır. Organik nedeni olama-
yan büyüme geriliği fiziksel ihmalin en somut göstergesi-
dir. Çocuğun uyarılma, olanak ve özendirme eksikliğinden 
kaynaklanan gelişim eksikliği ile davranış bozuklukları ve 
büyüme geriliği dolaylı belirtilerdir (26, 30-32).

Çocuk istismarı olgularını değerlendirmede bü-
tüncül yaklaşım

Çocuklarla cinsel istismara ilişkin görüşme yapmak, 
değerlendirme sürecinin en önemli, en kritik adımıdır. Ço-
cukla görüşme, cinsel istismarda merkezi rol oynadığı için 
diğer istismar türlerindeki görüşmelerden çok daha fazla 
önem taşır. Çocuğun ve uzmanın durumuna, deneyimin ve 
çocuğun yaşadığı ortamın güvenli olup olmamasına bağlı 
olarak görüşme sayısı ayarlanır. Görüşme sayısını olanaklar 
elverdiği kadar az sayıda tutarak, çocuğu tekrar tekrar aynı 
konularda konuşturarak, yeni örselenmelerle karşı karşıya 
bırakmamak gerekmektedir. Görüşmeci, çocuğu tanımak, 
anlamak için yeterli zamanı ayırması gerekmektedir. Bu 
uzmana çocuğun yaşamı hakkında, çocuğun gelişim düze-
yi hakkında ayrıntılı bilgi verir. Ayrıca çocuğun duygusal 
tonu, olaydan etkilenme düzeyi, bütün bunların ötesinde 
işlevselliği ve yeterliliği bağlamında bilgi sağlar. İdeal ola-
nı, görüşmeyi, tek yönlü ayna arkasından uzmanların izle-
mesidir. Görüşme, hekim, psikolog, sosyal hizmet uzmanı 
gibi uzmanlar tarafından yapılmalı ancak bu uzmanların 
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özellikle, çocuk ve istismara uğramış çocukla görüşme ko-
nusunda donanımlı olması gereklidir (33).

En önemli adım, çocukla ilk görüşmedir. Çocuk gö-
rüşmesinin verileri çocuğa, görüşmeyi yapan uzmana ve 
çocuğun yaşadığı ortamın güvenlik koşullarına göre bir ya 
da daha fazla görüşmede toplanabilir. Görüşmeci öncelik-
le çocuğu ve onun yaşadığı koşulları tanımalı ve çocuğun 
gelişim düzeyini, iletişim kanallarını, duygusal durumunu 
ve çocuğun yeterlilik düzeyini öğrenmelidir Çocukla tanış-
madan önce görüşmecinin çocuk ve yaşadığı olay hakkın-
da ön bilgiye sahip olması görüşmenin daha iyi bir sonuç 
vermesini sağlar. Görüşme sırasında çok çeşitli yöntemler 
kullanılabilir. Bizim kullanmamız gereken yöntemler, özel-
likle çocuklar hakkında en sağlıklı biçimde bilgi toplamayı 
sağlayan yöntemler olmalıdır. Yaşa uygun sorular, anato-
mik yapıya uygun bebekler, resim çizdirme, öykü anlatma 
ve oyun evi gibi daha çok çocuğun günlük yaşamında kul-
landığı materyallerle onu tanımaya çalışılmalıdır. Çocuğun 
yaşına göre görüşme yapılandırılması şarttır.

Görüşmenin yapılacağı mekânın özellikleri de çok 
önemlidir. İlk görüşmenin mutlaka sakin, az eşyayla dö-
şenmiş bir odada yapılması tercih edilmektedir. Ortamda 
oyuncakların sayısının abartılmaması gerekir. “Çocuk dos-
tu” görüşme odasının gizlilik ilkesi açısından ses geçirmez 
olması sağlanmalıdır. Çocuğun güvenliği için yeterli önlem 
alınmış olmalı, yumuşak halı, masa ve sandalye, kanepe 
veya koltuk bulunmalıdır. Renkli kalemler, kâğıt, bebek, 
vb. malzemenin bulunması gerekir. Görüşmenin kayıt altı-
na alınabilmesi için gerekli teknik donanımın yanı sıra çift 
yönlü aynalı oda olması gereklidir veya dışarıdan izlenecek 
farklı bir teknik donanımın bulunması gerekir.

Çocukla görüşme yanında anne ve babalarla görüşme 
de çok önemlidir. Görüşmenin amacı, istismar olayını aile 
boyutunda anlamak, anne ve babanın olaya ilişkin tutum 
ve davranışlarını anlamak ve aileyi değerlendirmek için ya-
pılır. Anne ve babanın duygu, düşünce ve davranışlarına 
empatik yöntemlerle yaklaşılmalı, konuya ilişkin bilgilen-
dirilmeli, çocuklarıyla bundan sonra nasıl iletişim ve ilişki 
kuracakları bağlamında destekleyici görüşmeler yapılmalı 
ve gerekirse profesyonel yardım alabilmeleri için bu konu-
da hizmet veren merkezlere yönlendirilmelidir.

Adli süreç içine giren ihmal ve istismara uğramış çocuk 
açısından, sanığın cezalandırılmasına ilişkin adli süreç (Şe-
kil 1) ile korumaya ilişkin adli süreç (Şekil 2)  olmak üzere 
iki ayrı süreç işlemektedir. Ceza yargılamasındaki aktörler 
çoğu zaman çocuğun korunma ihtiyacının farkında olma-
dığı için sadece sanığın cezalandırılması üzerine bir yargıla-
ma yürütülmektedir. Ancak ÇHS gereğince de sanığın ce-
zalandırılması yanında çocuğun korunması da temel amaç 
olduğundan her iki sistemin birlikte veya yan yana yürü-
mesi gerekmektedir. Bu ancak çok disiplinli yaklaşımla ço-
cuğun korunması ihtiyacının adli sisteme anlatılması, gös-
terilmesi ya da adli sistemin kullanılması ile mümkündür. 
Adli sistemle birlikte çalışabilmek için adli sistemin işleyişi 
ve her aşamada çocuğun korun-
ması konusunda nasıl müdahale 
edileceğinin bilinmesi gereklidir. 
Bir çocuğun bir suçun mağduru 
olduğu durumlarda adli süreç iki 
ayrı hukuki alanda sürer. Bunlar-
dan biri suçu işleyene karşı ceza 
yargılaması sürecidir. Diğeri ise 
mağdurun korunmasına ilişkin 



25

hukuk yargılaması sürecidir. Hukuk yargılaması süreci ko-
runma ihtiyacı olan çocuklar için de geçerlidir (33-35).

Şekil 1. Mağdur çocuğa ilişkin adli süreç.

Şekil 2. Çocuk Koruma Süreci.

Adli Tıp Uygulamaları 

Ülkemizde adli tıp uygulamalarında özellikle cinsel is-
tismara uğrayan olguların akut dönemde muayeneleri Sağ-
lık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin acil polikliniklerinde, 
Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumu’na bağlı 
Grup Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerinde gerçekleşti-
rilmektedir. Olguların muayene ve değerlendirilme ortam-
ları çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Çocuk İzlem 
Merkezleri ve Üniversite hastanelerinde yer yer yapılandı-
rılmış çocuk istismarı tanı ve tedavi merkezleri bulunmak-
tadır. Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu Grup 
Başkanlıkları ayrı bir birimken Şube Müdürlükleri adliye 
içerisinde yetersiz mekanlarda ve yetersiz donanımlarla 
ve mesai saatleri kapsamında cinsel saldırı olgularının de-
ğerlendirildiği sağlık(!) hizmeti vermeye çalışmaktadır. Bu 
yapılanma içinde bırakalım çocuk psikiyatristi, psikolog, 
sosyal hizmet uzmanını hemşire gibi yardımcı sağlık per-
soneli bile bulunmamaktadır. Kronik dönemde ise olgular 
İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’nda muayene 
edilmekte ve değerlendirilmektedir. Adli Tıp Kurumu ve 
bağlı birimlerinde mesai saatleri dışında bu tür olguların 
değerlendirilmesinde de sorunlar bulunmaktadır. Doğal 
olarak olgular adli tıp uzmanları tarafından daha geç bir 
süreçte muayene edilebilmekte ve hem olgudaki fiziksel ve 
genital bulgular kaybolmakta hem de sanığın belirlenmesi-
ne yönelik sperm ve başka biyolojik materyal saptanması 
şansı ortadan kalkmakta ve olguların profesyoneller aracı-
lığı ile yeniden istismarı da tekrar tekrar muayene edilmek 
suretiyle söz konusu olmaktadır (36). Türkiye’nin pek çok 
bölgesinde muayene edilip değerlendirilen olgular son bir 
kez de aradan uzun yıllar geçmiş olmasına karşın tekrar 
İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmekte olguların ye-
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niden travmatize olmasına da yol açılmaktadır. Özellikle 
cinsel istismar olgularının akut dönemde yapılandırılmış 
ve multidisipliner birimlerde değerlendirilmesinin çocukta 
var olan fiziksel ve cinsel istismar bulgularının saptanma-
sını yanında saldırganın belirlenmesine yönelik laboratu-
var incelemelerine de olanak sağladığı bilinen bilimsel bir 
gerçekliktir. Böylece olguların hem daha sağlıklı ve doğru 
bir değerlendirilmesi yapılacak hem de hukuksal sürecin 
kısa ve doğru bir şekilde işlemesi ile adaletin sağlanması 
ve mağdurun da daha fazla mağdur edilmesi önlenirken 
rehabilitasyonu da söz konusu olabilecektir. 

Çocuk cinsel istismar olgularının akut veya kronik dö-
nemde adli tıp uzmanları tarafından değerlendirilmesi de 
tek başına yeterli değildir. Çünkü istismarda sadece fiziksel 
ve genital bulgular değil aynı zamanda ruhsal kısa ve uzun 
erimli etkilerinin olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bu 
nedenle bu tür olgular mutlaka multidisipliner bir yakla-
şımla ele alınmalı ve mağdurun beden ve ruh sağlığı de-
ğerlendirmesi yanında laboratuvar incelemelerini de içeren 
standart uygulamalar zorunluluktur (37). 

Sonuç olarak akut dönemde çocuk cinsel istismar ol-
gularında adli tıp uzmanı muayene ve değerlendirmesinin 
özellikle sanığın kimliklendirilmesindeki önemi yanında 
multidisipliner bir çalışmanın gerekliliğini ve ülkemizdeki 
adli tıp uygulamalarındaki eksiklikleri de göz önüne alına-
rak 24 saat hizmet verebilen özelleşmiş birimlerin yapılan-
dırılması artık bir zorunluluk halini almıştır.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı’na bağlı Çocuk İzlem 
Merkezleri ve Üniversitelere bağlı Çocuk Koruma Merkez-
leri kurulmuş olmakla birlikte yapısında adli tıp uzmanı, 

çocuk psikiyatristi, kadın doğum uzmanı, enfeksiyon has-
talıkları uzmanı ve klinik psikolog gibi uzmanları barın-
dırmaması nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu tür ya-
pılanmaların söz konusu uzmanları da içeren hastanelere 
bağlı olarak yapılandırılması ve hem olgulardaki istismarın 
varlığı, cinsel saldırıya bağlı gebelik ortaya konması, ön-
lenmesi, cinsel yolla bulaşan hastalık tanısının konulması, 
tedavi edilmesi, önlenmesi, raporlanması hem de saldır-
ganın kimliklendirilmesine yönelik biyolojik materyallerin 
alınarak raporlandırma süreçlerini kapsayan bir standart 
uygulamaya dönüşmesi bir zorunluluktur. 
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 Türkiye’ye, Suriye'deki savaştan kaçarak gelen ve res-
mi rakamlarla sayıları nerdeyse üç milyonu bulan mülteci-
lerin hukuksal durumunu ve yaşam koşullarını, mülteci ço-
cuklar özelinden projektör tutarak anlatmaya çalışacağım. 
Türkiye’de yaşanan mülteci gerçeğini ve durumun vahame-
tini uluslararası insan hakları örgütlerinin ve Türkiye’den 
pek çok kurumun hazırlamış olduğu raporlardaki sayısal 
verilerle, mülteci çocuklar üzerinden ne kadar büyük bir 
sorunla karşı karşıya olduğumuzun altını çizeceğim. 

 Uluslararası Af  Örgütünün 2016 yılına ait, “Türkiye 
Güvenli Bir Sığınak Değil” başlıklı raporu ve Türkiye’deki 
Suriyeli çocukların eğitim ve korunma ihtiyaçları başlıklı 
UNICEF raporu yine yöneticisi olduğum Türkiye İnsan 
Hakları Derneğinin Nisan 2016’da yayımladığı mülteci 
hakları el kitabı içerisindeki veri ve bilgiler bile başlı başına 
neyle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.  

 Öncelikle belirtmek gerekir ki başta insan hakları 
evrensel beyannamesi olmak üzere pek çok uluslararası 

metinde ''herkesin zulüm altında başka ülkelere sı-
ğınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı'' 
hüküm altına alınmıştır. 

 2. Dünya savaşından sonra en ağır ve yoğun insan 
göçü yaşanılması nedeniyle, Türkiye’ye,  Nisan 2011 tari-
hinden bu yana Suriye’de devam eden çatışma ortamı ne-
deni ile son 20 yılın en büyük göç hareketi gerçekleşmiştir. 

TÜRKİYE’DE
MÜLTECİ ÇOCUK OLAMAMAK!.. 

Av. Hasan ERDOĞAN
İnsan Hakları Derneği Yöneticisi

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi
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Suriye nüfusunun çok büyük bölümü hem ülke içinde göç 
etmek zorunda kalmış, hem de Suriye’nin komşu ülkeleri 
olan Türkiye, Lübnan, Irak, Ürdün gibi ülkelere sığınmak 
zorunda kalmıştır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (UNHCR)’nin verilerine göre 4,7 milyon kişi 
Suriye’den ayrılarak başka ülkelere sığınmak zorunda kal-
mıştır. 

 Türkiye Göç İdaresi kurumunun 11 Mayıs 2016 ta-
rihli resmi verilerine göre Türkiye’deki Suriyeli Mül-
teci sayısı, 2 milyon 749 bin 682’dir.  Bu sayının “resmi 
rakam”  olduğu, resmi olmayan yollardan giriş yapan ve 
doğum kayıtları işlenmemiş olan mültecilerle birlikte sayı-
nın 3 milyonun üstünde olduğu, ayrıca Türkiye’de, Afgan, 
Özbek, Türkmen, İranlı, Filistinli,.. vb. 400 bin civarındaki 
mülteci ile birlikte toplamda 3,5 milyon göçmen olduğu, 
yani Türkiye’ de yaşayan yirmi kişiden birinin göçmen ol-
duğu açıktır. Suriye’den Türkiye’ye gelen 2 milyon 750 
bin mültecinin %54’lük çoğunluğu çocuklar ve %27’si 
kadın olmak üzere %80’lik kısmı kadın ve çocuklar-
dan oluşmaktadır.    

 Kıyaslama için tespit yapmak gerekir-
se, tüm Avrupa ülkelerine 2015 yılında ge-
len mülteci sayısı sadece 8.155 kişidir. 

 Yine resmi kurumların verilerine göre 
Türkiye’de Antep, Kilis, Osmaniye, Nizip, 
Mardin, Hatay, Mardin gibi güney sınırındaki 
illerde, 26 sığınmacı kampı bulunmakta, 
bu kamplarda sadece toplam göçmenlerin 
%9-10’u kadarı kalabilmekte, yani sadece 
264.169 mülteci barınabilmektedir. Geri ka-
lan %90’lık kısım kendi kaderine terk edilmiş 

durumda büyük şehirlerin varoşlarında sokaklarda derme 
çatma çadır kentlerde viranelerde parklarda kalmaktadır. 
Ayrıca bu kamplarda da Suriye’den gelen sünni ve 
arap kökenli mültecilerin kaldığı yönünde ciddi iddialar 
olup kamplara sivillerin hatta milletvekillerin girişi bile 
engellenmektedir. 

 Suriye savaşı nedeniyle, Türkiye üzerinden geçen, 
daha önce görülmemiş sayılarda insan AB’ye ulaşmak için 
düzensiz kara ya da deniz yolculuklarında hayatlarını tehli-
keye atmaktadır. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2015 yı-
lında Avrupa’ya düzensiz olarak deniz yoluyla 1 milyondan 
fazla kişinin ulaştığını ve bu kişilerin 850 bin kadarının ise 
bu geçişleri Yunanistan adaları üzerinden gerçekleştirdik-
lerini kayda geçti. IOM, yine 2015 yılı içinde, Akdeniz’i 
geçmeye çalışırken, aralarında Doğu Akdeniz rota-
sında hayatını kaybeden 805 kişinin de bulunduğu 
3,771 göçmen ve mültecinin öldüğünü ifade etmiş-
tir. Bu geçişlerin uluslararası insan kaçakçıları tara-
fından organize edildiği, bu sektörün cirosunun 5-6 
milyar dolar ciroya ulaştığı İNTERPOL tarafından 

yayımlanmış tespitler arasındandır. 

 Türkiye’deki mültecilerin yaşadıkları hak 
ihlalleri ve sorunlarını HUKUKSAL STATÜ, 
YAŞAM VE SAĞLIK HAKKI, BARINMA, 
ÇALIŞMA VE EĞİTİM HAKKI gibi başlık-
ları altında özetlemeye çalışacağım. 

 Yaşanan çatışma ve krizler karşısında en 
ağır bedeli ödeyen ve en ağır yükü taşıyanlar 
çocuklardır. Kendilerini yetişkinler gibi koru-
yamadıklarından, yaşamları, eğitimleri, sağlık-
ları bütünüyle biz yetişkinlerin elindedir.  
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 Suriyeli Çocuklar başlıklı UNİCEF raporunda daha 
başında: “2,7 milyondan fazla kişiyle Türkiye en fazla sayıda 
Suriyeli barındıran ülke, bu kişilerin yarıdan fazlasını çocuklar 
oluşturmakta. Milli Eğitim Bakanlığından alınan son verilere 
göre, ülke genelinde yaklaşık 325.000 Suriyeli çocuğun okula ya 
da geçici eğitim merkezlerine kaydı bulunmaktadır, bu rakam Ha-
ziran 2015’te sona eren geçtiğimiz eğitim öğretim yılına göre kayıt 
oranlarında %50 artış olduğunu göstermektedir, ancak Suriyelilerin 
sayısındaki artış dikkate alındığında çok fazla çocuğun eğitim siste-
minin dışında kaldığı göz ardı edilmemelidir. Türkiye’deki Suriyeli 
çocukların eğitim ve korunma ihtiyaçları büyük ve sürekli artıyor. 
UNICEF, Türkiye Hükümeti ve ortaklarıyla birlikte bu güçlük-
lerin üstesinden gelmeye, bu kız ve erkek çocukların ‘kayıp 
kuşak’ haline gelmesini önlemeye çalışıyor.” ifadesi ay-
nen yer almıştır. 

 A – STATÜ SORUNU: 

 “MİSAFİR” diye bir hukuksal statü yoktur!..
 Türkiye’de mültecilerin hukuksal olarak, sığınma baş-
vurularını işleme alabilmesi mümkün değildir.  Bunun an-
lamı; üç milyon sığınmacı ve mülteci yıllarca yasal bir 
belirsizlik içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor 
ve verecektir! Örneğin Türkiye yetkilileri, Uluslararası Af  
Örgütü’ne, sığınma amacıyla kendilerine başvuru yapan ve 
geçici de olsa kayıt altına aldıkları mültecilere ait istatistik-
leri vermeyi reddetmiştir. Ancak, yetkililer Nisan ayında 4 
bine yakın başvurunun (yani 2015'te BM Mülteciler Yük-
sek Komiserliği tarafından kaydedilmiş 266 bin başvuru-
nun yüzde 1,5’inin) işleme alındığını açıklamıştır. 

“MİSAFİR” diye bir hukuksal statü yoktur!
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 Türkiye mültecilerin hukuki durumuna dair 1951 
tarihli sözleşmeye koyduğu coğrafi çekince nedeniyle 
“Avrupa dışından gelen sığınmacıları” mülteci olarak 
kabul etmiyor.  Yine birazdan detayıyla izah edeceğimiz 
üzere AB ile yapılanda olduğu gibi anlaşmalar nedeniyle 
de bu kişilerin mülteci olarak kabul edilebilecekleri üçüncü 
ülkelere gönderilmeleri mümkün olmuyor.

 Uluslararası sözleşmeler gereği, Türkiye mülteci statü-
sü alabilecek Avrupalı olmayan kişileri iç hukukta bir dü-
zenleme ile "şartlı mülteci" olarak tanımlamakta ve üçüncü 
bir ülkeye yerleştirilinceye kadar GEÇİÇİ KORUMA sağ-
lamaktadır.

 Nisan 2014’e kadar statüsü olmayan Suriyeli mülte-
ciler başta cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından olmak 
üzere ısrarla MİSAFİR sözcüğü ile tanımlanarak aslında 
bir bakıma statüsüzlükleri örtülmeye çalışılmıştır.  Suriyeli 

mültecilere özgü olarak, yasal düzenlemeden dolayı yapılan 
eleştiriler üzerine, Nisan 2014’de yürürlüğe giren Yabancı-
lar ve Uluslararası Koruma Kanunun 91. Maddesi ile “Ge-
çici Koruma” tanımı yapıldı. Kanuna göre geçici koruma 
rejiminin ayrıntıları bir yönetmelikle düzenlenecekti.  2014 
yılının Ekim ayında Geçici Koruma Yönetmeliği yayımlan-
dı ve Suriye’den gelen mültecilerin Geçici Koruma kapsa-
mına alındıkları yönetmelikte belirtildi. Böylece Suriye’den 
gelen mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin mevzuat yapıl-
mış oldu. Düzenlemeye göre, Suriyelilerin Türkiye’de 
eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişebilmeleri için 
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlükleri (Valilik-
ler) tarafından kayıt altına alınmaları ve kendilerine 
yabancı kimlik numaralarının yer aldığı geçici koru-
ma kimlik kartının verilmesi gerekmektedir. Kayıt 
işlemleri yapılmayan Suriyeliler yalnızca acil sağlık 
hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.

