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Çocuk, toplumun en önemli nüvesi ve geleceğinin 
güvencesidir. Bu minvalde çocuk haklarının hak ve 
özgürlükler   bakımından korunması çocuk açısından 
önemli olduğu kadar toplum için de çok büyük önem arz 
etmektedir. 

Çocuğun baskıya ve şiddete maruz bırakılmadan 
yetişmesi, temel hak ve özgürlüklerinin korunması; fiziksel 
ve ruhsal gelişimi açısından sağlıklı olmasını, dolayısıyla 
yaşadığı topluluğun bir parçası olmasını sağlayacaktır. 

Çocuk haklarını korumak ve geliştirmek,   bir toplumun 
geleceği için yapılan en önemli yatırımdır. John Dewey’in 

çok yerinde ifade ettiği gibi “Eğer bir toplumda çocuklar 
ihmal ediliyorsa o toplum geri kalmış bir kültürdür. Ancak 
çocukların gelişimine önem veriliyorsa o toplumun 
kültürü gelişmiş bir kültürdür.”

Çocukların hukukun öncelikli konusu olması, onların özel 
olarak korunmasını dolayısıyla yasal ve anayasal olarak 
koruma altına alınmasını zorunlu kılar. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tüm çocuklar açısından 
olumsuz koşulları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi 
bir yaşam sağlamak amacıyla,  20 Kasım 1989 tarihinde, 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’ni hazırlayarak üye 
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ülkelerin onayına sunmuştur. Bu sözleşme, 196 ülke 
tarafından onaylanmasıyla, taraf olan ülke sayısının en 
yüksek olduğu sözleşme özelliğini halen korumaktadır.

Türkiye Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşmesi’ni, 1990 yılında imzalamış olsa da ancak 1995 
yılında ve ne yazık ki bir takım çekincelerle yürürlüğe 
koymuştur. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
imzalanmasından sonra ülkemizde çocuk haklarının 
korunması ve geliştirilmesi konusunda etkili ve bütünlüklü 
bir yasal mevzuat oluşturulamamıştır. Çocuklarla ilgili 
riskleri önceden tespit edecek ve riskleri önleyecek 
mekanizmalar ve politikalar henüz oluşturulamamıştır.

Ulusal düzeyde, Anayasa dahil var olan tüm yasal 
mevzuatta çocuklar hakkında düzenlemeler dağınık bir 
şekilde yer almakta olup; çocuklarla ilgili iş ve işlemlerde 
neyin esas alınacağı çoğu zaman bilinmemekte ve verilen 
kararların önemli bir kısmında çocuklar   hak ihlaline 
uğramaktadır. Çocuk haklarını düzenleyen bütünlüklü bir 
“Çocuk Hakları Temel Yasası” çıkarılarak mevzuat karmaşası 
en kısa sürede giderilmelidir.

Çocukların yaşam hakkının korunması açısından halen 
önemli risklerin var olduğu, bu risklerin hem ailede 

hem de kurumsal ortamlarda varlığını sürdürdüğü, 
yoksulluk, şiddet ve istismar döngüsünün çocukların 
gelişme hakkından yararlanmaları önündeki en önemli 
engel olduğu, gelir adaletsizliği ve buna dayalı olarak 
belirginleşen bölgesel/kentsel farklılıkların yaşam ve 
gelişme hakkını tehdit ettiği, fırsat eşitsizliğinin çocuklar 
özelinde toplumsal barışı tehdit eden en önemli unsur 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin, engellilik olgusunun, kırsal bölgelerde 
yaşamanın, etnik ve dini farklılıklara sahip olmanın 
çocuklar için önemli sorunları tetiklediği unutulmamalıdır.
Sorunların nasıl çözüleceği ve ne yapılması gerektiği 
hususundaki sorular ise çocuk hakları üzerine çalışanların 
yanıt aradığı konular arasında. Türkiye’de çocuk 
refahı konusunun önemi geniş toplumsal kesimler 
ve karar mekanizmaları tarafından biliniyor.   Temel 
eksiklik,   kapsayıcı bir ulusal çocuk politikasının yaşama 
geçirilememesi. Yapılması gereken, çocuk hakları temel 
ilkeleri ve çocukların gelişimsel ihtiyaçları temelinde, 
sağlık, eğitim, sosyal hizmetler gibi farklı sektörlerin 
bütüncül bir yaklaşımla koordinasyon içinde çalışmasını 
sağlayacak mekanizmaların kurulmasıdır.
 