 B- BARINMA, YAŞAM – SAĞLIK HAKKI:

 Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin %90- 91’lik ezici bü-
yük çoğunluğunun kamplar dışında yaşadıkları ve yaşamla-
rını devlet desteği almadan sürdürmek zorunda kaldıkları, 
alanda çalışma yapan pek çok kurum ve kuruluşun hazır-
ladığı rapor ile ve aynı zamanda AFAD, GÖÇ İDARESİ 
gibi resmi kurumların açıklamalarıyla sabittir. Mültecilerin 
nerdeyse tümünün, yetkililerden hiçbir yardım almadan ya-
şamlarını sürdürmeye çalıştıkları açıktır. 

 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılı 
Türkiye Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre ülke 
nüfusunun üçte birinden fazlası “tavanları akan, rutubetli 
duvarlar/zemin/temeli olan, pencereler ve zeminde çürü-
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meler bulunan” konutlarda ikamet ediyor ve yine nüfusun 
%38,7’si “[yalıtım] sorunları nedeniyle ısıtma problemi/
problemleri” yaşıyorken, devletin sayısı üç milyonu bulan 
mülteci sağlıklı barınma koşulları sağlaması -sanırım- haya-
tın olağan akışına aykırı olacaktır. 

 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yer 
alan ve takdir yetkisi niteliği olan bir düzenleme, GİGM’ne 
“Kabul ve Barınma Merkezleri” kurma yetkisi veriyor. Fa-
kat hâlihazırda ülkede faal durumda olan yalnızca sadece 
tek bir tane Kabul ve Barınma Merkezi bulunuyor. Söz 
konusu bu merkez, İç Anadolu bölgesinin Yozgat ilinde 
bulunuyor ve bu merkezde, daha önce de birçok kaynakta 
ifade edildiği gibi yaklaşık 50 ila 100 kişiye barınma imkânı 
sağlanabiliyor. Geçici Koruma Yönetmeliğinde de barın-
ma ile ilgili takdire dayalı bir hüküm bulunuyor. Söz konu-
su hükme göre kamp dışında yaşayan Suriyelilerden “ihti-
yaç sahibi olanlar, imkânlar ölçüsünde, valilikler tarafından 
belirlenecek yerlerde” barındırılabilir. Ancak yukarıda da 
ifade edildiği üzere, yetkililer Uluslararası Af  Örgütüne kaç 
mültecinin bu haktan yararlanarak valiliklerce konutlara 
yerleştirildiğine dair bilgi vermekten kaçınmışlardır. 

 Alanda çalışan STK’ların yaptığı inceleme ve gözlem-
lerde mültecilerin büyük şehirlerde, elektrik suyu dahi ol-
mayan derme çatma virane gecekondularda, derme çatma 
çadırlarda yaşadığı, hiçbir şekilde devletten barınma ve 
sosyal destek almadığı aşikârdır. Bu nedenle mülteciler cid-
di anlamda sağlık problemleri yaşamaktadır.

 Geçici Koruma kapsamındakiler, yani Suriye’den gelen 
mültecilerin gerek kamp içi gerekse de kamp dışında sağ-
lık hizmetlerine erişimleri yasal olarak mümkündür. Geçici 
korunanlar acil ve zorunlu haller dışında özel hastaneler-

den hizmet alamazlar. Ancak devlet hastanelerinden sağ-
lık hizmeti alabilirler. Hizmet bedelleri AFAD tarafından 
karşılanır. Bu kapsamda sağlık hizmetlerine erişebilmeleri 
için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlükleri (Valilikler) 
tarafından kayıt altına alınmaları ve kendilerine yabancı 
kimlik numaralarının yer aldığı bir kimlik kartının verilme-
si gerekmektedir. Ancak bizim temas ettiğimiz, sınır dışı 
edilmek korkusuyla kayıt yaptırmayan veya kaydını yeni-
lemeyen pek çok kayıt dışı mülteci bulunmaktadır.Kayıt 
işlemleri yapılmayanlar yalnızca acil sağlık hizmetlerinden 
faydalanabilmektedirler.

 Yine çocukların aşılarının büyük oranda yapıla-
madığı ve sağlıksız koşullardan dolayı çocuklarda 
bulaşıcı hastalıkların sıklıkla görüldüğü ve çocuk 
ölümlerinin çok sıklıkla görüldüğü de açıktır. 

 C- EĞİTİM HAKKI – MÜLTECİ ÇOCUKLA-
RIN “ÖZEL” DURUMU, DİL DESTEĞİ: 

 UNİCEF’in yayımlamış olduğu Türkiye’de Suriyeli 
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Çocuklar raporuna göre 1.490.033 kişisi çocuklardan oluş-
maktadır.

 2014-2015 yıllarında Türkiye'de incelemeler ya-
pan İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, toplamda 
708 bin okul çağındaki Suriyeli mülteci çocuk bulun-
duğunu, bunların 400 binden fazlasının ise okula git-
mediğini tespit etmiştir. 

 Eğitim önündeki en önemli engel, Türkiye mev-
zuatında Türkçe dışında başka bir dille eğitim yapı-
lamayacağı yasağı olduğundan çocuklara Türkçe dı-
şında, anadillerinde eğitim verilememesidir.. Sadece 
kamplarda kalanlara ve bazı yerleşim yerlerinde Su-
riyelilerin açtığı özel okullarda ana dillerinde eğitim 
verilebilmektedir. 

 Türkiye’deki tüm diğer çocukların uğradığı hak ihlal-
lerinin benzerleri ve daha fazlasına, ülkelerini terk etmek 
zorunda kalan sığınmacı çocukların da maruz kaldığı göz-
lenmektedir. Bu grupta eğitim olanakları dışında barınma, 
beslenme, sağlık, psikolojik ve sosyal destekten mahrum 
kalma ve küçük yaşlarda evlilik ile çocuk işçiliği konusunda 
da ciddi hak ihlallerinin yaşandığı basına yansıyan haberler-
de görülmektedir.

 Yine ülkemizde mülteci çocuklar yaygın bir şekilde 
cinsel istismara uğramaktadırlar. Özellikle son zamanlarda 
Gaziantep Nizip’ deki AFAD kampı örneğinde görüldüğü 
gibi 30 çocuk para karşılığı cinsel sömürüye uğramış ve 
çocuklardan üç tanesi kayıptır. Yine benzer bir olay Ha-
tay İskenderun’da, gündeme gelmiş, 2 mülteci çocuk cin-
sel istismara uğradıktan sonra öldürülerek boş bir araziye 
atılmıştır. Yine Elazığ ilinde devlet denetimindeki sığınma 

evinde bulunan mülteci çocuklar kayıp olmuş ve halen bu-
lunamamışlardır. 

 2015 yılı içerisinde 105 sığınmacı ve mülteci çocuk 
hayatını kaybetmiştir. 2016 yılına ait istatistikler henüz 
yayınlanmamıştır. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 
sığınmacıların kullandığı sağlıksız deniz araçlarının 
batması sonucu sadece Türk karasuları içinde 59 ço-
cuk boğularak hayatını kaybetmiştir. Alan Kurdi’nin 
hayatını kaybettiği deniz faciası sonrası uluslararası top-
lumda oluşan duyarlılık, kısa sürede azalmış ve bu olaydan 
sonra da onlarca çocuk hayatını kaybetmeye devam etmiş-
tir.

 İnsan Hakları İzleme Örgütü: "Türkçe dil desteği yok"
Türkiye’nin; taraf  olduğu uluslararası sözleşmeler, Anaya-
sa ve yasalara göre Türkiye’ye sığınmış tüm çocuklara ve 
gençlere eğitim hizmeti sunma sorumluluğu bulunmakta-
dır. Yapılan araştırmalara göre kampların dışında kalanla-
rın ise %14’ü okula devam edebilmektedir. Türkçe bilen 
çocuklar Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda 
okuyabilirken, on binlerce çocuk ise eğitimini Suriyelilerin 
kendi çabalarıyla açtığı resmi olmayan okullarda sürdür-
mektedir. Türkiye’de kamplar dahil Suriyeli çocuklar için 
eğitim veren 184 okul bulunmaktadır. 

 “Çok sayıda Suriyeli çocuk dil engeli ve Türkçe 
konuşmayanlar için Türkçe dil desteğinin olmaması 
yüzünden devlet okullarına gidemiyor. Diğerleri ise okulda 
“kendilerine sataşıldığı” ve “toplumsal uyum” sorunları 
yaşadıkları için ya okulu bırakıyor ya da bu yüzden kayıt 
yaptırmak istemiyor. Bazı Suriyeli aileler de kayıt işlemleriyle 
ilgili doğru bilgiye sahip değiller. Ekonomik zorluklar da 
eğitimin önünde engeldir. Suriyeli mültecilerin ülkede 



35

yasal olarak çalışma izinleri yok. Genellikle anne ba-
balar kayıt dışı iş piyasasında kazandıkları çok küçük 
gelirle ailelerini geçindiremiyor ve bunun sonucunda 
Suriyeli mülteci nüfus arasında çocuk işçiliği son de-
rece yaygındır"  

 Raporda eğitime erişim sorunu rakamlarla da ortaya 
konuyor. Türkiye’de 708 bin Suriyeli çocuk okul ça-
ğında. Geçen yıl bu çocukların sadece 212 bini ilk ve 
ortaöğretime kaydoldu. 

 Çatışmalardan önce Suriye'de ilkokula kayıt oranı 
yüzde 99, ortaokula kayıt oranı ise yüzde 82 idi. Bugün, 
UNICEF'in tahminlerine göre, ülke içinde ve dışında 
yaklaşık 3 milyon Suriyeli çocuk okula gidemiyor.

 İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye hükümetinin 
eğitime erişimin artması için yapması gerekenleri şöyle 
sıralıyor:
"Türkiye hükümeti, Suriyeli çocukların devlet okulu 
sistemine erişimini garanti altına alan ulusal düzen-
lemeye tüm illerde ve devlet okullarında uyulmasını 
sağlamalı, öğrencilere dil desteği, öğretmenlere mül-
teci çocukların eğitimine özel zorluklarla ilgili eğitim 
vermeli. Suriyeli mültecilerin okula kayıt yaptırma iş-
lemleriyle ilgili doğru bilgiye sahip olmalarını sağla-
malı. Ayrıca, mülteci çocuklar arasındaki yüksek ço-
cuk işçiliği oranını azaltmak için, çalışma izinlerine 
yaygın olarak erişilmesini ve düzenli ücretli işe girme 
olanağı sağlamalı." 

 Suriyeli çocuklar için eğitim veren okullar İstanbul dı-
şında Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Mersin, Batman, Ha-
tay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis ve Bursa’da 

bulunmaktadır. Türkiye’de Türkçe dışında eğitim hakkı 
devlet okullarında halen mümkün olmadığı için Türkiye’ye 
sığınan tüm yabancılar (statüsü fark etmeksizin) devlet 
okullarına gitmeleri halinde Türkçe eğitim görmek zorunda 
kalmaktadır. Özel okullar dışında mültecilerin kendi 
dillerinde eğitim yapacak devlet okulu bulunmamaktadır.

 D- ÇALIŞMA HAKKI: 

 Türkiye’ye sığınma amacıyla gelen yabancıların yasal 
çalışma imkânı bulması oldukça zor olduğundan, ülkemiz-
de ve başka pek çok ülkede göçmenler kayıt dışı çalışmak 
zorunda kalmaktadırlar. Hayatta kalabilmek amacıyla kötü 
çalışma ve yaşam koşullarına razı olan mülteciler işveren-
ler tarafından ucuz iş gücü olarak çalıştırılmakta ve emek 
sömürüsüne maruz bırakılmaktadırlar. Yasal güvenceler-
den yoksun çalışan mülteciler, istismara açık bir çalışma 
hayatını tercih etmek zorunda kalmaktadırlar. Kadınların 
daha yoğun biçimde çalıştığı evde bakım ve diğer hizmet 
sektörlerinde kendilerini cinsel istismardan koruyacak ve 
cinsel istismarın yaşanmamasını sağlayacak yasal mekaniz-
malardan yoksun kalmaktadırlar.
İşverenler, vatandaş olan işçiler için bile yasal 
yükümlülüklerinden kaçarken mülteci işçiler tam anlamıyla 
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insanlık dışı koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmaktadırlar. 
Mültecilere daha düşük ücretler ve daha uzun çalışma 
saatleri dayatılmakta ve kayıt dışı çalıştırılarak, nere-
deyse hiçbirinin sosyal güvenlik hakkı bulunmamak-
tadır. Yine yukarıda belirtildiği gibi yasadışı çocuk işçiliği 
mültecilerde çok yaygındır.

 E- AYRIMCILIĞA TABİ TUTULMA: 

 Mülteciler, sığınacak yer arama sürecinde güven-
li bölgelere ulaşabilme konusunda kısıtlayıcı önlem-
lerle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bazı durumlarda, 
mülteciler alıkonulmakta ya da hayatlarının, özgür-
lüklerinin ve güvenliklerinin tehdit altında olduğu 
bölgelere zorla geri gönderilmektedirler. Bazıları 
silahlı gruplar tarafından saldırıya uğramakta ya da 
zorla silahlı gruplara dâhil edilmekte ve sivil çatış-
malarda taraf  olarak savaşmaya zorlanmaktadırlar. 
Hangi statüye sahip olursa olsun tüm mülteciler, aynı 
zamanda, ırkçı saldırıların da mağdurlarıdır.

 Mülteciler, sığınma süreçleri öncesinde, sırasında ve 
sonrasında saygı duyulması gereken haklara sahiptirler. 
Mülteciler, uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ifade 
edilen tüm hak ve temel özgürlüklere sahiptirler. Bu ne-
denle, mültecilerin korunması, “daha kapsamlı bir insan 
hakları korunması” bağlamında ele alınmalıdır. 

 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser-
liğine göre 2015 yılında Suriye’den Türkiye’ye gelen 
mültecilerden sadece 7.567 mültecinin başka ülkelere 
yerleştirilmesi sağlanmış olup bu rakam toplam mül-
tecilerin %0.25 lik bölümüne karşılık gelmektedir!..

 Sonuç olarak, sayısı bir buçuk milyona ulaşan mülteci 
çocukların yaşam, barınma, sağlık gibi en temel haklarının 
sağlanması tüm insanlığın bir sorunu ve borcu olması se-
bebiyle, onların mülteci olmalarından kaynaklı tüm ulusal 
ve uluslararası haklarını ve insan olmalarından kaynaklı 
dokunulmaz tüm evrensel haklarının, Türkiye’de uygulan-
ması ve tanınması için bizce ulusal ve uluslararası tüm sivil 
toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinden başka 
bir yol bulunmamaktadır. 
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Aslında ben daha güzel ölürdüm 

arka bahçede askercilik oynarken 

tahta tüfeğimle toprağa uzanır 

annemin sesiyle doğrulurdum hemen 

-Çabuk kalk üstün kirlenecek hınzır!

Yerdeyim yine bak anneciğim 

n'olur kızma adımı çağır

Cephede

SUNAY AKIN
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SEN, Bedeni küçük ama ruhu kocaman bir ‘ÇOCUK’. 
Özgürlüğü savunan bir direnişçi. 10 yaşında koca koca 
adamlara kafa tutan cesur yürek. Büyük insanların dahi 
değiştiremediği kara düzene çelme takan KARA GÖZLÜ 
ÇOCUK. 

 
Kimsin ki SEN?  

Pakistan’ ın dışındaki küçük bir köy olan Murkide’ de 
doğdu ‘Kara Gözlü’ ve doğumundan kısa süre sonra ba-
bası evi terk edince, annesi evlere temizliğe giderek evin 
geçimini sağladı. İqbal sorunlardan habersiz, zamanını tar-
lalarda ’çocuk gibi’ koşup-oynayarak geçiriyordu. 

Abisinin evlenme zamanı geldiğinde, ihtiyaç duyulan 
600 rupi (12 dolar) karşılığı halı fabrikasına çalışmaya gön-
derildiğinde, daha doğrusu halı fabrikasının sahibi Huseyin 
Arshad’ a 600 rupi karşılığı satıldığında; çocuktu Iqbal 4 
yaşında.. 

Kölelikten farkı olmayan bu sistemde, halı mafyası 
önce çaresiz aileyi bitmez bir borç batağına sürüklüyor ve 
daha sonra uygulanan faizlerle borcun ödenmesini imkan-
sız hale getiriliyordu. İqbal ve birçok çocuk bu şekilde, bir 
tahta parçasının üzerine oturup minik parmaklarıyla halı-
lara milyonlarca ilmik atmak için öne eğilerek çalışıyordu. 
Çocuklar belli desenleri izlemeliydi ve bu dikkat gerektirdi-
ğinden birbirlerine konuşmaları yasaktı. Eğer rüyaya dalar 
giderlerse de bekçi onlara ya vuracak ya da onların minik 
ellerine kesikler atacaktı. 

 Dokudukları halının kalitesini koruyabilmek için; 
açılmayan pencereler yüzünden çalıştığı oda boğucu sı-
caktı. Sadece iki adet ampül Iqbal'in üzerinde sarkıyordu. 
Çocukların hayatta kalmalarına yetecek kadar su ve yemek 
veriliyordu ki mümkün olduğu sürece küçük kalsınlar. Ma-
alesef  en pahalı halıları bu küçük parmaklar dokuyabiliyor-
du. 

IQBAL MASİH’E… 
İkbal Mesih (1982-1995)

Av. Rüya GEVREK TEZCOŞKUN
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Cezaların çok ağır olduğu bu kölelik sistemiyle 4 yaşın-
da tanışan Iqbal; 6 yıl boyunca tutsak bir halde yaşam mü-
cadelesi verdi. Kötü beslenmekten ve saatlerce iki büklüm 
çalışmaktan fiziksel olarak gelişememişti. 10 yaşında ol-
masına rağmen, 5 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahipti. 
Çalışmaktan, omurgası yamulmuş ve böbreği sakatlanmış 
bir çocuk.  

Iqbal, 10 yaşına gelene kadar birkaç kere bu zindan 
fabrikadan kaçma girişiminde bulunsa da polis tarafından 
yakalanıp, tekrar ‘sahibine’ teslim edilmişdi. 

Bir gün, BLLF (Bonded Labor Liberation Front-
Emeğin Serbestleşmesi İçin Birleşik Cephe) adlı aktivist 
grubun toplantısı olduğunu duydu Iqbal. Aldığı büyük 
riskle, gün sonunda o karanlık fabrikadan diğer çocukla-
rın da yardımıyla kaçtı ve BLLF’ nin toplantısına katıldı. 
Orada Pakistan devleti tarafından peshgi’ nin(bir çeşit te-
fecilik borcu) yasadışı ilan edildiğini öğrendi. Grubun lide-

riyle konuşup yardım isteyen Iqbal, kısa zamanda onu köle 
taciri patronların elinden kurtaracak belgeleri hazırladı. Bu 
belgeleri patronuna bizzat kendisi vermek istedi. Çünkü 
orada arkadaşlarına seslenebilecekti;  

“Korkmayın! Her şeyi öğrendim. BENİMLE GELİN. 
Sizler özgürsünüz.” 

Iqbal O GÜN kendiyle beraber 34 çocuğu özgürlüğü-
ne kavuşturdu. Bu sadece başlangıçtı. 

Eğitim almak için BLLF’ nin burslu okullarından biri-
ne başlayan Iqbal’ in, kısa zamanda konuşma yeteneği ve 
liderliği dikkat çekti. Kurtulmuştu Iqbal, önünde yeni bir 
hayat vardı artık Iqbal’ in. 

Peki, diğer çocuklar ne olacaktı? 
 
5 yaşındaki bir çocuğun narinliğindeki o küçük bedeni-
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ni riske atarak, köle-işçi olarak dokuma fabrikalarının biri-
ne sızdı ve orada çalışan diğer çocuklara fısıldadı; 

“Siz özgür doğdunuz. BENİMLE GELİN. Kimsenin 
sizi burada tutmaya hakkı yok “. Kendi çocuksu planlarıyla 
ve koca yüreğiyle 100’ den fazla çocuğu tek seferde özgür-
lüğüne kavuşturunca nihayet dünyanın dikkatini çekti. Ak-
tivistlerle ve gazetecilerle tanışan Masih, yüzlerce kişinin 
önüne çıktı güçlü konuşmalar yaptı. 

“Ne yazık ki çalıştığım yerin sahibi, çocukların köle 
gibi çalıştırmalarını Amerika’ nın istediğini söylemişti bize. 
Amerikalıların bizim ürettiğimiz halı, kilim ve havluları 
ucuza almak istediğini söylemişti ve köle işçiliğin sürmesini 
istediklerini. Sizden çocukların köle olarak çalıştırılmasına 
son vermenizi istiyorum, çünkü çocuklar kalem kullanma-
lı, işçilerin kullandığı aletleri değil.” 

IQBAL MASİH 

Reebok İnsan Hakları Ödülü’ nü kazandı ve konuşma 
yapmak için Amerika’ ya gittiğinde hiç olamadığı kadar 
ÇOCUK oldu. En sevdiği çizgi filmi Bugs Bunny idi.  

Iqbal’ in hayali; çocuk tacirlerinden kurtulan küçükle-
rin, sığınma ve eğitim ihtiyacını giderecek bir okul ve yurt 
yaptırmaktı. Reebok’ dan kazandığı 15.000 doları bu amaç 
için biriktirdi. 

“Avukat olmak istiyorum. Henüz kendini savunama-
yacak kadar küçük olan, seslerini çıkarmaya dahi korkan 
dostlarımın haklarını savunmak istiyorum”, diyordu. 

Ne yazık ki, Iqbal etrafını aydınlattıkça; tefecilerin ve 
halı mafyasının dikkatini çekmişti. Pakistan ekonomisinde 

önemli yere sahip olan; hatta oradaki seçim sonuçlarını 
dahi etkileyebilen halı mafyası küçücük Iqbal’ den korkar 
olmuştu. 

Iqbal;  
“Şimdi işler değişti. Eskiden ben patronlardan korku-

yordum. Şimdi onlar benden korkuyor.” deyip, gülüyordu.  

Kurtarılacak daha birçok çocuk olduğunun farkındaydı 
Iqbal. Bu sebeple 1995 yılında Pakistan’ a döndü. Amerika’ 
da arkadaşlarına söylediği gibi –Başladığı işi bitirmeye – 
gelmişti memleketine. 

Ne yazık ki ailesini ziyarete geldiği köyünde bisikletle 
gezerken üzerine ateş açılarak öldürüldü IQBAL. 

Şahitler ve köy sakinleri korkutularak sindirildi. Tüm 
köy susturuldu. BLLF başkanı Iqbal’ in halı mafyası tara-
fından düzenlenen suikastla öldürüldüğünü herkese anlat-
maya çalışsa da polis kısa sürede olayı örtbas etti. 

Fakat küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırmışlardı. Iqbal’ 
in kısacık hayatında dokunduğu diğer çocuklar… 
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Bu çocuklardan biriydi, Craig Kielburger. Bugün ‘Free 
The Children’ derneğinin kurucusu olarak biliniyor. Craig, 
çocukken tanımıştı Iqbal’ i, ölüm haberini gördüğü gazete 
kupüründen. Iqbal’ in ölüm haberini içeren yazıyı okuluna 
götürdü ve 11 arkadaşıyla bir grup kurdu. 12 Dolar’ a satı-
lan ve 12 yaşında öldürülen Iqbal’ in anısına, grubun ismi, 
‘ 12 Tane, 12 Yaşında Çocuk’ tu. Yine İsviçre’de ve Ame-
rika’ da Iqbal’ in ziyaret ettiği okullarda tanıştığı pek çok 
çocuk ulaşabildikleri herkesten 12 dolar isteyerek, Iqbal’ in 
hayali olan okul için para biriktirmeye başladılar. 

Bugün Craig, 45 ülkede 650’ den fazla okulun kurul-
masını sağladı. Iqbal’ in hayali gerçek oldu. 

Ve bütün bunları yaparken; Evet, henüz sadece küçü-
cük bir çocuktu IQBAL. 

Kaynakça;  
Susan KUKLİN’in ‘İkbal Mesih ve Çocuk Köleliğine 

Karşı Savaşanlar’ kitabı. 

h t tps ://b iane t .org/b iamag/cocuk/176202-
mucadelenin-simgesi-iqbal-masih (Erişim:12.04.2017) 

http://www.prensesemektuplar.com/2012/09/cadi-
kazani-iqbalin-gozleri.html (Erişim:12.04.2017) 
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 Hülya okuldan geldiğinde annesi daha gelmemişti. 
Evin içi buz gibiydi. Okul kıyafetini çıkartıp üst katta otu-
ran arkadaşının kapısını çaldı. O da yalnızdı. Birlikte okul-
dan, arkadaşlardan, derslerden konuşup mutfağa geçtiler. 
Birer dilim ekmek kızartıp üstüne arkadaşının annesinin 
yaptığı reçelden sürüp yediler. Annesi geldiğinde hava ka-
rarmak üzereydi.

 Hülya hızla eve girdi. Annesine mutfakta yardım etmek 
ve de okulda öğretmeninin ona öğretmenler günü için gö-
rev verdiğini anlatmak istiyordu. Annesinin istediği sarım-
sağı ayıklarken bir yandan da şiir ezberleyip tüm okulun 
önünde okuyacağını annesine heyecanla anlatmaya başladı. 

 Annesi ilgiyle dinleyerek kızını öptü. Birlikte sofra ha-
zırlayıp babalarının gelmesini beklemeye başladılar. 

 Yemek sonrası üst kattaki arkadaşı annesiyle geldi, bir-
likte cay içip gülüştüler. Hülya şiirini okudu. Çok neşeli bir 
akşam olmuştu. 

 Sabah biraz üşüyerek uyandı Hülya. Soba sönmüştü 
ondan olsa gerek. Annesi çoktan çıkıp işe gitmişti. Daha 
giyinmeye yeni başlamıştı ki arkadaşı seslendi Hülya’ya. 
Annem işe gitmeden yumurtalı ekmek yapmış gel beraber 
yiyelim, dedi. Hülya da neşeyle arkadaşının evine gitti. Çay-
larını içip yerlerken aralarına arkadaşı Oya’nın dedesi de 
katıldı. Okula giderlerken de yanına çağırıp Hülya’ya ce-
binden şeker verdi. Sonra da onu yanaklarından öptü. 

 Günler birbirini kovalarken Hülya ezberlediği şiiri nasıl 
okuduğunu sormak için arkadaşına gitti yine bir gün. 

 Meğer Oya annesiyle beraber alışverişe gitmiş. Nerden 
bilsin Hülya? Kapıyı Oya’nın dedesi açtı. Hülya özür dile-
yip inecekken gel dedi dede, gel şiirini bana oku, bakalım 
beğenecek miyim?

 Hülya heyecanla girdi içeri bir çırpıda okudu şiirini. 
Aferin kız dedi dede. Ama bir daha yavaş yavaş oku baka-
yım. Okuduktan sonra dede yanına oturması için çağırdı 

HÜLYA’LARIN ANISINA…

Av. Bahar AKÜZÜMCÜ



44

Av. Levent DAĞAŞAN
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Hülya’yı. Aferin şeker değil çikolata hak ettin sen artık di-
yerek onu elinden tutup odasına götürdü.

 Odada minik bir masa üstündeki kutudan çikolata alıp 
verdi Hülya’ya. Dur ben yırtayım kağıdını diyerek yatağın 
üstüne oturdu. Hülya’da yanına. Çikolatayı Hülya’nın ağzı-
na götürdü dede.

 Sonrasını pek de hatırlamak istemiyor Hülya. Yatak-
ta yanağını tokatlayıp onu uyandırmaya çalışıyordu biri. 
Gözünü açtığında Oya’nın dedesinin gözleriyle karşılaştı 
Hülya. Kalk git evine Oya’lar gelmeden, dedi dede. Burada 
olanları da sakın ola kimselere deme, yoksa gece odana ge-
lir seni kaçırıp aşağı yoldaki dereye atarım, dedi.

 Korkmuştu Hülya, şaşkındı yürürken ayakları tutmu-
yordu. Titreyerek zorla indi merdivenleri. Ve o gün hiç çık-
madı odasından.

 Hülya’nın annesi kızının üşüttüğünü düşünürken yıka-
mak için kirli çamaşır topluyordu. Kızının odasında dola-
bın içine köseye buruşturulup atılmış iç çamaşırı gördü. 
Söylenerek alırken biraz şaşırdı gördüğü kanla. Yoksa bu 
kadar erken mi derken sabırla kızının gelmesini bekledi. 
Hülya okuldan geldiğinde ürkekti, annesi kızının o neşeli 
şarkı söyleyen Hülya olmadığını fark etti. Üstelik Oya ile 
birlikte de gelmemişlerdi. Herhalde bir şey yüzünden küs-
müşlerdi diye düşünüp çok da önemsemedi annesi.

 Ama kızına iç çamaşırındaki kanla ilgili soru sormaya 
başlayınca Hülya birden deli gibi ağlamaya başladı. İki gün-
dür içinde büyütüp kimseye söyleyemediği dedenin ona 
dokunmalarını, ağzını kapayıp bayıltmasını, canının çok 
yandığını anlattı annesine. Annesi hiç beklemediği bu ko-

nuşmayla şoktaydı. Hemen önce doktor sonra bir avukata 
gittiler. Şikayette bulundular. Dede tutuklandı...

 Dava sürüyordu. Hülya okula gitmek istemiyordu. 
Herkesin bakışlarının üstünde olmasından nefret ediyor-
du. Geceleri ise ufacık bir tıkırtı duyduğunda uyanıp gizlice 
yatağının altına sakladığı makası elinde sımsıkı tutarak sa-
baha kadar bekliyordu. Dede gelip onu alıverecek diye çok 
korkuyordu. 

 O sabah daha farklıydı. Kaç gündür uykusuz olduğun-
dan gözlerinin altı mor mor olmuştu. Kalbi nasıl da çar-
pıyordu. Bugün mahkemeye gidecekti. Hakim onu tekrar 
dinlemek istiyordu. Kaç kere anlatmak zorundaydı bu kötü 
şeyi, kaç kere daha yaşamak zorundaydı. Bu haksızlıktı. Ba-
zen acaba ben kötü bir rüya gördüm bu gerçek değil miydi 
gibi düşünüyor hala uykuda olduğu düşüncesine kapılıyor-
du. Annesi uzun saçlarını tarayıp ördü Hülya’nın. Ben ve 
baban her zaman yanındayız korkma, dedi. Sarıldı kızına 
annesi. Gözlerinde biriken yaşları sildi el çabukluğuyla. 

 Hülya o kadar heyecanlı o kadar sıkıntılıydı ki zor yü-
rüyordu. Tam kabanını giyecekken annesine kalbimin orta-
sında bir yumruk indi, nefesim az sanki dedi. Heyecandan-
dır canım kızım sabır geçecek rahatlayacaksın, dedi annesi. 
Hülya tuvalete gitmek için yöneldi. Sonra sonra gözleri 
karardı Hülya’nın...

 Hülya kalp spazmı geçirmiş, minik yüreği bu kadar ola-
yı ve bunları tekrar tekrar anlatarak yaşamayı, geceler boyu 
süren korkuları kaldıramamıştı. Artık annesinin şaşkın ba-
kışları acıya dönüşürken yerde Hülya’nın sadece cansız be-
deni duruyordu...
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 “ İsviçre Yurttaş/Medeni Kanunu/ZGB” ile ilgili 
boyut ve ilişki

 2005 yılında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun/
ÇKK yürütülmesi ile hem hukuksal hem sosyal hizmetler 
ile ilgili boyutları bu süreçte izledim. Özellikle 1942 yılında 
İsviçre’de doktora eğitim almış genç bir hukukçu akade-
misyen Dr.Fikret Arık’ın Adalet Bakanlığınca yayımlanmış 
bir makalesini ise bu arada tesadüfen buldum (1). Bu bilgi 
ve İsviçre’deki mesleksel deneyimim bağlamında kendine 
özgü bir uygulamanın ortaya çıkmış olduğu da görülmüş-
tür. Bu kanunun ise “Çocuk Koruma(ma) Kanunu” başlık 
altında ele alınması ile de çocuklar daha yararlı ve esenlikli 
olması da hedeflenmiştir.

 Bu başlık altında üç kitap ve çeşitli yazılar ile (2) ka-
musal bir görev olan sosyal hizmetler boyutu ve hukuk ile 

ilgili “absürd” durum ve uygulamaları bir tespit olarak he-
deflemiş ve mesleksel bir sorumluluk ve görev bağlamında 
da ele alınması istenmiştir. Çünkü 1942 yılında yayımlan-
mış bu çalışma hem çocukların kamusal açıdan korunma-
sı hem de “Türk Kanunu Medenisi” ile sosyal hizmetleri 
de içeren önemli boyutlar özellikle ilgilidir. Türk Kanunu 
Medenisi’nin 1926 yılında “İsviçre Medeni Kanun(ZGB)” 
tarafından bir iki madde dışında da bilindiği gibi aynen ka-
bul edilmiş olması bu açıdan ayrıca önemli bir neden de 
olmuştur. Yapmış olduğu bu değerlendirmede çocuk dahil 
bireylerin toplumsal/kamusal açıdan idari bir görev ola-
rak kabul edilmesi ve de çocukların, gençlerin idari açıdan 
korunması içinde ayrıca Gençlik Dairesi şeklinde resmi 
bir vesayet kurumunun öneminden de bahsetmektedir. 
Almanya içinde geçerli olan kurumsal yapı ve uygulamaya 
yönelik önemli bir teknik eksikliğin ise mutlaka giderilmesi 
için Tüzük ile bunun mümkün olduğu da açıklanmıştır.

TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUK KORUMA(MA) BOYUTU; 
“İSVİÇRE YURTTAŞ/MEDENİ KANUNU/ZGB”

VE DE SOSYAL HİZMETİN
“TARAF” OLMA GÖREVİ...

 Nihat TARIMERİ
Sosyal Hizmet Uzmanı 

Zürih Gençlik Savcılığı (eski) Sosyal Hizmet Uzmanı
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 Dolayısıyla 1912’den beri İsviçre’de yürürlüğe giren ve 
de 1926 yılından beri Türkiye’de de yürürlüğe girmiş olan 
bu sosyal hizmetler ile ilgili temel bir kurumsal yapının ve 
uygulamaların 1942 yılında hukuksal açıdan hala anlaşıl-
madığından dolayı da bir yakınmadan bahsedilmektedir. 
Ancak Türk hukuk akademi ve teknik dünyası bu kurum-
sal yapıyı görmezden gelerek yargısal bir uygulama benim-
senmiştir. İdare; dolayısıyla teknik bir uygulamanın yargısal 
bir vesayeti altında uygulanması mümkün kılınırken ortaya 
çıkan bu yanlışlıkların (hala) meşrulaştırılmak istendiği de 
görülmektedir. Türk Akademik literatüründe bu boyut ve 
karşılaştırma ise hala ele alınmamaktadır.   1942 yılından 
beri söz konusu olan bu yakınma ve meşrulaştırma ise 
gene bilindiği gibi 2005 yılından beri halen devam etmiş 
olması da önemli bir gerçektir. Fakat aynı zamanda değer-
lendirme/ölçüt için de bir noktadır.

 1907’de bu kanunun İsviçre Parlamentosunda kabul 
edilmiş olması ile İsviçre Yurttaş Kanunu(ZGB)’nun bah-
sedilen bu 378 inci madde aynen geçerli olup bu yapılanma 
halen devam etmektedir.-Sf  94- Gene aynı kanunun çocuk-
lar ve gençler ilgili olarak ceza hukuku açısından söz konu-
su olan 317 inci maddesi de aynen devam etmekte olup 
Gençlik Ceza Kanununa yönelik yeni uygulama 2003’de 
daha da güvence altına alınmıştır. Orijinal metin ise gene 
82. Sayfadadır (3). Bu ikinci düzenleme aynı zamanda suça 
işlenen bir çocuk/gençler ile de ilgilidir. Herhangi bir şe-
kilde cezalandırmadan önce sosyal bir değerlendirmenin 
böyle bir kurumsal açıdan da zorunlu kılınmış olunma-
sı ceza uygulamaları ile zorunlu bir ilişkide kurulmuştur. 
(Ki bu boyut ve önem hala yok sayılmaktadır.) Ayrıca; söz 
konusu uygulamalar Sosyal Dairelerininde kurulması ve 
yapılanması içinde temel bir nedendir. Örneğin böyle bir 
yapılanma bağlamında “Vormundschaftamt” gibi çocuk-
lar dahil yetişkinlerin de korunmasına yönelik idari bir ku-

rumsal yapı Zürih Kantonunda 1912’de başlamıştır. Zürih 
Gençlik Sekreterliği de 1917’de kurulmuştur. Yani bir asır-
lık bir kurumsal yapıdır. “Çocuklar/kinder” ise “gençlik/
jugend” başlığı altında görüldüğü gibi hep ele alınmıştır. 
(Ki Türkiye’de hala “çocuk” başlığı bir tercih olarak ön 
plana çıkmaktadır. Bu durum aynı zamanda belli bir gru-
bun haklarını engellemek içinde araçtır.) 2000’deki “Ço-
cuk ve Gençlik Koruma ve Yardım” başlığı altında yapılan 
yeni yasal düzenlemeler sonucunda da bu kurumsal yapılar 
“Sosyal Hizmet Merkezi” şeklindeki yapılar altında aynen 
devam etmektedir. 

 Bu arada 1926 yılında Türkiye’deki bu düzenlemenin  
aynen uyarlanması nedeniyle günümüzde sık sık ülke ve  
refah açısından bir  farktan  bahse gelmektedir. Ancak 
1907 koşullarında İsviçre bir tarım ülkesi olduğu gibi he-
nüz de sanayileşmemiş idi. Toplum açısından iki mezhep 
farklıkta söz konusudur.  Kadınlar dahil okuma ve yazma 
gibi eğitim düzeyi ise Türkiye’nin 2005 yılındaki bir eğitim 
düzeyinin çok çok altında olduğu da önemli bir gerçektir. 
Dolayısı ile böyle bir düzenlemenin refah ile ilgili olmadığı 
aksine Kıta Avrupasında yaşanan bir Aydınlama sürecinin 
de  bir  parçası olduğu önemli bir gerçektir. Bu gerçek aynı 
zamanda Türkiye ve Atatürk dönemi  için  önemli bir he-
diyedir. Ancak özgür bir yurttaşlık bağlamında bu önemin 
git gide yok sayılması da günümüzde yaşanılan sorunların 
temel bir nedeni de olabilmektedir. Önemli de bir kaynağı-
dır. 

 Karşılaştırma ve bakış.

 İsviçre’de madde bağımlığı ile ilgili bir Sosyal Daire’de-
ki birimde görev yapmış biri olmamın yanı sıra uzun bir 
süre de Zürih Gençlik Savcılığında sosyal hizmet uzmanı/
sosyal çalışmacı olarak yer almam nedeni ile de kaynak bir 
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kanun ve uygulamaları mesleki sorumluluk açısından ele 
almamı bu açıdan gerektirmiştir. Kişisel bir yorumdan da 
kaçınılmaktadır. Özellikle Roma hukuku bağlamında söz 
konusu olan tarihsel süreçte Aydınlanma süreci ile ilgi-
li hukuksal ve idari bir süreç ile Anglosakson hukuk sis-
tem açısından bir farklılıkta bilindiği gibi öne çıkmaktadır. 
Türkiye ve İsviçre açısından aynı sistem ve aynı Kanuna 
rağmen böyle bir farklılık ise hala o noktaya gelinmediği-
ni ortaya çıkarmaktadır.  Dr. Fikret Arık’ın yakınmalarının 
hala devam etmesinin tespit edilmesi bu açıdan tarihe not 
etmeyi gerekmektedir. İnternet ve dijitalleşme bu tarihe 
kaydetmeyi daha da kolaylaştırmıştır. 2017 yılı ile oluşan 
bu somut bir asırlık fark böylece söz konusu iken Çocuk 
Koruma(ma) Kanunu gibi “galat-ı meşhur” bir uygulama-
nın sosyal hizmet açısından ele alınması da mesleksel bir 
sorumluluk ve görev açısından bazı bilgileri mutlaka ele 
almayı hala gerektirmektedir.

 Özellikle 1907 yılında İsviçre Yurttaş/Medeni 
Kanunu’nun (ZGB/Zivilgessetzbuch) “ius civil” bağla-
mında “civil/özgür yurttaş” başlığı altında ele alınırken 
Aydınlanma sürecinin de önemli bir ürünüdür. Önem-
li bir örnek olup yeni bir Türkiye Cumhuriyeti açısından 
da önemli bir tercihtir. Türkiye’de sık sık bahsedildiği gibi 
bir medeniyet ile ilgili de olmayıp bir İsviçreli için “civil/
bürger/özgür yurttaş” olmak bir önceliktir. Anglosakson 
hukuk ve yapısal açıdan oluşan bu farklılık ile çocukların 
bir mülk olarak görülmemesi de ayrıca hedeflenmiştir. Gö-
zetim ve kamusal müdahale yetkisi dahil buna dayalı olarak 
ise 1917’de Zürih Gençlik Sekreterliği/Dairesi gibi kurum-
sal bir yapıdan da dolayısı ile bu şekilde bahsedilmektedir. 
Kantonların, Katolik ve Protestanlık öğreti ile verilen hiz-
metler arasındaki hayırseverlikte bu tarihsel süreçte dönüş-
müştür. Evrimleşmiştir. Bu paralellik bağlamında sosyal 

hizmetler idari bir kamusal hizmet olarak da öne çıkmıştır. 
Hukuk ve sağlık gibi benzer böyle bir dönüşüm de bir pro-
fesyonelliği öne çıkarmıştır. 1800’lerden itibaren özellikle 
Protestanlık öğreti de bu bağlamda öne çıkmaktadır. Aynı 
zamanda Roma Katolik ile ilgili kurumsal bir yapı ile dev-
let ve de idari yapı açısından bir ilişki de aranmıştır. 1800 
yıllardan beri İsviçre’de başlayan böyle bir tarihsel süreçte 
1907 yılından beri Sosyal Hizmet eğitimi de başlanmış-
tır. Özellikle kadın ve çocuklar için öngörülen eğitim ve 
uygulamalar bağlamında örneğin Protestanlık çoğunluğu 
oluşturan Zürih’te 1921 yılında profesyonel bağlamında ilk 
mesleksel dernek de kurulmuştur. Her mesleksel derneğin  
dinsel bir öğreti dışında özellikle çocuk ve kadın dahil yurt-
taş açısından korunmanın hedeflendiği mesleksel bir etiği 
öne çıkarması ayrı bir örnektir. Dolayısıyla başta Katolik 
ve Protestan inancının yanı sıra Anglikan inançları açısın-
dan hukuksal ve sosyal hizmetler dahil oluşan kurumsal 
yapıların özellikleri ve süreçlerin de birlikte ele alınmasını 
ayrıca gerektirmektedir.