Bu noktada, Türkiye özelinde, çocukların karşı karşıya 
kaldığı/kalabileceği olumsuz tablonun değişebilmesi 
için uluslararası standartların eksiksiz olarak iç hukuka 
yansıtılması yönünde hızla mevzuat çalışması yapılmalı ve 
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“Çocuk Hakları Temel Yasası” çerçevesinde gerekli adımlar 
atılmalıdır. Çocukların karşılaştığı tüm şiddet türleri ile kısa 
vadede mücadele etmek ve toplumsal bilinç oluşturmak 
için “Çocuklara Yönelik Şiddeti Önleme Ulusal Eylem Planı” 
ivedilikle hazırlanmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde çocuk haklarını 
koruyup gözetecek “Çocuk Hakları İhtisas Komisyonu” 
kurulmalıdır. Merkezi ve yerel yönetim bütçelerinde 
çocuklar için harcanacak kaynakların ayrılması zorunlu 
olmalı ve kaynakların çocuklar için harcanması kurala 
bağlanmalıdır. Çocuklarla ilgili verilerin tutulacağı bir 
‘‘Ulusal Veri Tabanı’’ oluşturulmalıdır. Çocuk işçiliği ile etkin 
mücadele kararlılığı yasal olarak ortaya konulmalı ve 
denetimlerle süreç izlenmelidir.

Çocuklar için yapımı sürdürülen ceza ve infaz kurumları 
çocukların psiko-sosyal destek alacağı ve sanatsal-sportif 
faaliyetler yürüteceği kültür ve spor merkezi olarak 
inşa edilmelidir. Çocuk cezaevleri ve çocuk koğuşları 
lağvedilerek çocukların kapatılarak cezalandırılması 
uygulamasına son verilmelidir. Küçük çocuğu olan kadın 
tutuklu ve hükümlülerin cezaları ya seçenek yaptırımlara 
çevrilmeli ya da adli kontrol şartıyla evlerinde cezalarının 
infaz edilmesi için çalışma başlatılmalıdır.

Engelli çocukların ve ailelerinin sosyal yaşama dahil 
olmasını sağlayacak erişilebilirlik başta olmak üzere; tüm 

tedbirler ilgili STK’ların öneri ve katkılarıyla alınmalıdır. 
RTÜK dahil olmak üzere; çocuklarla ilgili her konuda 
karar mekanizmalarına çocuk katılımı ve çocukların 
görüş ve önerilerini sunacağı mekanizmalar kurulmalıdır. 
Çocuk hakları alanında alınan tedbirlerin uygulanması 
ve ilerlemenin raporlanması hususunda ‘‘çocuk hakları’’ 
ve ‘‘insan hakları’’ örgütleriyle iş birliği içinde çalışma 
mekanizmaları kurulmalıdır.

Çocuğun eğitim ve öğretim hakkı uyarınca ilköğretim 
zorunlu ve parasız olmalı, farklı etnik grupların çocuklarına 
kendilerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri şekil ve 
usullerle eğitim öğretim hakkı tanınmalı, farklı inanç 
gruplarına zorunlu din dersi dayatmasına son verilmelidir. 
Türkiye’de bir an önce çocuk ceza adalet sisteminin 
iyileştirilmesi ile ilgili uluslararası tavsiyelere uyulmalıdır.

‘‘İzmir İnsan Haklarının Başkenti’’ şiarıyla yola çıkan İzmir 
Barosu,  insan hak ve özgürlükleri alanındaki 111 yıllık 
hukuk mücadelesi geleneği ile bir insan hakkı olarak, çocuk 
haklarının tesisi, korunması ve bu alandaki kazanımların 
daha ileriye taşınabilmesi için kurumsal olarak üzerine 
düşen görevleri yerine getirmeye devam edecektir. 
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Dünyada yaşanan ve yaşanmakta olan savaşlardan en çok etkilenenler   
toplumun en savunmasız kesimini oluşturan çocuklardır. Bu nedenle çocuk 
haklarını uluslararası bir düzlemde ele almak zorunluluğu ortaya çıkmış 
ve  Birinci Dünya Savaşı sonrasında, 1924 de 5 maddeden oluşan Cenevre 
Çocuk Hakları Bildirgesi yayınlamıştır. Bu çocuk hakları alanında yayınlanan ilk 
bildirgedir. 