 Ancak, Türkiye’de sosyal hizmetin hala kamusal bir 
hizmet ve görev olarak bu noktaya gelinmemesi ve de aynı 
kaynak kanun bağlamında bu sürecin ve gelişmelerin hem 
hukuksal hem de sosyal hizmet açısından yeterli şekilde ele 
alınmaması ve ilişkilendirilmek istenmemesi de önemli bir 
gerçektir. “Post Modern Hayırseverlik/Yardımsever-
lik” şeklinde günümüzde bir yaklaşım ve uygulama ortaya 
çıkmaktadır. Sadece ve genellikle İngiltere veya ABD’den 
ve uygulamalardan bahsedilirken kendi Medeni Kanunun 
bağlamında oluşan ilişki ise görmezden gelinmektedir. 
Ancak İsviçre’deki bir uygulama ve ilişki sadece bir tercih 
değildir. Aynı sistem açısından akademik dahil teknik bir 
bilginin de birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. Ancak 
her açıdan bir körleşme de söz konusudur.
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 Özellikle çocukların yetişkinlerden farklı kılınması 
amacıyla İsviçre Yurttaş/Medeni Kanunu’nda 1907’de ön-
görülen bir ilişkinin ve yapılanmanın hala görmezden ge-
linmesi Türkiye’deki çocuk ve gençlik korunmasını kısaca  
“sözde” kılmaktadır. Bu durum ceza hukuku ile de ilgili 
olup bu ilişki aynı zamanda bir insanlık ve hukuk göster-
gesidir. Bu görmezden gelme veya “miş” gibiden bahsede-
bilmek aynı zamanda (5237) Türk Ceza Kanunu/TCK ile 
ilgili çocukların hala kısasa kısas bir cezalandırması ile de 
böylece mümkün kılmaktadır. Özellikle 2005 yılına (5395) 
ÇKK ve Türk Ceza Kanunu ile yeni yapılan düzenlemeler 
ile çocuklar/gençlerin yetişkinlerden farklı kılındığı iddia 
edilmiştir. Özellikle UNICEF dahil “Çocuk Adalet Siste-
mi” başlığı altında bir olağanlaştırma da hedeflenmiştir. 
Ancak hem ÇKK hem de TCK’nın 31. maddesi birlikte 
ele alındığında ise bu noktaya gelinmediği diğer önemli 
bir gerçektir. Özellikle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi gibi 
bir yapılanma ile çocuklara/gençlere ağır bir cezayı uy-
gun görmenin hala rahatsız duyulmadığı ayrı bir gerçektir. 
Buna 1907’de öngörülen bir raporlamanın, ilişkinin, görev 
ve yetkilerin ve de Çocuk Hakları Sözleşmesinin hala su-
landırılması da dahildir. Böyle bir uygulamada söz konusu 
olan TCK 31. maddesi eski (765) TCK 54. maddesi ile ay-
nen devam etmiş olup çocukların korunması yerine ceza-
landırılmanın korunduğu bir durum ile de ancak mümkün 
kılınmıştır. Hala 1926 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza 
Kanundaki yaklaşım aynen devam ederken bu düzenleme-
nin 1889 tarihli Zanardelli İtalyan Ceza Kanununa dayalı 
olması ve de aynı maddelerin de aynı olduğu da önemli 
gerçektir. Ama bu arada 1889 tarihli bu yaklaşımın 1930’da 
İtalya’da değiştirildiği ve İsviçre’deki uygulamaya benzer 
bir uygulamaya başlandığı ise nedense görmezden de ge-
linmiş olup bu noktaya hala gelinmediği de ayrı bir göster-
gedir.

 Çocuğun yarar ve esenliğin gözetilmesi ile ilgili önemli 
boyutun eksikliğinden dolayı bazı mırıldanmaların dışın-
da hala rahatsızlık duyulmaması aksine meşru kılınması 
diğer önemli bir temel nedendir. Aslında bu yöndeki bir 
bilgi eksikliği bir tercih, öğreti ve yorum olmayıp aslında 
bir bilgi ve teknik düzeyinin de somut bir göstergesidir. 
Ayıplama veya etik açıdan da ayrı bir değerlendirmeyi zo-
runlu kılmaktadır. Fakat bu yönde bir kargaşa öne çıkarken 
bir sistem kargaşası ile oluşan ‘anormal’liğin bir araç ve 
yarar olarak ele alındığı da öne çıkmaktadır. Çocuğun ko-
runması, yarar ve esenliği gözetilmesi yerine bu kargaşa ile 
kurumsal dahil diğer ek bir istismar/yarar için bir zemin 
de rahatlıkla oluşmaktadır. Bilgi ve teknik yerine daha çok 
bir memurlaşma ve esnaflaşma da bir tercih olarak ortaya 
çıkabilmektedir. 

 Ayrıca bilindiği gibi başta çocuk dahil kadınların özgür 
bir yurttaşlık açısından bilgi ve teknik beceri ve profesyo-
nelleşmenin öne çıkarılması yerine başta ÇKK ile garabet 
bir uygulama bir tercih olarak öne çıkarken ‘sosyal çalışma 
görevlisi’ gibi karşılığı olmayan bir uygulama da bir araç 
olarak benimsenmektedir. Sosyal İnceleme Raporu gibi 
1907’den beri söz konusu olan bir raporlama için yapılan 
sulandırma ve aykırılıklar ile oluşan işlev ve araç ile de en 
azından bir şekilsellik böylece yeterli kılınmaktadır. Bu du-
rum hala 1921 için bile geçerli değildir. 2005 yılından beri 
de özellikle sistem ve kaynak kanun (ki buna TCK dahil-
dir) açısından oluşan farklılığın gözetilmesi yerine yoğun 
bir şekilde meşrulaştırılması bu şekilde öne çıkarken 1942 
yılında yaşanılan yakınmanın hala ve ısrarlı bir şekilde de-
vam ettirmek istenmesi aslında önemli bir sorun olarak 
halen devam etmektedir. Genelde ve kısaca sistem açısın-
dan bakıldığında ise ‘anomi’ ve/veya ‘anormal’ bir adalet 
ve sosyal hizmetleri de içeren bu uygulama ve yaklaşımının 
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bu şekilde normalleşmesi etik dahil meslek açıdan bir ay-
kırılık şeklinde de yansıyabilmektedir. Akademik ve teknik 
açıdan oluşan ezberler ise ‘ama’ ve ‘mazeretler’ ile rahatça 
geçiştirilmek istenmektedir. Çocuklar yerine ‘iş’ her açıdan 
bir öncelikte olabilmektedir.

 “Taraf ” olma...

 Ortaya çıkan bu durumu ve tespiti 2005 yılından beri 
sık sık değerlendirip paylaşırken en son olarak gördüğüm 
bir gözlemi de bu açıdan paylaşmak istedim: Gene ge-
çenlerde olduğum gibi mesleksel bir çalışma için Zürih’e 
gitmiştim. Gençlik alanlar ile ilgili mesleksel çalışma ve 
uygulamalar bazen Türkiye’deki uygulamaları değerlendir-
meyi de doğal olarak gerektiriyor. Bu konular arasında ço-
cukların cinsel istismar gibi konuları da gündeme getirdi. 
Çocuk İzlem Merkezi gibi Sağlık Bakanlığınca bir uygula-
madan da bahsedilirken, görüntülü bir görüşme odası da 
öne çıkmıştı. Savcı gözetim altında adli bir görüşmeciden 
de bahsedilmektedir (Ki başbakanlık genelgesi bile yeterli 
kılındı). Bir sosyal çalışmacının, sosyoloğun, psikoloğun, 
hemşirenin çocuk mağdurlar için bir bilgiye ulaşması ile bu 
yönde bir delil niteliğinin kazandırıldığından da bahsedil-
mektedir. Adalet Bakanlığınca’da suç işlemiş çocuklar ve 
mağdurlar içinde benzer bir uygulamadan bahsedilmekte-
dir.  Ayrıca  böyle bir uygulamanın özellikle sosyal hizmet 
açısından bilgi ve teknik ile meşrulaştırılmak istendiği de 
söz konusu olup teknik danışmanlık açısından UNICEF 
Türkiye için geçerli bir durum da söz konusudur. Bu ara-
da “Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği” başlığı altında bir 
yönetmelikten ise bahsedilmekte olup Resmi Gazetede ya-
yımlanmadan eğitim dahil bazı çalışmalara başlandığı da 
görülmektedir.

 İsviçre’deki böyle bir uygulama da ise bilindiği gibi 
Gençlik Savcılığı ile de yürütülmektedir. 2003 yılında yeni 
bir Gençlik Ceza Kanunu uygulanırken yapısal uygulama 
1940’dan beri aynen devam etmektedir. Zürih, Basel ve 
Bern gibi büyük kantonlarda böyle bir yapılanma da ise 
sosyal çalışmacı ve gençlik savcısı paralel bir şekilde ele 
alınır, hiyerarşik bir yapıda söz konusu değildir. Ekibin 
bir parçasıdır. Uygulamanın da koordinatörüdür. Ayrıca 
gençler için de geçerli bir adli polis uygulaması söz konu-
sudur. İlk bilgiyi polis alır. Hukuksal bilgi verme ücretsiz 
olup avukatlık hizmeti ise ücrete ve gelire dayalıdır. Aynı 
zamanda Gençlik Dairesi de gözetim dahil idari bir taraf-
tır. Bir yargılama sürecinde de katılım tercihine dayalıdır. 
Katılan/Müdahil olma gibi bu yönde yargısal bir “takdir” 
yetkisi söz konusu değildir. Süreç, Gençlik Savcılığındaki 
sosyal çalışmacıdan veya gençlik dairesi gibi bir birimden 
başlar. Ancak eskiden beri söz konusu olan sesli kayıt son 
zamanlarda görüntülü uygulamalar içinde söz konusu olup 
delilin kalitesi için bir araçtan yararlanmak mümkündür. 
Her türlü çocuk ve genç için bu yönde bir bilgi ele alı-
nırken gerektiğinde gençlik savcısı ya doğrudan/yüz yüze 
yada polis ile birlikte bir psikoloğun yardımını da alabilir. 
Tercümanlık ise başka bir şeydir. Sosyal çalışmacı dil bil-
mesine rağmen tercüman gibi bir işlevi de ek olarak yerine 
getir(e)mez. Böyle bir görüntülü uygulama dahil 2003’deki 
uygulama da ise sosyal çalışmacı böyle bir görevde yer al(a)
maz. Yarar ve esenliğin gözetilmesi bağlamında bilgilenme 
ve raporlama dahil mesleksel bir sorumluluk ve görev öne 
çıkarken bir süreç ve risk yönetimi de önceliklidir. Rapor 
aynı zamanda ‘delil’ niteliğindedir. İddianamenin de bir 
parçasıdır. Bilirkişilik yerine de geçil(e)mez. Ruhsal/kişisel 
durumda alt başlık altında ek olarak veya ayrı olarak ele 
alınabilinir. Psikiyatrik ve eğitim ile ilgili bir raporlama için 
söz konusu olan “Gutachten/Bilirkişi Raporu ise bu açı-
dan başka bir bilgi ve işlevdedir.
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Dolayısı ile hem hukuk hem de sosyal hizmet açısından bu 
iki sistem ve teknik bir karşılaştırma yapılan bu görüşme 
sırasında ayrıca ele alındı. Böyle bir görüşme sırasında olu-
şan bu farklılık ele alınırken genç bir Türk Hukuk Akade-
misyeni ÇİM ve Adalet Bakanlığında bahsedilen görüşme 
odalarını da iştahlı bir şekilde anlatmak istiyordu. Psikolog-
lar veya sosyal çalışmacılardan bahsedilerek çocuklar ile il-
gili bir bilgi almada yapılan görüntülü görüşmelerin sosyal 
çalışmacılar ve psikologlar, öğretmenler tarafından yapıl-
dığından bahsedilirken aynı zamanda savcının gözetim ve 
yönlendirmesiyle bir görüşme yöntemi de bir şekilde söz 
konusu oldu. Bu görüşmede yer alan ve uzun süredir Zü-
rih Yüksek Mahkemesinde hem ceza hem de hukuk uygu-
lama açısından deneyimi sahip bir yargıç arkadaş ise ortaya 
çıkan bu durumu kısaca  şu şekilde özetledi. “Sosyal çalış-
macı bir taraftır. Çocuk haklarının da önemli bir tarafı 
olup savunuculuk görevini yerine getirir. Bir avukat 
gibidir. Güvence altına alınmalıdır. Burada böyle şey 
olmaz. Düşünülemez.” dedi.

 Bu konu böylece “nokta/punkt” ile de bitti.

 Sonuç

 Dolayısı ile anomi/anormal bir uygulamayı ikna etmek 
başta adil bir yargılama dahil hukuksal açıdan bile müm-
kün değilken aynı zamanda bu yönde teknik bir uygun-
luk da arandığında bu tespit ve özet önemli bir düzeyi de 
yansıtmış oldu. Halbuki 1942’den beri söz konu olan bu 
yakınma giderilmiş olunsaydı ve en azından bu bilgi ve tek-
nik düzeye ulaşılmış olunsaydı bu gün çocuklara başka bir 
gelecek verebilecektik. Özellikle sosyal hizmet açısından 
savunuculuk boyutunun da eksik olması ve de oluşturulan 
aykırılıkların olağanlaştırılması ve meşrulaştırmanın çocuk 
hakları açıdan ayrı bir tehdit de olması nedeni ile bu duru-

mu mesleksel bir sorumluluk ve görev açısından ayrıca ve 
kısaca ele almayı gerekmektedir.

 Ayrıca bu durum sadece Sosyal Hizmet dünyası için de 
geçerli değildir. Özellikle hukuksal bir süreç ve evrimleşme 
bağlamında söz konusu olan düzey ve boyutun da hukuk 
bilimi ve uygulama açısından da ayrıca ele almayı ve bu 
yönde bir uygunluğun da aranması gerekmektedir. Özellik-
le Adalet hizmetinin temel ayaklarından biri olan “savun-
ma” bağlamında Avukatlık hizmetinin bu açıdan ayrıca ele 
alınması ve değerlendirmesi gerekmektedir. Özellikle 2005 
yılında kamusal bir görev olarak yer alan “CMK Avukatı” 
gibi “müdafii” başlığı altında bir görev ve yükümlülüğün 
de birlikte ele alınması mutlaka gerekmektedir. En azın-
dan çocukların korunup kollanması ile ilgili İsviçre’deki bir 
düzeyin o noktasına gelmesi için ek bir görev ve yükümlü-
lüğün benimsenmesi de beklenmektedir. Bu aynı zamanda 
açık bir davettir. 

 Bildiği gibi çocukların korunması ile de ilgili aynı kanu-
na rağmen İsviçre’de bir bayram yoktur. Ancak çocukları 
23 Nisanlarda bir gün anarken ve 24 Nisanlarda hemen 
unuturken aslında bu yönde bir samimiyet/içtenlikte sor-
gulanmalıdır. Hala teknik ve bilgi açısından o düzeye gel(e)
mediğimiz gibi aksine direndiğimizde bir gerçektir. Örne-
ğin her sene 200 binden fazla suça yönelmiş çocukları ve 
mağdur çocukları hala kamusal açıdan koruyamadığımız ve 
yardım edemediğimiz önemli bir gerçektir. Hiç kandırma-
mıza da gerek yoktur. Örneğin hala Resmi Gazete yayım-
lanmamış ama uygulamaya başlanmış olan “Adli Görüşme 
Odaları Yönetmeliği” gibi bir uygulama da bu yönde bir 
yeni ve son örnektir. Aslında 12 seneden beri savcılar ve 
yargıçların çocuklar ile hala konuşma konusunda zorunlu 
bir ehliyetin kazandırılmadığı da anlaşılmakta olup başta 
adil bir yargılama boyutu açısından sorgulanması gere-
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ken de önemli bir uygulama öne çıkmaktadır. Özellikle de 
ÇKK 15. maddesi ile birlikte suça yönelen çocuklar için 
ortaya çıkan bu durum bir zorunluktur. İzmir Bayrak-
lı Adliyesinin zemin katında Kemeraltı gibi bir kalabalık 
yoğunluğundaki bir yerde böyle bir odadan bahsedilmiş 
olunması aslında “miş” gibi bir uygulamanın da somut bir 
yansımasıdır. Bu ve 2005 yılından beri süreçte yer alan hem 
teknik hem de hukuksal aykırılıkların bu açıdan ayrı ayrı ele 
alınması görev ve sorumluğu daha da arttırmaktadır. 

 Ancak bu duruma ne zaman YETER diyeceğiz işte 
bunu bilemiyorum. Fakat çocukları korumak adına koru-
yanları engellemenin de bu açıdan ayrı bir öncelik alma-
sı gerektiğine inanıyorum. Ayrıca; söylemler, ‘amalar’ ve/
veya ‘mazeretler’ yerine çocuklara önce saygı duymak ve 
sorumluluklarımızı yerine getirmemizin en azından bir 
başlangıç  noktası olabilir. 

 Zor. Fakat, neden olmasın.

 Bilgi ve cesaret ile ancak geleceği oluşturabiliriz... 

 Bir Sosyal ve Hukuk Devletinde “ama”sız ve mazeret-
siz beklentiler ve iyi çalışmalar dileğiyle... 11.04.2017

 DİPNOTLAR
 1)http://www.sosyalhizmetuzmani.org/resmivesayet.
htm
 2)Nihat Tarımeri, Çocuk Koruma(ma) Kanunu, Sabev 
Yayınevi, 2007
 Nihat Tarımeri, Çocuk Koruma(ma) Kanunu 2, Sabev 
Yayınevi, 2008
 Nihat Tarımeri, Çocuk Koruma(ma)Kanunu 3, Sosyal 
Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, 2014
 http://www.sosyalhizmetuzmani.org/nihattarimeri.
htm
 3)https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilati-
on/19070042/200101010000/210.pdf
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 8 Aralık 2013 
 
 Okuldan geldiğimde hava kararmak üzereydi. Çok 
acıkmıştım ama yiyecek bir şey de yoktu dolapta. Buldu-
ğum kuru ekmeği ağzıma atıp dolapta kalan bir iki zeytini 
de alıp odaya geçtim. Oyy hava da buz gibi. Ama kimse 
sobayı yakmamış. Hoş kim ne yakacaktı ki... Üstüme batta-
niye alıp ekmeğimi yemeye koyuldum. Soğuktan öylece bü-
züşüp uyuyakalmışım. Birden gürültüyle uyandım. Babam 
yine içmiş avaz avaz bağırıyor. Soba yanmıyor diye kızıyor, 
birden sinir tuttu; “neyle yakacaktım odun yok, ışık yok, su 
bile yok, evde yiyecek bile yok” diye isyanla bağırdım. Hata 
etmişim. Birden fena dellendi. Sobanın yanındaki kürekle 
üstüme saldırdı. Kaçamadım. Ayağıma yediğim son darbe 
sonrasını pek hatırlayamıyorum. Gözlerimi açtığımda ba-
bam karşı divanda uyuyordu. Zorla banyoya gittim. Kah-
retsin! Yüzüm tanınmaz halde idi. Okula nasıl gidecektim. 
Çeşmeyi açtım su yoktu ki… Yavaşça içeri geçtim, baba-
mın pantolon ceplerini karıştırdım topu topu 7 lira çıktı. 
Hiç yoktan iyidir. Ceketimi giydim, annemin hep evdeyken 

üstünde olan yeleğini de aldım, babam kıpırdanıyordu hız-
la evden çıktım.
 
 Sabahın erken ışıklarıyla daha da soğuk hava çarptı yü-
züme. Gözlerim yandı bir an. Derin nefes almaya çalıştım 
göğüs kafesim, sırtım ağrıyla inledim. Babam fena döv-
müştü... Artık yeni bir yaşam vardı. Sokaklar, bu soğuk boş 
evden daha beter olamazdı.
 
 9 Aralık 2013
 
 Bugün yeni bir gün. Sokaktaki ilk günüm. Yoldan bir 
simit aldım, bir  kahvenin sandalyesine oturdum. İçeri gi-
rip çıkanlar sağ olsun, arada kahvehanenin sıcaklığı yüzü-
me çarpıveriyor. İçim ısınıyor. Sonra bir amca çay getirdi 
içeyim diye, verdi. Ellerimi ayırmak istemedim bardağın 
üstünden, ısınmak için iyice sarmaladım yudum yudum 
içtim. Karşıdan gelen amcayı tanımıştım. Hüsnü amca. 
Komşumuz. Sınıf  arkadaşım Murat’ın babası. Beni gör-
mesini istemiyorum. Hızla kaçtım.

KURTULUŞ

Av. Bahar AKÜZÜMCÜ
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 Gece sokaktaki çocukların yanına gittim. Suratımı, se-
ken ayağımı görünce pek bana bulaşmadılar. Ben de ek-
mek alıp paylaştım onlarla. Ateş yakıp etrafında oturduk.
   
 10  Aralık 2013
    
 Uyandığımda çocuklar gitmişti. Bir tanesi kalmıştı sa-
dece.  Bir dolu kutu parçalarının arasında uyuyordu hala. 
Soğuk olmasa ben de uyurdum . Gözlerini açtı. Yanıma 
gel, beraber yakın oturursak daha çok ısınabiliriz gel, dedi. 
Haklıydı yanına gittim. Adın ne, diye sordum ne fark eder, 
dedi. Veli İsmail belki de Hakkı...
 
 Haklıydı. Biraz daha uyumuşum. Arkadaşım kalkmıştı. 
Amma sayıkladın diye söylendi ilk kaçış mı?
 
 Başımı salladım. Güldü. Bu soğukta çok duramazsın, 
sığınma evleri var oraya gidebilirsin, diye anlatmaya başla-
dı. Ben bir iki gün gidip sonra kaçıyorum. Çok kural çok 
yasak var. Baban mı dövdü, diye sordu. Ağzımı açtım, ko-
nuşamadım, dudağım acıyordu.
 
 Arkadaşım bana sokak kurallarını anlattı. Ya dilenecek-
tim ya da çalacak. Kırmızı ışıkta duran arabaların önüne 
attık kendimizi... Bugün üç lira kazandım!
 
 11 Aralık 2013
 
 Uyandığımda çok pis kokan bir adam ceplerimi karıştı-
rıyordu, uyandığımı görünce aniden bıçak çekti. Para! diye 
bağırdı, üç liramı korkarak uzattım yürüdü gitti.
 
 Sokaklar soğuk  yerler buz tutmuş. Kimsecikler yok 
herkes sıcak evine sığınmış. Off! annem çok özledim seni. 
Karnım da açlıktan ağrıyor.

 12 Aralık 2013
  
 Bugün sora sora bir sığınma evi buldum. Ama çok ka-
labalıktı. Birlikte uyuduğumuz arkadaş da oradaydı. Pilav 
ve kıymalı sebze verdiler. Hiç senin yemeklerine benzemi-
yor be annem. O gece sıcacık yattık. Biraz pis kokuyor, ya-
tak da kalmamış ama olsun. Yerde yorgan üstünde yatmak 
da güzel. Sabah erken uyandırdılar. Burada gerçekten bir 
sürü kural var. Tanımadığım bir dolu insan. Banyo yap-
tırdılar. Saçlarımı kestirdiler. Mutfağa gidip bir şey yemek 
istedim, daha saati gelmedi gelince hep birlikte yiyeceğiz, 
dediler. Açtım. Tanımadığım insanların kuralları beni sinir-
lendiriyordu. Arkadaşımla bakıştık, mutfakta pişen tavuk-
lardan bir tane çalmıştı, işaret etti  ona kapıyı açtım ben de 
arkasından... Soğuk yüzüme çarpsa da özgürdüm, sokak-
taydım.
 
 Tavuk lezzetliydi ellerimizle parçalayıp yedik. Bugün 
senin yeleğini koklayarak bir caminin merdiven altında 
uyudum.
 
   13 Aralık 2013

 Artık bir arkadaşım oldu şirin bir köpek. Biraz koca-
man beni koruyor. Adını Fadik koydum. Bugün  bir lo-
kantanın çöpüne atılan birkaç şey ve bulgur pilavı yedik. 
Nasıl da seninkine benziyordu tadı. Yoksa benzemiyor mu, 
seninkinin tadını unuttum ki ben.
 Eve bakmak istedim. Babam sarhoş geldi yine yavaşça 
içeri geçip para varsa diye baktım ceplerine. Beni görünce 
yakalamak istedi kaçtım hemen. Bir daha dayak yemek is-
temiyorum.
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 14  Aralık 2013
 
 Gece bir kadına yardım ettim. Sarhoştu, çok boyalı, 
üstelik de ayakkabısının topuğu kırılmış. Yürürken düş-
memesi için tuttum onu. Bana tutunarak evine kadar yü-
rüdük. İçeri davet etti girdim. Kırşehir’in bir köyünden 
gelmiş buralara… Daha 13 yaşındayken evlendirivermişler 
kart bir adamla. Adamın anası kendisini hep çalıştırıp dö-
vüyormuş. O da kaçmış oralardan... İyi halt ettim diyerek 
savurdu küfürü. Sokakta büyürsen sonun pavyon çalışanı 
olmak işte, dedi acıyla... Bana para verip gönderdi.
 
 Bugün çok mutluyum annem. Bugün köpeğim Fadik 
kendisine  atılan ekmeği benle paylaştı. Ona zaten büyük 
ablalar amcalar hep mama veriyorlar. Bu ekmek parçası 
zayıf  kalmak isteyen bir kızındı.  İçinden köftelerini alıp 
ekmeği attı. O yüzden çok güzeldi, mis gibi köfte kokuyor 
ve de yağlı ekmek…
 
 Sonra biri bize acıyıp bir köfte ekmek ve de ayran ver-
di. Kapıp hızla uzaklaştım oradan. Kuytu bir yerde Fadik’le 
başkası gelip almasın diye hızla yedik
 
 Artık geceler de çok soğuk geçmiyor annem. O koca 
köpeğe bir yorgan vermişler, gece el ayak çekilince yorga-
nın içinde koyun koyuna uyuyoruz sıcacık!
 
 Fadik tıpkı sen gibi canım annem, beni koruyor yanım-
dan hiç ayrılmıyor.
     
 Ah annem seni özlüyorum. Ne olur gökyüzünden ba-
kıp bu gece bana gülümser misin?
    
  

 17 Aralık 2013
 
 Bugün yanıma bir abla geldi. Ben ve benim gibileri 
toplayıp birlikte kalmamızı istediler. Ve bu gece içerdeyim. 
Yıldızlar yok yukarı baktığımda. Havanın soğuğu, sokağın 
gürültüsü, sarhoşların bağırtısı ve siren sesleri  hep dışarda. 
Karnım doydu bugün. Ayaklarım ellerim ısındı.
 
   20 Aralık 2013
 
 Bugün annem tam 3 gündür o çocukları barındıran ko-
caman evdeyim. Arada saklı çıktım ama… Napayım an-
nem köpeğim Fadik’i özlüyor, merak ediyorum. Arada da 
ona ekmek götürüyorum. Ama onun keyfi yerinde.
 
   21 Aralık 2013
 
 Dün gece içeri girerken yakalandım annem! Önce 
kızdılar sonra nedenini öğrenince başımı okşadı ablamız. 
Artık Fadik kaldığımız evin bahçesinde olacak! Hepimizin 
arkadaşı olacak. Hepimiz çok eğlendik bugün Fadik ile.
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 Ve annem gülümse, çünkü bir hafta içinde okula baş-
lıyorum! O okumasını  çok istediğin oğlun, artık okula gi-
decek. Tam senin istediğin gibi takım elbiseli bir mesleğim 
olacak, insanlara çocuklara dünyaya hizmet edeceğim. Söz 
annem, seni o yağmurlu havada gökyüzüne uğurlarken 
verdiğim sözü tutacak doktor olacağım.
 

 Yine de korkuyorum annem. Ya tüm bunlar rüya ise ve 
ben babamın yanında bir tekme acısıyla uyanırsam. Ya beni 
bulup eve götürürse.
 
 Olmasın bunlar ne olur! Annem bu gece gülümse yine 
bana…
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 Merhaba, öncelikle bize zaman ayırdığınız için 
çok teşekkür ederiz. Bize kendinizden ve derneğini-
zin amacından bahseder misiniz?

 Gülsün Erdinç, Dernek başkanıyım. 3 biyolojik, 2 ko-
ruyuculuğunu yaptığım çocuğum var.

 Naciye Güven, ben de başkan yardımcısıyım ve solo 
koruyucu anneyim.

 Tuğba Adıyaman, ben de derneğin saymanıyım.

 Derneğimizin özel alandaki amacı Koruma Altına 
alınan çocuklarımız için en iyi bakım yöntemi olduğuna 
inandığımız Koruyucu Aile Modelinin tanıtımının 
yapılması ve bu hizmet modelinin yaygınlaşmasının sağ-
lanmasıdır.

 Çocuk Hakları Sözleşmesini tüzüğümüzün doğal 
bir uzantısı kabul eden derneğimiz Çocuğun Yüksek 
Yararı ilkesinin yaşamın her alanında öncelikli olması için 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Av. Nilüfer KURTOĞLUAv. Fatma Gül GÜLAYDIN
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 Derneğinizin ne tür çalışmaları bulunuyor, siste-
mi nedir?

 Henüz yeni kurulmuş bir dernek İZKAD. Aralık 
ayında ilk genel kurulumuzu yaptık. Buna karşın; kurucu 
yönetim kurulumuz Ekim ayında düzenlediği kahvaltı ile 
koruyucu ailelere ve gönüllülerimize merhaba dedi. Bir 
tanıtım ve farkındalığı arttırma, aidiyeti geliştirme alanı 
olarak gördüğümüz bu gibi organizasyonları periyodik 
hale getirmeyi düşünüyoruz.
 Yönetim kurulumuz gönüllü dernek üyelerimizle iş-
birliğine girerek eğitim, tanıtım, proje ve araştırma komis-
yonları oluşturarak çalışmalarını sürdürecektir.

 Çalışma alanımız özellikle çocuk olduğu için sizin gibi 
pek çok STK ile işbirlikleri geliştirmek istiyoruz. Şu an 
sizleri ağırlıyor olmamız çok değerli bizler için. Bu söyleşi 
hem işbirliği, hem tanıtım ve farkındalık için çok kıymetli 
bizce. Aynı işbirliği anlayışı içerisinde Psikiyatrlar derneği-
nin gönüllü desteğiyle tedavileri sürmekte olan 7 çocuğu-
muzun sürekli izlemleri sağlandı. Buradan değerli doktor-
larımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz izninizle çünkü 
süreklilik bizim için çok değerli.

 Alanımızla ilgili yurtiçi ve yurtdışı kongre, sunum ve 
çalıştaylara katılarak bilgi paylaşımını yaygınlaştırmaya çalı-
şıyoruz.

 Dernek ofisimiz tüm koruyucu ailelere açık. Duygu ve 
deneyim paylaşımı için tüm aileleri ve koruyucu aile aday-
larını derneğimize bekliyoruz.

 Önümüzdeki günlerde Üniversitelerde tanıtımlarda 
bulunup alana ilişkin araştırmaların geliştirilmesini sağla-
mak istiyoruz.

 Çalışmalarımız, ilimizdeki koruyucu ailelerin ebeveyn-
lik yeterliliklerini güçlendirmek, çocuklarımızın sorun çöz-
me becerilerini geliştirmek ve içinde yer almaktan onur 
duyduğumuz bu güzel ailenin büyümesini sağlamaya çalı-
şarak sürecektir.

 Neden böyle bir dernek kurma ihtiyacı duydu-
nuz?

 • Korunmaya muhtaç tüm çocuklar için faydalı işler 
yapmak
 • Bu alanda sivil toplum gücü ve örgütlenmesi yarat-
mak
 • Toplumsal farkındalık yaratmak
 • Toplumun fertleri olarak üzerimize düşen rol ve so-
rumluluklarımızı gerçekleştirmek
 • Yardımların profesyonel bakış açısı ile gerçekleşmesi-
ne yardımcı olmak
 • Daha fazla çocuğun koruyucu aile yanına yerleşme-
sinde rol almak

 Koruyucu aile olmanın şartları, görev ve yüküm-
lülükleri nelerdir? Mesela kimler koruyucu aile olabi-
lir? Koruyucu aile olan kişilere ödeme yapılıyor mu?

 Şartları;
 • TC vatandaşı iseniz,                                                        
 • Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız,
 • 25-65 yaşları arasındaysanız,                               
 • En az ilkokul mezunu iseniz,
 • Düzenli gelire sahipseniz,
 • Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi değilseniz koru-
yucu aile olabilirsiniz.
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 Görev ve yükümlülükleri;
 • Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre 
için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında 
eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya 
uzun süreli olarak paylaşmak,
 • Çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde 
özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmed-
en geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini 
sağlamaktır.

 Ödemeler;  

0-3 YAŞ  493.26
4-5 YAŞ 739.89
6-14 YAŞ 846.85  ( 1-4 Sınıf  ) - 875.66 ( 5-8 Sınıf  )              
15-18 YAŞ 963.81                    
19+ YAŞ 1079.98                   

 Eylül ayında 3, Ekim ve Nisan aylarında 2 misli ödeme 
yapılır.

 Engelli raporunda özür oranı % 40 ve üzeri olanlara 
%50 fazla ödeme yapılır

SERVİS 212 TL ( Aylık )
KURS 1708 TL ( Meslek Edinme )- 3211 TL ( S.B.S. )
  5002 TL ( Üniversiteye Hazırlık )

 İsteğe Bağlı Sigorta Primi: 568.80 TL. İsteği halinde 
koruyucu anneye ödenir. 

 Koruyucu Aile konusunda mevcut yasal düzenle-
meler ihtiyacı karşılamaya yetiyor mu? Yetmiyor ise 
sizce neler yapılmalı?

 • Önerilerimizi şöyle sınırlayabiliriz;
 • Öncelikle çocuğun adres kaydı Koruyucu Ailenin ad-
resi olmalı. 
 • Okul kayıtları gibi işlemlerde koruyucu ailelerin vasi 
gibi yetkileri olmalı.
 • Koruyucu aile yanındaki çocuklarımızın kamusal iş-
lemlerinde her hizmet ücretsiz olmalı.
 • Çocuklar için yapılan ödemelerin biraz daha olsun 
arttırılması ve özellikle küçük yaş grubuna yapılan ödeme-
lerde de mutlaka arttırıma gidilmeli.
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 Hizmet kapsamında sağlanan yardım ve hizmet-
ler nelerdir? Destekler nelerdir? (sağlık, eğitim, vs.) 
Kamu kurumları ile ortak çalışmalar var mı? Varsa 
bunlar nelerdir?

 • Eylül ayında koruyucu aile ücreti 3 misli ödenmekte-
dir. Burada amaç eğitim masraflarının karşılanmasıdır.
 • Ekim ve Nisan ayında ücretler 2 misli ödenmektedir. 
Buradaki amaç ise giyim masraflarının karşılanmasıdır.

 • Özel okullardan kontenjanları ölçüsünde ücretsiz ya-
rarlandırma.
 • Meslek edinme, SBS ve Üniversiteye hazırlıkta gerek-
li kurs ve etüt ücretlerinin karşılanması.
 • Sağlık giderlerinin tamamının karşılanması.
 
 Dernek olarak, çocuk aile yanında iken denetim 
görevi yapıyor musunuz? Yapıyor iseniz bunlar neler-
dir? Yapmıyorsanız, kimler tarafından denetlenmek-
tedir?

 Dernek olarak ülkemizdeki koruyucu aileler hakkında ve çocuklar ile ilgili istatistiki çalışmalar var 
mı? Varsa bunlar nelerdir?

Bazı illerin verileri şu şekilde;

ANKARA

KONYA
SAMSUN

HATAY

379
309
236
159
135
128
126
124
117
117

409
346
276
179
167
144
140
161
168
146

2
3
1
5
2
2
3

1

34
14
40
7
11
23
6

15

6
2
6
1
9
9
5
2

4

6
2
6
4
11
9
6
2

6
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 Derneğimizin amaçlarında da betimlendiği üzere, de-
netleme gibi bir misyonu bulunmamaktadır. Amacımız 
destek hizmetlerinde bulunmaktır. Ama tabii ki ulaşılabi-
lirlik önemli ve bize yapılan her türlü ihbar ya da bilgileri 
gerekli birimlerce değerlendirilmesi için çalışmalar yapabi-
liyoruz.

 Koruyucu aile için bir ihbar hattı var mı? Kimler 
nasıl başvurabilirler?

 Direkt olarak İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürlüğüne Ulaşılabilir. İletişim bilgileri; 0.232.4463352  - 
3643464 – 3681864’dür ya da Alo 183 ihbar hattı kullanıla-
bilir.

 Koruyucu aile için çocuklar nasıl seçiliyor? Koru-
yucu aile modelinde hangi çocuklar öncelikli? Suça 
sürüklenen çocuklarda alınabiliyor mu?

 * Öz ailesi bulunan,
 * Öz ailesince bir süre için bakılamayan,
 * Çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle 
yitirmiş olan,
 * Kız ya da erkek,
 * Sağlıklı ya da özürlü,
 * Tek ya da kardeş olup, koruyucu aile yanına yerleş-
tirilmeye uygun olduğu meslek elemanları tarafından belir-
lenmiş çocuklardır.

 Suça sürüklenen çocuklar da koruyucu aile yanına yer-
leştirilebilir. Üstelik koruyucu aile ödemesi bu çocuklar için 
%50 fazla yapılabilir.

 Kaç çeşit koruyucu aile bakım türü vardır ve ko-
ruyucu bakım türleri nelerdir?

Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli:
Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akra-
balar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanı-
dığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan, tercih 
etmeleri halinde en az temel ana, baba eğitimleri kapsa-
mında eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır. 

Geçici Koruyucu Aile Modeli
Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluştu-
rulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da ken-
disi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle 
henüz yararlandırılamamış çocuklar için, temel ana, baba 
eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eği-
timini almış profesyonel kişi ve ailelerin sağladığı birkaç 
gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımdır.
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Süreli Koruyucu Aile Modeli
Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunma-
yan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuk-
lara, tercihen temel ana-baba eğitimleri ve Koruyucu Aile 
Birinci Kademe Eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı 
bakımdır.
 
Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli
Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı 
olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya eşlerden biri 
en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel ana, baba 
eğitimleri, Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe 
Eğitimlerini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

 Koruyucu aile hizmetinin evlatlık vb. diğer hiz-
metlerden farkı nedir?
 
 Koruyucu Aile Hizmeti, Gönüllü Aile ve Evlat Edin-
me hizmetleri ile karıştırılmaktadır.
 
 Gönüllü ailelik, çocukların kuruluşlardaki yaşantılarına 
yardımcı olmaya yöneliktir. Hafta sonu ve tatil günlerin-
de kuruluş müdürlüğü tarafından uygun bulunan çocukları 
evinizde misafir etmeniz mümkün olabilmektedir. 
 Evlat edinme ise, biyolojik aileleri ile yaşama şansını 
kaybetmiş çocuklar için uzun süreli ve istikrarlı bakım sağ-
lamaya yöneliktir.

 Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Hizmetlerinin odağı, 
çocuğun aile yanında yetişmesi olduğundan, her ikisinde 
de ailelerin seçim kriterleri temelde aynıdır. Ancak, her iki 
hizmetten yararlandırılacak çocukların hukuki durumları 
farklılık göstermektedir. Evlat edinme hizmetinde aile, ev-

lat edinme yolu ile hukuksal bir süreci tamamlayarak vela-
yet hakkını alırken, Koruyucu aile sisteminde aile, çocuğun 
bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu Devlet ile paylaş-
maktadır, çocuğun velayeti öz ailesinde kalmaktadır.

 Koruyucu aile ve çocukla sorunların çözümlen-
mesinde sağlanan destekler nelerdir?
 
 Çocukla ilgili sağlık sorunu yaşanıyor ise her türlü te-
davisi için ailenin sağlık kurumları görevlisi var ve aile bu 
görevliye karşı sorumludur. Kaldı ki, çocukla ilgili tüm iş ve 
işlemlerde kurum adına meslek elemanı bilgi sahibi olmak 
zorundadır.
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Çıkamaz çocukluğundan dışarı
Kimse.

Oynamamız bundandır.
Kara toprakla binlerce yıl.

Çıkamaz çocukluğundan dışarı
Kimse.

Bundandır sevmemiz
kiraz ağaçlarını.

Çıkamaz çocukluğundan dışarı
Kimse.

Kardeşliğimiz bundandır
Mavi sularla binlerce yıl.

Çıkamaz çocukluğundan dışarı
Kimse

Bundandır inanmamamız
Kocaman bombalara.

Dört Yapraklı Yonca

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
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 Çocuğun istismarının farklı bir boyutunun en acı şe-
kilde yaşandığı çocuk işçiliğindeki yeni bir sömürü çeşidi 
olarak medyada çocukların çalıştırılması olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Günümüzde giderek artan sayıda çocuğun 
medya sektöründe figür olarak yer aldığını görmekteyiz. 
Bunun başlıca sebeplerinden biri pek çok ailenin çocuk-
larını bebek yaşlardan itibaren reklam ajansları adı altında 
faaliyet gösteren şirketlere yoğun bir şekilde kayıt ettirme-
sinden kaynaklanmaktadır. Tüm dünyada çocuk işçiliğinin 
önlenmesi ile ilgili olarak bir takım yasal düzenlemeler var-
ken medyada çalışan çocuklarla ilgili herhangi bir düzenle-
me bulunmamaktadır. Çocukların medya sektöründe çalış-
tırılmaması pek çok kez yadırganmaz iken hatta sempati ile 
karşılanmaktadır. Ancak medya sektöründe çalışan çocuk-
ların çalışma koşullarının ekran arkasında kalmasından ve 
işin kendine özgü niteliğinden dolayı çocukların harcadık-
ları emek, yaptıkları işin niteliği ve hangi koşullarda çalıştı-
rıldıkları gözden kaçmaktadır. Son yıllarda elde edilen ve-
riler ise medya sektöründe çalışan çocukların dünyalarının 
tozpembe olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 

 Maalesef  tüm bu olumsuzluklara rağmen henüz med-
ya sektöründe çalışan çocuklara ilişkin tam bir yasal dü-
zenlemeye sahip değiliz.  23 Nisan 2015 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile İş 
Kanunun 71. Maddesi, 14 yaşını henüz doldurmamış ço-
cukların, bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine 
ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel ol-
mamak kaydıyla, sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde ya-
zılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak 
şartıyla çalıştırılabilecekleri hüküm altına alınmıştır. Aynı 
değişiklik ile çocukların çalışma süreleri ve saatleri belir-
lenirken diğer çalışma koşullarının bakanlıkça çıkartılacak 
yönetmelik ile belirleneceği belirtilmiştir. 
 Bu çerçevede, başta Oyuncular Sendikası tarafından ve 
diğer paydaşlarının katkılarıyla bir yönetmelik hazırlanmış; 
ancak iki yıla yakın bir sürede hala söz konusu yönetmelik 
çıkartılmamıştır. 
 
 Tüm bu açıklamalar doğrultusunda medyada çalışan 
çocuk işçilere dikkat çekmek amacıyla İzmir Barosu tara-

SANAT, KÜLTÜR VE REKLAM
FAALİYETLERİNDE

ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMASI

Av. Neşem BATUR
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fından “Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocuk-
ların Çalıştırılması” başlıklı bir çalışma gerçekleştirildi. 10 
Şubat 2017 günü İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Kon-
ferans Salonu’nda yapılan çalışmanın moderatörlüğünü 
İzmir Barosu üyesi Av. Neşem  Batur yaparken, Oyuncu-
lar Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul, Oyuncular 
Sendikası Genel Koordinatörü Yeşim Girgin  ve Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Canan Ünal 
konuşmacı olarak katıldılar.
 
 Açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Ay-
dın Özcan, günümüzde giderek artan sayıda çocuğun med-
ya sektöründe özellikle reklam ve televizyon dizilerinde ya 
da filmlerde rol aldığını ifade ederek bu sektörde çocuk-
ların çalıştırılmasına yönelik olarak toplumun ve devletin 
bakış açısının diğer çocuk işçilere bakış açılarından oldukça 
farklı olduğunu söyledi. “Toplumun büyük çoğunluğunda 
çocukların çalıştırılmasına karşı sivil bir hassasiyetten söz 
edebilecekken, çocukların oyuncu olarak çalışması insanla-
rın geneli tarafından eleştirilmemekte, bu durumu sempati 
ile karşılamaktadır” diyen Özcan bu yüzden oyuncu ço-
cukların harcadıkları emeğin, yaptıkları işin niteliğinin ve 
hangi koşullarda çalıştırıldıklarının gözden kaçtığını ifade 
etti.

 Çocuk işçiliğinin kökeninin tarihin ilk dönemine kadar 
dayandığını ve hem dünyada hem ülkemizde kronikleşmiş 
bir insan hakları sorunu haline geldiğini dile getiren Av. Ay-
dın Özcan, “İnsan hakları belgelerinin ortak amacı, çocuk 
işçiliğini tamamen sonlandırmaktır. Ancak, bu amaca kısa 
vadede ulaşılması mümkün gözükmediğinden ilk aşamada 
çocukların ekonomik sömürüye maruz kalmamaları, tehli-
keli işlerde çalıştırılmamaları, eğitimlerinin, sağlıklarının ve 
gelişimlerinin zarar görmemeleri hedeflenmiştir” dedi.
 
 “Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere karşın ço-
cuk işçiliği ile mücadele ancak bilimsel ve özgür eğitim ola-
nağını sağlayacak katılımcı, demokratik ve çağdaş zorunlu 
eğitim sistemi ile mümkün olacaktır” diyen Özcan, çocuk 
işçiliğinin ortadan kaldırılması ve çocuğun korunmasının 
mümkün olabilmesi için sosyal devlet ilkesi gereğince ön-
celikle yapılması gerekenin çocuğun eğitim hakkının temi-
nat altına alınması olduğunu belirtti.
 
 İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Av. İlke Erol ise yapmış olduğu konuş-
mada çocuk haklarının tarihsel gelişiminden bahsederek 
Çocuk Hakları Sözleşmesine vurgu yaptı. Sözleşme’nin 
öncelikle ana babaya olmak üzere, ailelere, topluluklara, 
gençlere, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına, emniyet görev-
lilerine, hükümetlere, devlete, bir başka deyişle en sade va-
tandaştan en üst düzey yönetime kadar her kişi ve kuruma 
çocuklarla ilgili sorumluluklar yüklediğini ifade eden Av. 
İlke Erol “Oyuncular Sendikası Girişimi”nin oyunculuk 
mesleğinin Türkiye’de hak ettiği standartlara gelebilmesi 
için bir sendikaya ihtiyaç olduğunu düşünen oyuncuların 
başlattıkları bir girişim olduğunu ifade ederek 'Bu Sette 
Çocuk Var' kampanyası ile de çocuk oyuncuların haklarına 
dikkati çekildiğini söyledi.Oyuncular Sendikası Genel Baş-
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kanı Meltem Cumbul ve Oyuncular Sendikası Genel Ko-
ordinatörü Yeşim Girgin birlikte yaptıkları sunumda   “Bu 
sette çocuk var” kampanyasıyla çocuk oyuncu konusunda 
bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını belirterek, çocuk 
oyuncuların çalışma koşullarını belirleyecek olan yönetme-
liğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hala 
çıkarılmamasını eleştirdiler. Çocuk işçi çalıştırma kuralları 
konusunda görüşlerini aktaran konuşmacılar şunları söyle-
diler:
 
 "Yurtdışında daha küçük çocuklar çalıştırılıyor ama 
orada ciddi anlamda denetim ve yaptırım ile çok caydırıcı 
cezalar var. Biz de ise cezaların caydırıcı hiçbir yanı yok. 
Yetişkinler için bile çalışma koşulları çok zor. Senaryo ge-
reği şiddet içeren, kaos içeren, kavga içeren sahneler ola-
caksa, reji çocuğun bu ortamdan etkilenmeyeceği sahneler 
hazırlayacak. Ama bu sette gerçekleşmiyor."
 
 Sendika olarak hiçbir çocuk gece çalıştırılamaz şeklin-
deki taleplerinin kabul edildiğini ancak çalışma süresinin 
çocuğun evden çıkma saatinden başlaması gerektiğini şek-
lindeki taleplerinin kabul edilmediğini söyleyen Cumbul ve 
Girgin, “bizim sektörde en çok bekleme sete gelince olu-
yor. Çalışma saatinin 'evden yola çıkınca' olarak yer alması 
gerekiyor" dediler. 
 
 Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul, 
üç yaş sınırının biran önce çıkarılması gerektiğini belirte-
rek, sözlerini şöyle sürdürdü:

 "Hazırlanmakta olan yönetmelik için sektör çalışanları, 
çocuk gelişimciler, psikologlar, çocuk oyuncular ve aileleri 
ile ayrı ayrı gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda teklif  
ettiğimiz asgari yaş, üçtür. Yani üç yaşından küçük hiçbir 
çocuğun setlerde yer almaması gerekir. Bu sadece bizim 

görüşümüz değil, çocuk gelişimcilerin yanı sıra proje pay-
daşlarımızın da desteklediği, çocuklar için olması gereken, 
tavsiye görüştür. Tüm görüşmeler bu yaş sınırı üstünden 
yapılmış olmasına karşın yönetmeliğin son taslağında, as-
gari yaş daha önce hiç gündeme dahi gelmemiş olan 'üç 
ay' teklif  edilmiştir. Teklif  bu hali ile kabul edilirse üç aylık 
bebekler dahi setlerde çalıştırılabilecek. Bizler Oyuncular 
Sendikası olarak, her halükarda asgari üç yaşından küçük 
hiçbir çocuğun, hiçbir koşulda, hiçbir gerekçe ile çalış-
tırılmaması gerektiğini dün olduğu gibi bugün de müm-
kün olan en yüksek sesle savunmaya devam edeceğiz." 

 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi 
Canan Ünal ise dünyadaki çocuk işçi sayısının boyutlarına 
dikkat çekerek çocuk işçilerin yarıdan fazlasının tehlikeli 
işlerde çalıştığını ifade ederek Sanat, Kültür ve Reklam Fa-
aliyetlerinde Çocukların Çalıştırılma Usul ve Esasları Hak-
kında Yönetmelik Taslağına ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu. 

 İzmir Barosu tarafından hazırlanan sempozyum sonun-
da yapılan son çağrı olarak; Her hafta keyifle seyrettiğiniz 
dizilerdeki çocuklara farklı bir gözle bakalım. Bu çocukların 
çok uzun süreler denetimsiz, suiistimaller karşısında caydı-
rıcı bir yaptırımı olmadan ve sosyal güvencesiz çalıştırılma-
sına göz yummadan çocuk istismarın diğer bir türüne tepki 
gösterelim. İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin 20 
Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Karabağlar 
Hüseyin Akdağ ilkokulunda düzenlediği etkinliğe; çocuk 
hakları merkezi üyesi avukatlar ve Baro Başkanımız Av. 
Aydın Özcan katıldı. Öğrencilerin “çocuk hakları, sevgi ve 
barış” konulu şiir ve öykülerinin okunmasının ardından, 
kendilerine kitap hediye edildi. Etkinlikte çocuklarla uzun 
bir sohbet gerçekleştiren Av. Aydın Özcan, avukatlık 
mesleği hakkında bilgilendirme yaptı.
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 BİRİNCİ KISIM
 Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Ted-
birler

 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler

 Amaç

 Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı 
olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, hakla-
rının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl 
ve esasları düzenlemektir.
 
 Kapsam 

 Madde 2- (1) Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan ço-
cuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen ço-

cuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve 
esaslarına, çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetki-
lerine ilişkin hükümleri kapsar. 
 
 Tanımlar

 Madde 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
 a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz ya-
şını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda, 
 
 1. Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, 
ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği teh-
likede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru 
çocuğu, 

 2. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak ta-
nımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma 
veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hak-
kında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,

ÇOCUK KORUMA KANUNU
     Kanun Numarası : 5395
 Kabul Tarihi : 3/7/2005
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876
    Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5  Cilt : 44  
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 b) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza 
mahkemelerini,

 c) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış 
olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı 
olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını ve-
ren çocuk mahkemesi hâkimini, 

 d) Kurum: Bu Kanun kapsamındaki çocuğun bakılıp 
gözetildiği, hakkında verilen tedbir kararlarının yerine geti-
rildiği resmî veya özel kurumları,

 e) (Değişik: 13/6/2012-6327/38 md.) Sosyal çalış-
ma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, 
sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bi-
limleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlar-
dan mezun meslek mensuplarını,
 İfade eder.

 Temel ilkeler 

 Madde 4- (1) Bu Kanunun uygulanmasında, çocuğun 
haklarının korunması amacıyla; 

 a) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım hak-
larının güvence altına alınması, 

 b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi, 

 c) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa 
tâbi tutulmaması, 

 d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar süre-
cine katılımlarının sağlanması,

 e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve 
sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmaları, 

 f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl 
izlenmesi, 

 g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun du-
rumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi,

 h) Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun 
yaşına ve gelişimine uygun eğitimini ve öğrenimini, kişiliği-
ni ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklen-
mesi, 

 i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile 
hapis cezasına en son çare olarak başvurulması, 

 j) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda 
tutmanın son çare olarak görülmesi, kararların verilmesin-
de ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşıl-
masının sağlanması, 

 k) Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uy-
gulandığı kurumlarda yetişkinlerden ayrı tutulmaları, 

 l) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama 
ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları ta-
rafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması,
 İlkeleri gözetilir.
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 İKİNCİ BÖLÜM
 Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

 Koruyucu ve destekleyici tedbirler
 Madde 5- (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, ço-
cuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağla-
maya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barın-
ma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan; 

 a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu 
olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da 
eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol 
göstermeye,

 b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gün-
düzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi 
amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine 
veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da 
özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,

 c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan 
kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getireme-
mesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da 
koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu ku-
rumlara yerleştirilmesine, 

 d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının 
korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî 
bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri 
kullananların tedavilerinin yapılmasına,
 
 e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kim-
selere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun 
barınma yeri sağlamaya,

   Yönelik tedbirdir. 
 (2) Hakkında, birinci fıkranın (e) bendinde tanımlanan 
barınma tedbiri uygulanan kimselerin, talepleri hâlinde 
kimlikleri ve adresleri gizli tutulur. 
           
 (3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti ya da tehlike 
altında bulunmakla birlikte veli veya vasisinin ya da bakım 
ve gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiy-
le tehlikenin bertaraf  edileceğinin anlaşılması hâlinde; ço-
cuk, bu kişilere teslim edilir. Bu fıkranın uygulanmasında, 
çocuk hakkında birinci fıkrada belirtilen tedbirlerden biri-
sine de karar verilebilir.
             
 Kuruma başvuru
             
 Madde 6- (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevli-
leri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 
korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile 
çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun korunma 
altına alınması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumuna başvurabilir. 
             
 (2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ken-
disine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli araştırmayı 
derhâl yapar.
             
 Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması
             
 Madde 7- (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destek-
leyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve 
gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının istemi üzeri-
ne veya re’sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir.
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 (2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sos-
yal inceleme yaptırılabilir. 
             
 (3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir veya birden faz-
la tedbire karar verilebilir.
             
 (4) Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire 
karar verdiği çocuğun denetim altına alınmasına da karar 
verebilir. 
             
 (5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundu-
rarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına veya 
değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, 
çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. 
Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya 
mahkemeye bildirilir. 
             
 (6) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulma-
sıyla kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğ-
renimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle 
tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesi-
ne karar verebilir. 
             
 (7) Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkın-
da, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında 
22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hü-
kümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel 
ilişki kurulması hususlarında da karar vermeye yetkilidir. 
             
 Tedbirlerde yetki
            
  Madde 8- (1) Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkın-
da koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun menfaatleri 

bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşa-
dığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınır. 
             
 (2) Tedbir kararlarının uygulanması, kararı veren hâkim 
veya mahkemece en geç üçer aylık sürelerle incelettirilir. 

 (3) Hâkim veya mahkeme; denetim memurları, çocu-
ğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini üstlenen kimselerin, 
tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi 
ile Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya re’sen çocuğa 
uygulanan tedbirin sonuçlarını inceleyerek kaldırabilir, sü-
resini uzatabilir veya değiştirebilir. 
             
 Acil korunma kararı alınması
             
 Madde 9- (1) Derhâl korunma altına alınmasını gerek-
tiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim 
altına alındıktan sonra acil korunma kararının alınması için 
Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itiba-
ren en geç beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. 
Hâkim tarafından, üç gün içinde talep hakkında karar ve-
rilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve 
gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar verebilir. 
             
 (2) Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile 
sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu süre içinde Kurumca ço-
cuk hakkında sosyal inceleme yapılır. Kurum, yaptığı in-
celeme sonucunda, tedbir kararı alınmasının gerekmediği 
sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü ve sağlayacağı hiz-
metleri hâkime bildirir. Çocuğun, ailesine teslim edilip edil-
meyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim 
tarafından karar verilir.
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 (3) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması ge-
rektiği sonucuna varırsa hâkimden koruyucu ve destekleyi-
ci tedbir kararı verilmesini talep eder. 
             
 Bakım ve barınma kararlarının yerine getirilmesi
             
 Madde 10- (1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından, kendisine intikal eden olaylarda ge-
rekli önlemler derhâl alınarak çocuk, resmî veya özel kuru-
luşlara yerleştirilir.
             
 Çocuklara özgü güvenlik tedbiri
             
 Madde 11- (1) Bu Kanunda düzenlenen koruyucu ve 
destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza sorumlulu-
ğu olmayan çocuklar bakımından, çocuklara özgü güvenlik 
tedbiri olarak anlaşılır. 
             
 Akıl hastalığı 
             
 Madde 12- (1) Suça sürüklenen çocuğun aynı zamanda 
akıl hastası olması hâlinde, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin birinci ve ikin-
ci fıkraları kapsamına giren çocuklar hakkında, çocuklara 
özgü güvenlik tedbirleri uygulanır.
             
 Tedbir kararlarında usûl 
             
 Madde 13- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesinin yedin-
ci fıkrasında öngörülen durumlar hariç olmak üzere, suça 
sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklarla ko-
runma ihtiyacı olan çocuklar hakkında duruşma yapılmak-

sızın tedbir kararı verilir. Ancak, hâkim zaruret gördüğü 
hâllerde duruşma yapabilir.
             
 (2) Tedbir kararının verilmesinden önce yeterli idrak 
gücüne sahip olan çocuğun görüşü alınır, ilgililer dinlene-
bilir, çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesi 
istenebilir.
             
 Kanun yolu
             
 Madde 14- (1) Bu Kanun hükümlerine göre, çocuk 
hâkimi tarafından alınan tedbir kararlarına karşı itiraz yolu 
açıktır. İtiraz, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhake-
mesi Kanununun itiraza ilişkin hükümlerine göre en yakın 
çocuk mahkemesine yapılır.

 İKİNCİ KISIM

 Soruşturma ve Kovuşturma

 BİRİNCİ BÖLÜM

 Soruşturma
             
 Madde 15- (1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki so-
ruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı ta-
rafından bizzat yapılır.
             
 (2) Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkında-
ki diğer işlemler sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma 
görevlisi bulundurulabilir.
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  (3) Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasında gerekli 
görüldüğünde çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici 
tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir.
             
 Çocuğun gözaltında tutulması 
             
 Madde 16- (1) Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun ço-
cuk biriminde tutulur. 
             
 (2) Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde ço-
cuklar, gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde tutu-
lur. 
             
 İştirak hâlinde işlenen suçlar 
             
 Madde 17- (1) Çocukların yetişkinlerle birlikte suç iş-
lemesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturma ayrı yürütülür. 
             
 (2) Bu hâlde de çocuklar hakkında gerekli tedbirler uy-
gulanmakla beraber, mahkeme lüzum gördüğü takdirde 
çocuk hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın 
sonucuna kadar bekletebilir.
             
 (3) Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görül-
mesi hâlinde, genel mahkemelerde, yargılamanın her aşa-
masında, mahkemelerin uygun bulması şartıyla birleştirme 
kararı verilebilir. Bu takdirde birleştirilen davalar genel 
mahkemelerde görülür.
             
 Çocuğun nakli 
             
 Madde 18- (1) Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri 
aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâllerde çocuğun kaç-

masını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bü-
tünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için 
kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. 
             
 Kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
             
 Madde 19- (Değişik: 6/12/2006-5560/39 md.)
             
 (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı Ceza Muhakeme-
si Kanunundaki koşulların varlığı halinde, kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. Ancak, bu kişiler 
açısından erteleme süresi üç yıldır.
 
 Adlî kontrol 
             
 Madde 20- (1) Suça sürüklenen çocuklar hakkında so-
ruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî kontrol tedbiri 
olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesin-
de sayılanlar ile aşağıdaki tedbirlerden bir ya da birkaçına 
karar verilebilir:
             
 a) Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak. 
             
 b) Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı 
yerlere gidebilmek.
             
 c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak.
             
 (2) Ancak bu tedbirlerden sonuç alınamaması, sonuç 
alınamayacağının anlaşılması veya tedbirlere uyulmaması 
durumunda tutuklama kararı verilebilir.
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 Tutuklama yasağı 
             
 Madde 21- (1) Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar 
hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerekti-
ren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez. 
 
 İKİNCİ BÖLÜM

 Kovuşturma
             
 Duruşma
             
 Madde 22- (1) Çocuk, velisi, vasisi, mahkemece gö-
revlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakımını 
üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi 
duruşmada hazır bulunabilir.
             
 (2) Mahkeme veya hâkim, çocuğun sorgusu veya çocuk 
hakkındaki diğer işlemler sırasında çocuğun yanında sosyal 
çalışma görevlisi bulundurabilir.
             
 (3) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerek-
tirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği gibi 
sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurul-
masına da gerek görülmeyebilir. 
             
 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
             
 Madde 23- (Değişik: 6/12/2006-5560/40 md.)
             
 (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama 
sonunda, Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların var-
lığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bı-

rakılmasına karar verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından 
denetim süresi üç yıldır.
             
 Uzlaşma 
             
 Madde 24- (Değişik: 6/12/2006-5560/41 md.) 
             
 (1) Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin 
hükümleri suça sürüklenen çocuklar bakımından da uygu-
lanır.
 
 ÜÇÜNCÜ KISIM

 Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı

 BİRİNCİ BÖLÜM

 Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi
 
 Mahkemelerin kuruluşu 
             
 Madde 25- (1) Çocuk mahkemesi, tek hâkimden olu-
şur. Bu mahkemeler her il merkezinde kurulur. Ayrıca, 
bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde 
tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunun olumlu görüşü alınarak kurulabilir. İş durumu-
nun gerekli kıldığı yerlerde çocuk mahkemelerinin birden 
fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. 
Çocuk mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuri-
yet savcısı bulunmaz. Mahkemelerin bulunduğu yerlerdeki 
Cumhuriyet savcıları, çocuk mahkemeleri kararlarına karşı 
kanun yoluna başvurabilirler.
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 (2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde bir başkan ile ye-
teri kadar üye bulunur ve mahkeme bir başkan ve iki üye 
ile toplanır. Bu mahkemeler bölgelerin coğrafi durumları 
ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü 
alınarak kurulur. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde ço-
cuk ağır ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi oluştu-
rulabilir. Bu daireler numaralandırılır.
             
 Mahkemelerin görevi 
             
 Madde 26- (1) Çocuk mahkemesi, asliye ceza mahke-
mesi ile sulh ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar 
bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak 
davalara bakar. 
             
 (2) Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuklar tarafından iş-
lenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suç-
larla ilgili davalara bakar.
             
 (3) Mahkemeler ve çocuk hâkimi, bu Kanunda ve diğer 
kanunlarda yer alan tedbirleri almakla görevlidir. 
             
 (4) Çocuklar hakkında açılan kamu davaları, Kanunun 
17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Kanun-
la kurulan mahkemelerde görülür.
             
 Mahkemelerin yargı çevresi
             
 Madde 27- (1) Çocuk mahkemelerinin yargı çevresi, 
kurulduğu il ve ilçenin mülkî sınırlarıyla belirlenir. 
             

 (2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bu-
lundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden bağ-
lanan ilçelerin idarî sınırlarıdır.
             
 (3) Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutu-
larak çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemele-
rinin yargı çevresinin belirlenmesine veya değiştirilmesine 
Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca karar verilir. 
             
 Hâkimlerin atanmaları 
             
 Madde 28- (1) Mahkemelere, atanacakları bölgeye 
veya bir alt bölgeye hak kazanmış, adlî yargıda görevli, ter-
cihan çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış, çocuk psikolo-
jisi ve sosyal hizmet alanlarında eğitim almış olan hâkimler 
ve Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca atama yapılır.
             
 (2) Atamalarda istekli olanlarla daha önce bu görevler-
de bulunmuş olanlara öncelik tanınır.
 
 (3) Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkimin 
yerine bu hâkim görevine başlayıncaya veya Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca yetkilendirme yapılıncaya ka-
dar o yerdeki hâkimlerden hangisinin bakacağı, birinci fık-
rada aranan nitelikler de gözetilerek adlî yargı adalet ko-
misyonu başkanınca belirlenir. 
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 İKİNCİ BÖLÜM
 
 Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk
 
 Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosu
             
 Madde 29- (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında bir ço-
cuk bürosu kurulur. Cumhuriyet başsavcısınca 28 inci 
maddenin birinci fıkrasında öngörülen nitelikleri haiz 
olanlar arasından yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı, bu bü-
roda görevlendirilir. 
             
 Çocuk bürosunun görevleri 
             
 Madde 30- (1) Çocuk bürosunun görevleri;
             
 a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma iş-
lemlerini yürütmek, 
             
 b) Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durum-
larda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlamak, 
             
 c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sü-
rüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınmaya ih-
tiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları 
destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde 
çalışmak, bu gibi durumları çocukları korumakla görevli 
kurum ve kuruluşlara bildirmek, 
             
 d) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri ye-
rine getirmektir.
             

 (2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bu görev-
ler çocuk bürosunda görevli olmayan Cumhuriyet savcıları 
tarafından da yerine getirilebilir.
             
 Kolluğun çocuk birimi
             
 Madde 31- (1) Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle 
kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirilir.
             
 (2) Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya 
suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme başlandığında 
durumu, çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun bakımını 
üstlenen kimseye, baroya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna, çocuk resmî bir kurumda kalıyor-
sa ayrıca kurum temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça 
azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelenilen ya-
kınlarına bilgi verilmez. 
             
 (3) Çocuk, kollukta bulunduğu sırada yanında yakınla-
rından birinin bulunmasına imkân sağlanır. 
             
 (4) Kolluğun çocuk birimlerindeki personeline, kendi 
kurumları tarafından çocuk hukuku, çocuk suçluluğunun 
önlenmesi, çocuk gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi 
konularda eğitim verilir. 
             
 (5) Çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulunduğunun 
bildirimi ya da tespiti veya hakkında acil korunma kararı 
almak için beklemenin, çocuğun yararına aykırı olacağını 
gösteren nedenlerin varlığı hâlinde kolluğun çocuk birimi, 
durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun 
güvenliğini sağlar ve mümkün olan en kısa sürede Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim eder.
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 Görevlilerin eğitimleri 
             
 Madde 32- (1) Mahkemelerde görevlendirilecek 
hâkimler ve Cumhuriyet savcıları ile sosyal çalışma gö-
revlilerine ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube 
müdürlüğünde görevli denetim görevlilerine, adaylık dö-
nemlerinde Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslara uygun 
çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi 
gibi konularda eğitim verilir. 
             
 (2) Mahkemelere atananların, görevleri süresince, alan-
larında uzmanlaşmalarını sağlama ve kendilerini geliştir-
melerine yönelik hizmet içi eğitim almaları sağlanır. 
             
 (3) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin usûl ve esasları 
yönetmelikle belirlenir.
 
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 Sosyal İnceleme
 
 Sosyal çalışma görevlileri
             
 Madde 33- (1) Adalet Bakanlığınca mahkemelere, en 
az lisans öğrenimi görmüş olanlar arasından yeterli sayıda 
sosyal çalışma görevlisi atanır. Atamada; çocuk ve aile so-
runları ile çocuk hukuku ve çocuk suçluluğunun önlenme-
si alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanlar tercih edilir.
             
 (2) Mahkemelere atanan ve bu Kanun kapsamındaki 
tedbirleri uygulayan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunda görevli sosyal çalışma görevlilerine almakta 

oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında 
ödenek verilir.
             
 (3) Bu görevlilerin bulunmaması, görevin bunlar tara-
fından yapılmasında fiilî veya hukukî bir engel bulunma-
sı ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması gibi 
durumlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan-
lar ile serbest meslek icra eden birinci fıkrada öngörülen 
nitelikleri haiz kimseler de sosyal çalışma görevlisi olarak 
görevlendirilebilirler.
             
 (4) Hakkında sosyal inceleme yapılacak çocuğun, in-
celemeye tâbi tutulacak çevresi mahkemenin yetki alanı 
dışında ise, davayı gören mahkemenin talimatına bağlı 
olarak çocuğun bulunduğu yerdeki mahkemece inceleme 
yaptırılır. Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerlerde 
bu inceleme, davayı gören mahkemeye bağlı olarak çalışan 
sosyal çalışma görevlilerince yapılabilir.
             
 Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri 
             
 Madde 34- (1) Sosyal çalışma görevlilerinin görevi; 
             
 a) Görevlendirildikleri çocuk hakkında derhâl sosyal 
inceleme yapmak, hazırladıkları raporları kendilerini gö-
revlendiren mercie sunmak, 
             
 b) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya 
sorgusu sırasında yanında bulunmak,
             
 c) Bu Kanun kapsamında mahkemeler ve çocuk 
hâkimleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getir-
mektir. 
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 (2) İlgililer, sosyal çalışma görevlilerinin çalışmaları sı-
rasında kendilerine yardımcı olmak ve çocuk hakkında is-
tenen bilgileri vermek zorundadır.
             
 (3) Sosyal çalışma görevlilerinin, görevleri sırasın-
da yaptıkları ve hâkim tarafından takdir edilen masrafları 
Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir. 

 Sosyal inceleme 
             
 Madde 35- (1) Bu Kanun kapsamındaki çocuklar hak-
kında mahkemeler, çocuk hâkimleri veya Cumhuriyet sav-
cılarınca gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerini ve sos-
yal çevresini gösteren inceleme yaptırılır. Sosyal inceleme 
raporu, çocuğun, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını 
algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme 
yeteneğinin mahkeme tarafından takdirinde göz önünde 
bulundurulur.
             
 (2) Derhâl tedbir alınmasını gerektiren durumlarda 
sosyal inceleme daha sonra da yaptırılabilir.
             
 (3) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından çocuk hak-
kında sosyal inceleme yaptırılmaması hâlinde, gerekçesi 
kararda gösterilir.
 
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 Denetim
 
 Denetim altına alma kararı
             
 Madde 36- (1) Hakkında koruyucu ve destekleyici ted-

bir kararı verilen, kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
kararı onanan, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ka-
rarı verilen çocuğun denetim altına alınmasına karar verile-
bilir.
             
 Denetim görevlisinin görevlendirilmesi
             
 Madde 37- (1) Denetim altına alınan çocukla ilgili ola-
rak denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlü-
ğü tarafından bir denetim görevlisi görevlendirilir. Ancak, 
korunma ihtiyacı olan çocuklar veya suç tarihinde oniki 
yaşını bitirmemiş suça sürüklenen çocuklar ile çocuğun ai-
leye teslimi yönünde karar verilmesi hâlinde, bu çocuklar 
hakkında denetim görevi gözetim esaslarına göre Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine 
getirilir.
             
 (2) Görevlendirme sırasında çocuğun kişisel özellik ve 
ihtiyaçları dikkate alınır ve çocuğa kolay ulaşabilecek olan-
lar tercih edilir.
             
 Denetim görevlisinin görevleri 
             
 Madde 38- (1) Denetim görevlisinin görevleri şunlar-
dır: 
             
 a) Kararla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi için 
çocuğun eğitim, aile, kurum, iş ve sosyal çevreye uyumunu 
sağlamak üzere onu desteklemek, yardımcı olmak, gerekti-
ğinde önerilerde bulunmak. 
             
 b) Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği kurumlar, hak-
ları ve haklarını kullanma konularında rehberlik etmek.
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 c) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlanmasında ço-
cuğa yardımcı olmak.
             
 d) Kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri ziyaret ede-
rek çocuğun içinde yaşadığı şartları, ailesi ve çevresiyle iliş-
kilerini, eğitim ve iş durumunu, boş zamanlarını değerlen-
dirme faaliyetlerini yerinde incelemek.
             
 e) Alınan kararın uygulanmasını, bu uygulamanın so-
nuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini izlemek, tâbi tutul-
duğu yükümlülüklerin yerine getirilmesini denetlemek. 
             
 f) Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle 
Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye rapor vermek.
             
 (2) Denetim görevlisi, görevini yerine getirirken gerek-
tiğinde çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetimin-
den sorumlu kimse ve öğretmenleriyle işbirliği yapar. 
 
 (3) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetimin-
den sorumlu kimse çocuğun devam ettiği okul, işyeri veya 
çocukla ilgili bilgiye sahip kurumların yetkilileri, denetim 
görevlisine yardımcı olmak, görevi gereğince istediği bilgi-
leri vermek zorundadırlar. 
             
 (4) Çocuğun yakınları denetim görevlisinin yetkilerine 
müdahale edemezler.  
             
 Denetim plânı ve raporu
             
 Madde 39- (1) Çocuğa uygulanacak denetimin yönte-
mi, denetim görevlisince, sosyal incelemeyi yapan uzman 
veya mahkeme nezdindeki sosyal çalışma görevlisi ile bir-

likte, görevlendirmeyi takip eden on gün içinde hazırlana-
cak bir plânla belirlenir. 
             
 (2) Denetim plânı hazırlanırken;
             
 a) Çocuk hakkında alınan tedbirin amacı, niteliği ve sü-
resi,
             
 b) Çocuğun ihtiyaçları, 
             
 c) Çocuğun içinde bulunduğu tehlike hâlinin ciddiyeti, 
             
 d) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetimin-
den sorumlu kimse tarafından çocuğa verilen desteğin de-
recesi,
             
 e) Suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir alınmış ise suç 
teşkil eden fiilin mahiyeti, 
             
 f) Çocuğun görüşü, 
             
 Dikkate alınır.
             
 (3) Denetim plânı, mahkeme veya çocuk hâkimince 
onaylandıktan sonra derhâl uygulanır. Denetim görevlisi, 
kararın uygulama biçimi, çocuk üzerindeki etkileri ile çocu-
ğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu 
kimselerin veya kurumların çocuğa karşı sorumluluklarını 
gereğince yerine getirip getirmedikleri, kararın değiştiril-
mesini gerektirir bir durum olup olmadığı ve istenen diğer 
hususlarda her ay, ayrıca talep hâlinde mahkeme veya ço-
cuk hâkimine rapor verir.
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 Denetimin sona ermesi 
             
 Madde 40- (1) Denetim, kararda öngörülen sürenin 
dolmasıyla sona erer. Tedbirden beklenen yararın elde edil-
mesi hâlinde denetim, sürenin dolmasından önce de kaldı-
rılabilir.
             
 (2) Denetim, çocuğun başka bir suçtan dolayı tutuklan-
ması veya cezasının yerine getirilmesine başlanmakla sona 
erer.
             
 Sosyal inceleme ve denetim raporları hakkında bilgi edinme
             
 Madde 41- (1) Sosyal inceleme raporu ile denetim 
plânı ve raporunun birer örneğini çocuğun avukatı veya 
yasal temsilcisi Cumhuriyet savcısından, mahkemeden 
veya çocuk hâkiminden alabilir. Çocuğa raporun içeriği 
hakkında bilgi verilir.
             
 (2) Ancak, çocuk ve avukatı hariç olmak üzere birinci 
fıkrada gösterilen kişilerin sosyal inceleme raporu ile de-
netim plânı ve raporu hakkında bilgi sahibi olmasının ço-
cuğun yararına aykırı olduğuna kanaat getirilirse, bunların 
incelenmesi kısmen veya tamamen yasaklanabilir.

 DÖRDÜNCÜ KISIM

 Çeşitli Hükümler
 
 Uygulanacak hükümler
             
 Madde 42- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan 
hâllerde Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Medenî Kanu-

nu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanunu ile 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hüküm-
leri uygulanır. 
             
 (2) Denetim konusunda bu Kanunda hüküm bulunma-
yan hâllerde, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile 
Koruma Kurulları Kanunu hükümleri uygulanır.
             
 Çocuğun giderleri 
             
 Madde 43- (1) Çocuk hakkında verilen koruyucu ve 
destekleyici tedbir kararlarının giderleri Devletçe ödenir. 
Ödenecek miktar mahkemece verilecek bir karar ile tespit 
edilir.
             
 (2) Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre çocuğa 
bakmakla yükümlü olan kimsenin malî durumunun müsait 
olması hâlinde, Devletçe ödenen meblağın tahsili için ilgi-
lilere rücu edilir.
             
 Kamu görevlisi 
             
 Madde 44- (1) Bu Kanun kapsamına giren görevlerle 
bağlantılı olarak kamu görevlileri hakkında 2.12.1999 tarih-
li ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. 
             
 Kurumlar
             
 Madde 45- (1) Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer 
alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerden;
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 a) (a) ve (e) bentlerinde yazılı danışmanlık ve barınma 
tedbirleri Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu ve yerel yönetimler,
             
 b) (b) bendinde yazılı eğitim tedbiri Milli Eğitim Ba-
kanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
             
 c) (c) bendinde yazılı bakım tedbiri Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu,
             
 d) (d) bendinde yazılı sağlık tedbiri Sağlık Bakanlığı,
  Tarafından yerine getirilir.
             
 (2) Bakım ve barınma tedbirlerinin yerine getirilmesi 
sırasında ihtiyaç duyulan kolluk hizmetlerinin yerine ge-
tirilmesi, çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve diğer ba-
kanlıkların görev alanına giren diğer hususlarla ilgili olarak 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 
yapılan her türlü yardım ve destek talepleri Milli Eğitim 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ilgili diğer ba-
kanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gecikti-
rilmeksizin yerine getirilir.
             
 (3) Bu tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların ko-
ordinasyonu Adalet Bakanlığınca sağlanır.
             
 Kadrolar 
             
 Madde 46- (1) Bu Kanun gereğince kurulacak mahke-
melerin kuruluş ve çalışmaları için gerekli sınıflardan yeteri 
kadar kadro temin edilir.

  

 Yönetmelik
             
 Madde 47- (1) Bu Kanunun 5 ve 10 uncu maddeleri-
nin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Adalet Bakanlığı 
ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafın-
dan müştereken, diğer maddelerin uygulanmasına ilişkin 
usûl ve esaslar ise Adalet Bakanlığı tarafından altı ay içinde 
çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
             
 Yürürlükten kaldırılan hükümler
             
 Madde 48- (1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk 
Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
             
 (2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 7.11.1979 tarihli 
ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna yapılan yollamalar, 
bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
             
 Geçici Madde 1-  (1) 2253 sayılı Kanun gereğince ku-
rulan çocuk mahkemelerinde derdest bulunan ve bu Ka-
nun ile kurulan çocuk mahkemesinin görevine giren dava 
ve işler, bu mahkemeler faaliyete geçtiğinde çocuk mahke-
mesine devredilir. 
             
 (2) Genel ceza mahkemelerinde görülmekte olan ve bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte onsekiz yaşını doldur-
muş olan sanıklar hakkındaki dava ve işler çocuk mahke-
meleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerine devredilmez.
             
 (3) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkeme-
leri bulunmayan yerlerde, bu mahkemeler kurulup göreve 
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başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait 
soruşturma ve kovuşturmalar Cumhuriyet başsavcılığı ve 
görevli mahkemelerce bu Kanun hükümlerine göre yapılır. 
             
 (4) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mah-
keme kurulup göreve başlayıncaya kadar korunma ihtiyacı 
olan çocuklar hakkında tedbir kararları görevli aile veya as-
liye hukuk mahkemelerince alınır. 
             
 (5) Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili ba-
kanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu Kanunun yürürlüğü tari-
hinden itibaren altı ay içinde koruyucu ve destekleyici ted-
birleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri alır. Ayrıca, 
ilgili bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bu amaçla sivil toplum 
kuruluşlarıyla işbirliğine gidebilirler. 
             
 Yürürlük
             
 Madde 49- (1) Bu Kanunun;
             
 a) Suça sürüklenen ve hakkında bakım tedbiri uygula-
nan çocuklar hakkında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge-
me Kurumu tarafından yerine getirilecek hizmetlere ilişkin 
hükümler ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 
yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
             

 b) 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 
ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yayımı ta-
rihinden itibaren bir yıl sonra,
             
 c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
 Yürürlüğe girer. 
             
 Yürütme
             
 Madde 50- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kuru-
lu yürütür.
 
 5395 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİK-
LİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA     
MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN 
HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren 
Kanunun/KHK’nin/ 
İptal Eden Anayasa 

Mahkemesi 
Kararının  
Numarası

5395 sayılı Kanunun 
değişen veya iptal edilen 

maddeleri

Yürürlüğe 
Giriş  Tarihi

5560 19, 23, 24 19/12/2006

6327 3 29/6/2012
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ETKİNLİKLER VE BASIN 
AÇIKLAMALARI
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 İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin 20 Kasım 
Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Karabağlar 
Hüseyin Akdağ ilkokulunda düzenlediği etkinliğe; çocuk 
hakları merkezi üyesi avukatlar ve Baro Başkanımız Av. 
Aydın Özcan katıldı. Öğrencilerin “çocuk hakları, sevgi ve 

barış” konulu şiir ve öykülerinin okunmasının ardından, 
kendilerine kitap hediye edildi. Etkinlikte çocuklarla uzun 
bir sohbet gerçekleştiren Av. Aydın Özcan, avukatlık 
mesleği hakkında bilgilendirme yaptı.

Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle
Karabağlar Hüseyin Akdağ ilkokulunda bir şenlik düzenlendi
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Basın açıklaması sonrasında ise Karabağlar Hüseyin Akdağ İlkokulu öğrencilerinin 
öykü ve şiirlerinden oluşan sergi İzmir Adliyesi Baro Vestiyeri'nde ziyarete açıldı;

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından Dünya Çocuk Hakları günü 
dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

 Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üze-
rindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, 
sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sö-
mürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden ta-
nımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.
 
 Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, dav-
ranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve 
gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakı-
mının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla 
herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşünce-

si, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile şekillenmiştir. Gü-
nümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 
Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul 
edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş 
Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir.  20 Ka-
sım günü günümüzde Evrensel Çocuk Günü (Universal 
Children's Day) veya Çocuk Hakları Günü olarak kabul 
edilmiştir.
 
 BM Çocuk Hakları Komisyonu’na göre imzacı ülkeler 
arasında BM’ye rapor gönderen 43 ülkeden sadece 14’ü 

Basına ve Kamuoyuna 
17.11.2016
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sözleşme ilkelerini iç hukuklarına uyarlamış, diğer ülkeler 
sözleşmeye uyum sağlamak için yeni ve benzer yasalar çı-
karmış veya uyum sağlamak yerine çocukları kendi hakları 
konusunda bilinçlendirmeyi tercih etmişlerdir.
 
 Uluslararası Af  Örgütü’nün verdiği bilgilere göre por-
nografi, şiddet ve yasa dışı faaliyetlerin çokça görüldüğü 
ülkelerde çocuk istismarı had safhalara ulaşmaktadır. İs-
tatistikler dünya üzerinde 5-14 yaş grubu arasında 250 
milyon çocuk işçi olduğunu söylerken 12-17 yaş grubun-
daki milyonlarca çocuğun okula devam edemediğini orta-
ya koymaktadır. Toplam 165 milyon yetimin bulunduğu 
rapor edilen dünyamızda BM Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF)’na göre her gün beş yaşın altında 22.000 çocuk 
önlenebilir sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor.
 
 Çocuk Hakları Sözleşmesi ve akabinde kurulan BM 
Çocuk Hakları Komisyonu’nun tüm çalışmalarına rağmen, 
bugün çocuklar hâlâ toplumun istismara en açık ve savun-
masız grubunu teşkil etmektedir.

 Türkiye de 14 Ekim 1990'da imzaladığı sözleşmeyi 27 
Ocak 1995'te Resmi Gazete'de yayımladıktan sonra yürür-
lüğe soktu. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin üstünden 
geçen 20 yıla rağmen Türkiye'de hala 400.000'i tarımda 
çalışan bir milyona yakın çocuk işçi, çocuk yaşta evlendi-
rilen kız çocukları ve çatışma ortamında kaybedilen, Suri-
ye savaşından kaçarak Türkiye’ye sığınan ailelerin çocuk-
ları, mülteci çocuklar var. Bu çocuklara yardım en önemli 
görevlerimizden olmalıdır.
 
 Ancak geçtiğimiz yıl içerisinde yaşanılan Ensar Vakfı ve 
Kaimder’de eğitim gören çocuklara yönelik cinsel istismar 
davaları, Anayasa Mahkemesi’nin 103. Maddelerinin 1. Ve 
2. Maddelerinde yaptığı iptaller dolayısıyla oluşan boşluk 
nedeniyle çocuk yaşta evliliklerin önünü açan yasa uygula-
ması, yaşadığımız çevrede kaçak olarak olumsuz şartlarda 
çalıştırılan yüzlerce mülteci çocuğun varlığı çocuklar için 
daha güzel bir dünya umutlarımızı ne yazık ki her geçen 
gün azaltmaktadır.
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 Bu nedenlerle diyoruz ki;
 
 On sekiz yaşından küçük olan herkes çocuktur. Büyü-
müş de küçülmüş olsun olmasın, kocaman insan gibi gö-
rünsün görünmesin, artık ağabey, abla olsun olmasın, 18 
yaşından küçük herkes çocuktur. 
 
 Çocuklar hayatta kalmalı, özgürce yaşamalı ve gelişme-
lidir. Bunu sağlamak ise tüm devletlerin görevidir. Hükü-
metlerin bunun karşısında mazeretleri olmamalıdır.
 
Çocukları etkileyecek kararlar alınırken, görüşlerini oluş-
turma yeteneğine sahip her çocuk görüşlerini serbestçe 
ifade edebilmelidir.
 
 Sözleşmeye taraf  devletler çocukların her türlü ihmal, 
istismar ve şiddet karşısında gerekli tüm yasal, idari, top-
lumsal, eğitsel bütün önlemleri almalıdırlar.
 
 Çocuklar kendilerini savunabilecek durumda değiller, 
bu işi yetişkinler ve devletler yapmalıdır.
 
 İster tek başına olsun isterse ana–babası veya herhangi 
bir başka kimse ile birlikte bulunsun, mülteci statüsü ka-
zanmaya çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk kural ve 
usulleri uyarınca mülteci sayılan bir çocuk, bulunduğu ül-
kedeki çocuklarla aynı haklara sahiptir.
 
 Taraf  Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruh-
sal, ahlaksal ve toplumsal gelişimini sağlayacak yeterli bir 
yaşam standardı sağlayacağını temin eder.
 

 Çocukların gelişiminde öncelikle sorumlu aileleri ya da 
vasileridir ancak devletler ailelere yardımcı olmak için ge-
rekli önlemleri alır.
 
 Çocuklar dahil hiç kimse renklerine, cinsiyetlerine, ta-
biiyetleri ve inançlarına göre farklı muameleye tabi tutula-
maz.
 
 Çocuklar kendi kültürlerinden, kendi inançlarında ve 
dillerinden yoksun bırakılamaz.
 
 Çocuklar ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte 
ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, 
zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için za-
rarlı olabilecek nitelikte çalıştırılmaya karşı korunma hak-
kına sahiptirler.
 
 Çocuk işçi olmaz.
 
 Engelli çocuklar için özel bakım ve eğitim uygulanma-
lıdır.
 
 Sosyal yardım ve koruma denildiğinde, ilk akla gelen 
çocuk olmalıdır.

 İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi ; Her çocuğun 
hak sahibi, eşit, özgür,mutlu ve onurlu birer birey olarak 
yaşamda var olabilmeleri için çocukların yararına bütüncül 
bir dönüşümü savunmaya sonuna kadar devam edecektir. 
 
 Saygılarımızla.
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 Çocuklara yönelik cinsel taciz ve saldırıyı ele alan 
TCK'nın 103. maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilmesi sonrasında İzmir Barosu kaygılarını kamuoyu 
ile farklı platformlarda paylaşmıştı. Yeni gelişmeler 
maalesef  endişelerimizde haksız olmadığımızı gösterdi. 
Dün gece TBMM Genel Kurulunda verilen değişiklik 
teklifte, cinsel istismar failinin mağdur ile evlenmesi halinde 
verilen cezaya yönelik olarak hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verileceği düzenlemesi önerilmiştir.
 
 "(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir 
neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel 
istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, 
Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise 
cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı 
süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halin-
de fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına 

devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının 
ertelenmesine karar verilmesi durumun da, suça azmetti-
ren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davası-
nın düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar 
verilir."
 
 Bu öneri açıkça çocukların cinsel dokunulmazlığına 
karşı bir saldırıdır. Çocukların cinsel dokunulmazlığı aley-
hine yapılan hiçbir düzenlemenin kamu vicdanında yeri 
olmadığını belirtmek zorundayız. Yapılmak istenen düzen-
leme ile adeta çocuk istismarları kurumsallaştırılmak isten-
mektedir. Bilinmelidir ki, çocuk ve kadına yönelik şiddet ve 
cinsel saldırı suçları; Türkiye’nin de taraf  olduğu İstanbul 
Sözleşmesi’nde de açıkça belirtildiği gibi uzlaştırma ve ara-
buluculuğun asla kabul edilemeyeceği bir alandır.

Basına ve Kamuoyuna
18.11.2016
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 Ayrıca ülkemizin taraf  olduğu uluslararası sözleşmeler 
gereğince 18 yaşına kadar her birey ‘çocuk’tur. Öncelikle 
yapılması gereken;çocuk kavramı ile ilgili Çocuk Koruma 
Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunundaki 
birbirine aykırı hükümler uluslararası sözleşmeler dikkate 
alınarak derhal ortaklaştırılmalı, ebeveyn rızası ile yaş bü-
yütme ve mahkeme kararıyla evlendirmelerin önüne geçil-
melidir.

 Bilinmelidir ki çocuk evlilikleri; çocuğu nesneleştiriyor, 
çocuğu da çocukluğunu da yok sayıyor, cinsiyete dayalı 
eşitsizliği arttırıyor, çocukları öldürüyor.
 
 Çocuk yaşta maruz kalınan bu vahim olay karşısında, 
mağdurun psikolojisi ve geleceği yok sayılarak, suçun faili 
tarafından tüm hayatının ipotek altına alınmasına zemin 

hazırlayan bu yasal (!) düzenleme insan haklarından uzak, 
hukuken mesnetsizdir.
Bilinmelidir ki;
Çocuk evlilikleri zorbalıktır!
Şiddettir!
Cinsel sömürüdür!
Adaletsizliktir!
Hak ihlalidir!,
Ve Anayasa’ya aykırıdır!
 
 İzmir Barosu olarak çocuklara yönelik hak ihlallerinin 
her zaman karşısında yer alacağımızı ve tüm saldırılara karşı 
çocukların yanında yer alacağımızı kamuoyu ile paylaşır. 
Ayrıca bu yanlıştan acilen dönülmesini için TBMM’ne çağ-
rıda buluyoruz.
Saygılarımızla.

Av. Mert BATIKAN



95

Bir grup milletvekili tarafından “Cebir, tehdit, hile veya ira-
deyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine 
kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlen-
mesi durumunda, ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hü-
küm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. 
Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi 
halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına 
devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklan-
masının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine 
karar verilmesi durumunda,  suça azmettiren veya işlenişine yar-
dım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının 
ortadan kaldırılmasına karar verilir"  şeklinde verilen değişiklik 
önerisinin genel kuruldan çıkmaması için İzmir Barosu tara-
fından bir faks eylemi gerçekleştirildi. İzmir Barosu’nun adliye 
biriminde yapılan eyleme Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan, 
yönetim kurulu üyelerimiz ve çok sayıda meslektaşımız katıldı.

 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen metinde iç hu-

kuk ve uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler ha-
tırlatılarak, “verilen değişiklik teklifi, 12-15 yaş grubunda olan 
çocuğun ya da ailesinin "rızası" halinde, suçun failini cezadan 
kurtarmaya yöneliktir ve kabul edilmesi halinde Cinsel istismar 
suçu normalleşecek ve faili aklanacaktır. TCK m.103’de cezala-
rın alt ve üst sınır aralıklarını çocuk yaş aralıklarına göre tespit 
eden bir düzenleme yapılmalı, yeni yapılacak düzenlemelerin, 
hukukçular ile sivil toplum kuruluşlarının da katılımları ile yuka-
rıda bahsi geçen yasal düzenlemeler ve evrensel normlar doğrul-
tusunda ele alınması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

TBMM’ne gönderilen metnin tamamı şöyle:
Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Milletvekilleri,
 
Bilindiği üzere, TBMM Genel Kurulu'na, 17 Kasım 2016 

tarihinde, 438 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşülmesi sırasın-
da, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Kocaeli Milletvekili İlyas 
Şeker, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Hatay Milletvekili 
Hacı Bayram Türkoğlu, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, ve 
Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu imzalarıyla sunulan 
önerge ile;    

 
“(2)Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden 

olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar 
suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklan-
masının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının 
ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, 
failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm 
açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarın-
ca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya 
cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda,  
suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu 
davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar 
verilir"  şeklinde bir düzenleme talep edilmektedir.

 
Verilen değişiklik teklifi, 12-15 yaş grubunda olan çocuğun 

ya da ailesinin "rızası" halinde, suçun failini cezadan kurtarmaya 
yöneliktir ve kabul edilmesi halinde Cinsel istismar suçu nor-
malleşecek ve faili aklanacaktır.

Bir grup milletvekili tarafından verilen değişiklik önerisinin
genel kuruldan çıkmaması için İzmir Barosu tarafından

bir faks eylemi gerçekleştirildi.  21.11.2016
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 Oysa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın“ ailenin  korunma-
sı  ve  çocuk  hakları” başlıklı 41.maddesinde;“her çocuğun, ko-
runma ve bakımdan yararlanmaları, yüksek yararlarına açık-
ça aykırı olmadıkça, ana ve babalarıyla kişisel ve  doğrudan ilişki 
kurma ve sürdürme hakkına sahip olduğu” ve aynı madde ile ; 
“devletin, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyu-
cu tedbirleri alma yükümlülüğü” düzenlenmiştir. Bu maddeye 
göre, devletin, çocukları korumak konusunda yükümlülüğü bu-
lunmaktadır.

 
Türkiye’nin de taraf  olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-

larına Dair Sözleşme'nin 3.maddesinde ise “Kamusal ya da özel 
sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya ya-
sama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bü-
tün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir” denilmek 
suretiyle çocukların hakları kullanılırken yüksek yararlarının esas 
alınacağı ilkesi getirilmiştir.

 
Sözleşmenin 19. Maddesinde de; "Bu Sözleşmeye Taraf  

Devletler, çocuğun bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya 
suiistimale, her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korun-
ması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar. 
Bu tür koruyucu önlemler; çocuklara kötü muamele olaylarının 
önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale edil-
mesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli olduğu 
takdirde adliyenin işe el koyması olduğu kadar, durumun ge-
reklerine göre çocuğa gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal 
programların düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir.” 
denilmektedir.

 
Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaş altındaki bireylerin 

yetişkinlerden daha farklı ve özel ihtiyaçlara sahip olmasından 
yola çıkılarak, çocuklar için ayrıca hazırlanan bir sözleşmedir.

 
Önergenin kabulü halinde, özellikle çocuğa karşı cinsel 

istismarın kurumsallaşması anlayışını doğuracak olan düzenleme, 
evlenme yaşının yeniden düşürülmesine yol açacak böylece 
çocuk evlilikleri daha da yaygın hale gelecektir. 

 
Çocuk yaşta evliliklerin fiili durumdan yasal zemine 

geçirilmesinin yolunu açan değişiklik teklifi ile getirilmek istenen 
düzenleme sonrasında yasadan ilk etapta dört bin kişinin 
yararlanacağı ve tahliye olacağı da belirtilmektedir.

 
Hukuki eksiklik ve sosyal sorunlardan kaynaklanan sebep-

lerle cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda önemli bir artış ol-
duğu görülmektedir. Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında 
istatistiklere de yansıyan %400’lük artış göz önüne alınırsa ço-
cukların ve kadınların özel yasal korumaya ihtiyaçları bulunduğu 
tartışmasızdır.

 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ayrıca Çocuk Hakları Bil-

dirgesini ilan ederek ana ve babaları, kadın-erkek herkesi, gönül-
lü kuruluşları, yerel makamları ve Hükümetleri bu hakları tanı-
maya, bildirgede yer alan ilkeler uyarınca alınacak yasal önlem ve 
hakları gözetmeye çağırmaktadır. Tüm bu yasal düzenlemelerin 
verdiği sorumlulukla, İzmir Barosu olarak bu yanlıştan acilen 
dönülmesini bekliyor ve kabul edilemez bu önergenin geri çe-
kilmesini, tüm milletvekillerimiz tarafından reddedilmesini dili-
yoruz.

 
TCK m.103’de cezaların alt ve üst sınır aralıklarını çocuk 

yaş aralıklarına göre tespit eden bir düzenleme yapılmalı, yeni 
yapılacak düzenlemelerin, hukukçular ile sivil toplum kuruluşla-
rının da katılımları ile yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemeler 
ve evrensel normlar doğrultusunda ele alınması çağrısında bu-
lunuyoruz.

 
Saygılarımızla.21.11.2016
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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 Önceki gün Adana’nın Aladağ ilçesindeki özel kız öğ-
renci yurdunda çıkan yangında 11'i kız öğrenci ve 1’i gö-
revli olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği, 22 öğrenci-
nin de yaralandığı haberiyle bir kez daha derinden sarsıldık.
 
 Geçmişte yaşadığımız Konya Balcılar’da, Diyarbakır’ın 
Kulp ilçesinde küçük yaştaki çocukların kaldığı yurtlarda 
çıkan yangınlarda çok sayıda çocuğumuz yaşamlarını kay-
betmiş ve sorumluları halen cezalandırılmamıştır.
 
 Bu vahim olaylar devletin eğitim politikalarının yerle 
bir olduğunu gözler önüne sermektedir. Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasası’nın; 41. Maddesi gereğince;…Devlet, aile-
nin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların ko-
runması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar”
 

 Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi başlıklı 42.Maddesi 
gereğince;…Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 
bırakılamaz.
 
 Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve dü-
zenlenir.
 
 Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğ-
rultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devle-
tin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı 
eğitim ve öğretim yerleri açılamaz… “
 
 Buna göre; eğitim öğretim hakkı Anayasal bir haktır. 
Yurttaşlarının bu haktan eşit bir şekilde faydalanmasını 
sağlamak da devletin temel görevidir.
 
 

KAMU VİCDANINDA İNSANLIK MAHKUM OLMUŞTUR!

Basına ve Kamuoyuna
01.12.2016
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 Bu olaylarda anlaşılmaktadır ki devletin anayasal yü-
kümlülüğünü yerine getirememesinin bedelini çocukları-
mız canları ile ödemişlerdir.
 
 Öte yandan, yaşanan acı olayda hayatını kaybeden ço-
cuklarımızın ortaokul öğrencisi oldukları görülmektedir.
MEB Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği’nin 5. Maddesi 
gereğince ; özel yurtlar ancak “ortaöğrenim veya yükse-
köğrenim” öğrencileri için açılabilmektedir. Yani ilköğre-
tim çağında olan çocukların özel yurtlarda bulunması yasal 
düzenlemelere aykırıdır.
 
 Yanan yurt binasının fiziki koşulları yasal kriterlere uy-
gun olmadığı gibi yaşamını yitiren çocuklarımızın da orada 
bulunmaması gerekmektedir. Bilirkişi ön raporları da pe-
kiştirmiştir ki küçücük bedenleri yanarak kül olan kız ço-
cuklarımız bir dizi ihmaller zinciri sonucunda bu hayattan 
koparılmıştır.
 
 Bu yangında küçük bedenlerle beraber kamu otorite-
leri de yanmış ve yok olmuştur. Olayın hemen sonrasında 
sorumluları ortaya çıkaracak etkin soruşturma yürütmeye 
yönelik resmi irade açıklanmadan basında çıkan haberlere 
yayın yasağı getirilmiş olması ise kamu vicdanını son dere-
ce rahatsız etmiştir.
 
 Bu elim olaydan dolayı hayatlarını kaybeden çocukları-
mıza Allah’tan rahmet, ölen çocuklarımızın kederli aileleri-
ne ve bütün Türk milletine başsağlığı, yaralı çocuklarımıza 
da acil şifalar diliyoruz. 
 

 İzmir Barosu olarak; Adana’nın Aladağ ilçesindeki 
özel öğrenci yurdunda çıkan yangında ihmali olan tüm so-
rumluların kısa zamanda cezalandırılmasını müdahil ola-
rak takip etmenin yanı sıra Türkiye genelinde ve özellikle 
İzmir’de bulunan devlete, dernek ve vakıflar ile şahıslara 
ait öğrenci yurtlarının yasal mevzuata uygun olarak dene-
timlerinin yapılıp yapılmadığının da takipçisi olacağımızın 
bilinmesini istiyoruz.
 
 Yapılan denetimlerde koşullara uygun olmadığı sapta-
nan yurtların kapatılması konusunda yetkilileri görevleri-
nin gereğini yapmaya ve ihmali olanlar hakkında suç duyu-
rularında bulunmaya davet ediyoruz.
 
 Ayrıca benzer olaylarla tekrar karşılaşmamak üzere bu 
konuda mevcut mevzuatların da gözden geçirilerek;
Yurtlarda kalan çocukların can güvenlikleri ile ilgili olanla-
rın Avrupa standartlarına yükseltilmesini,

 Her bir yurda özel olmak üzere can güvenliği risk ana-
lizlerinin ilgili mesleki kuruluşlarca yapılmasının sağlanma-
sını, acilen ilgili kurumlardan talep ediyoruz.
  Kamuoyuna saygıyla duyururuz! 
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İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin adliye birimi hizmete girdi. 
Meslektaşlarımız, hakim ve savcılar ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcilerinin katıldığı açılış töreni 14 Şubat 2017 günü yapıldı.

 Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Öz-
can, çok anlamlı bir ilke imza attıklarını belirterek,  “İzmir 
Barosu her konuda olduğu gibi bu konuda da öncü baro 
olma özelliğini ortaya koyuyor” dedi. Av. Aydın Özcan 
Çocuk Hakları Merkezi’nin daha önce merkez baro bina-
sında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek İzmir Adliyesi 
içerisinde bir fiziki alana ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle 
bu birimi hayata geçirdiklerini ifade etti. Av. Aydın Özcan 
sözlerine; “burada gönüllü meslektaşlarımız çocuk hakları 
ile ilgili başta cinsel istismar davaları olmak üzere çocukla-
ra uygulanan her türlü haksızlığa karşı hizmet verecekler. 
Velileri ve çocukları burada dinleyeceğiz ve çocuklara uza-
nan her türlü haksızlığa karşı mücadele edeceğiz. Ben her 

şeyden önce Çocuk Hakları Merkezimizde çalışan meslek-
taşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar ülkenin 
neresinde olursa olsun, Karaman’da, Nizip’te, Adana’da, 
Şırnak’ta, Hakkari’de kısacası ülkenin neresinde olursa 
olsun bu davaları bizzat takip ediyorlar, davalara müdahil 
oluyoruz, o haksızlıkların bir daha yaşanmaması için sanık-
ların en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele veriyo-
ruz.
 
 Bu anlamda sivil toplum örgütleriyle çok güzel bir bir-
liktelik oluşturduk. Sonuçlarını da almaya başladık. Gerek 
meslektaşlarımızın gerekse bu alanda çalışan sivil toplum 
örgütlerinin, burada çocuk hakları ile ilgilenen bir birim 
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olduğunu, adliye bünyesinde olduğunu ve telefonlarına 
ulaşılabilecek bir şekilde bu hizmeti sunduğunu bilmelerini 
isteriz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak ama-
cıyla, çocuklarımızı topluma kazandırmak amacıyla çok 
daha başarılı çalışmalara imza atacağız. Ayrıca bünyemizde 
pedagoglar eşliğinde çocukların ifadesi alınması anlamında 
gerekli girişimleri yapacağız.
 
 Ben inanıyorum ki İzmir Barosu’nun bu girişimi bü-
tün diğer barolara örnek olacak ve Türkiye çapında bir ör-
gütlenmeyi hayata geçireceğiz.”
 
 İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yöne-
tim Kurulu üyesi Av. İlke Erol ise, merkezde görev alan 
kırk gönüllü avukat olduğunu ifade ederek, her gün burada 

bir avukat ve bir stajyer avukatın nöbet tutacağını söyledi. 
Av. İlke Erol, Bu merkez aracılığıyla ilk anda başvuruların 
alınacağını ama sonrasında gerek duyulursa CMK ve Adli 
Yardım servislerinden avukat görevlendirmesi yapılarak 
mağdura ücretsiz hukuksal destek sağlanacağını söyledi. 
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin ağırlıklı olarak 
çocuk istismarı davaları ile uğraştığını ancak bunun dışında 
çocuk işçiliğinden, madde bağımlılığına kadar çocuğa uza-
nan her türlü alanda çalışmaya devam etiğini söyleyen Erol, 
açılışa katılan herkese teşekkür etti.
 
 İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Bayraklı’da bu-
lunan İzmir Adliyesi B Blok 3. Kat 331 numaralı odada 
hizmet vermektedir. 
 Merkezin telefonu ise 232 400 00 14
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 İzmir Barosu tarafından “Sanat, Kültür ve Reklam 
Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılması” başlıklı bir ça-
lışma gerçekleştirildi. 10 Şubat 2017 günü İzmir Barosu 
Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda yapılan çalış-
manın moderatörlüğünü İzmir Barosu üyesi Av. Neşem 
Koygun  Batur yaparken, Oyuncular Sendikası Genel 
Başkanı Meltem Cumbul, Oyuncular Sendikası Genel 
Koordinatörü Yeşim Girgin  ve Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Canan Ünal konuşmacı 
olarak katıldılar.

İzmir Barosu tarafından
“Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların 

Çalıştırılması”
başlıklı bir çalışma gerçekleştirildi.



102

 İzmir’in Kiraz İlçesine bağlı Sırımlı ve Olgunlar köy-
lerinde 18 yaşından küçük kızların kaçırılarak para karşı-
lığında evlendirildiğine dair iddialar üzerine İzmir Barosu 
Çocuk Hakları Merkezi sorumlu Yönetim Kurulu üyesi 
Av. İlke Erol başkanlığında çocuk hakları merkezi üyesi 
avukatlardan oluşan bir heyet bölgede ziyaretler gerçekleş-
tirerek; Kiraz Belediye Başkanı, Kiraz Cumhuriyet Başsav-
cısı, İzmir Barosu Kiraz baro temsilcisi Av. Sezai Kepçen, 
Kiraz'da faaliyette bulunan avukatlar ve yerel halk ile gö-
rüşmüşlerdir.
 
 Bu görüşmeler sonucunda; yörede erken yaşta evlilik-
lere yönelik bir gelenek oluştuğu ve 18 yaşından hatta 15 
yaşından küçük çocukların evliliklerinin onay gördüğü an-
laşılmıştır. Ülkemizde erken yaşta evlilikler uzun yıllardan 
beri var olan bir olgu olmasına rağmen toplumun çoğunlu-
ğu tarafından bir “sorun” olarak değerlendirilmemektedir. 
Evliliğin en önemli meşruluk kaynaklarından birisinin top-
lumsal mutabakat olduğu ve bu evliliklerin de daha çok bu 
mutabakat çerçevesinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
toplumsal mutabakat Kiraz ilçesinde yetkililerin de sessiz 
kalmasına ve ihmallerine neden olmuştur.
 
 Ülkemizde yapılan araştırmalar; erken yaşta evlendiri-
len kız çocuklarının %14’ü 15 yaşın altında olduğunu gös-
termektedir. Gerek Anayasamıza ve gerekse taraf  olduğu-
muz uluslararası sözleşmelere göre 18 yaşın altındaki her 
birey çocuktur. Çocukların evlendirilmesi çocuğu nesne-

leştirmekte, çocuğun çocukluğunu yok saymakta, cinsiyete 
dayalı eşitsizliği arttırmaktadır.  Bu nedenle; çocuklara kar-
şı gerçekleşen cinsel saldırı suçlarında rıza arayan, 4+4+4 
eğitim sistemi ile kız çocuklarının erken yaşta okuldan 
alınmasını, lise çağındaki çocukların evlenmesini yasalarla 
destekleyen “okumasalar da olur” anlayışının güçlenmesi-
ne sebep olan zihniyetten geri dönülmelidir. Bu yolda ka-
rarlı bir devlet politikası uygulanmadıkça olumlu bir sonuç 
elde edilemeyecek ve Türkiye gelecek yıllarda da toplumsal 
cinsiyet eşitliği açısından dünya sıralamasında 2015 yılında 
olduğu gibi 145 ülke arasında 130. sırada, en gerilerde yer 
almaya devam edecektir.
 
 Bu defa Kiraz İlçesinin Sırımlı ve Olgunlar köylerin-
de karşımıza çıkan ancak ülkemizin temel sorunlarından 
biri olan çocuk evliliklerine karşı başta Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
kolluk kuvvetleri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgüt-
leri ve yerel yönetimlerin işbirliği ile acilen bir eylem planı 
oluşturarak derhal harekete geçilmelidir. İzmir Barosu, bu 
oluşuma her türlü hukuksal destek vermeye hazırdır.
 
 Her koşul ve ortamda çocukların evlendirilmelerini 
cinsel sömürünün bir türü ve hak ihlali olarak gören İzmir 
Barosu bu toplumsal olguya karşı dün olduğu gibi bugün 
ve gelecekte de mücadelesine devam edecektir.
 
 Saygılarımızla.

Kiraz İlçesinde Küçük Yaşta Kızların Kaçırılması ve
Evlendirilmesi İddiaları Üzerine Baro İlçeye Heyet Gönderdi 

07.02.2017



103

BASINDA BİZ
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