BM ÇOCUK HAKLARI 
SÖZLEŞMESİ VE 
ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI
“İnsanlık çocuklara en iyisini sunmayı borçludur.” 
Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi 1924
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İkinci Dünya Savaşından sonra 1945 de Birleşmiş Milletler 
kurulmuş ve BM İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  10 Aralık 1948’de BM Genel 
Kurulu’nda oybirliği  ile kabul edilmiştir. Cenevre Çocuk 
Hakları Bildirgesi BM tarafından yeniden düzenlenmiş ve 
20 Kasım 1959’da BM Çocuk Hakları Bildirgesi olarak üye 
devletlerce imzalanmıştır. 

Ancak bu bildirgeler, yaptırım gücü olmaması nedeniyle 
devletlerin bu konudaki iyi niyetlerini ifade etmekten 
öteye gidememişlerdir.

Aradan 30 yıl geçtikten sonra 20 Kasım 1989 tarihinde 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından benimsenen 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye tarafından 2 Eylül 
1990 Tarihinde imzalanmış ve 27 Ocak 1995 tarihinde de 
Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tarihte en çok devlet tarafından onaylanmış insan hakları 
antlaşması olan BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
(BMÇHS)  196 Devlet tarafından onaylanmıştır. Çocuklarla 
ilgili ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve siyasi tüm 
hakların korunması ve desteklenmesine yönelik en 
kapsamlı insan hakları antlaşması ve hukuki belgedir. 
Sözleşme’de tüm çocukların bakım, tedavi, hayatta kalma, 
gelişim, korunma ve katılımına ilişkin evrensel standartlar 
açıklanmaktadır. Sözleşme, çocukların sosyal aktörler 
ve aktif hak sahipleri olarak açık bir şekilde tanındığı ilk 

uluslararası belgedir. 20 Kasım, 1989 yılından bu yana 
BM tarafından, dünya genelinde çocukların karşı karşıya 
kaldıkları hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla Dünya 
Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 

İnsan hakları fikri her insanın doğuştan özgür ve onur 
bakımından eşit olduğu bilincine dayanır. Çocuk hakları da 
insan haklarıdır, birbirlerinden ayrı olarak düşünülemezler 
ve evrenseldirler. 

2004 yılında T.C. Anayasa’sının 90.maddesine yapılan 
değişiklik ile AİHS, AİHM kararları ya da Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi insan haklarına ilişkin 
uluslararası sözleşmeler ile Türk yasaları arasında bir çelişki 
olduğu takdirde uluslararası anlaşma hükümlerinin esas 
alınması öngörülmüştür.   

Çocuk Hakları Sözleşmesinde 18 yaşın altında olan herkes 
çocuk olarak tanımlanmaktadır. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasında dört 
temel ilkenin rehberliğinden faydalanılır. Bu ilkeler, 
Sözleşme’deki diğer tüm maddelerin yorumlanması ve 
uygulanmasına ilişkin rehberlik sağlar ve çocuk hakları 
yaklaşımının temelini oluşturur. 

Ayrımcılık yapmama (Md.2): Tüm çocuklar, kendilerinin 
ve ebeveynlerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, 
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siyasal ya da diğer düşünceler, ulusal, etnik veya sosyal 
köken, mülkiyet, engellilik, doğumla gelen ve diğer 
durumlar temelinde oluşabilecek her türlü ayrımcılıktan 
korunurlar. 

Çocuğun yüksek yararı (Md.3): Çocuğu etkileyen tüm 
eylemlerde çocuğun yüksek yararı, dikkate alınacak 
birincil husus olacaktır.

Yaşama, hayatta kalma ve gelişim hakkı (Md.6): Çocuklar 
yaşama hakkına sahiptir ve Devletler çocuğun hayatta 
kalması ve tam olarak gelişmesi için mümkün olan azami 
çabayı gösterirler.

Çocukların görüşlerine saygı (Md.12): Kendi görüşlerini 
oluşturabilecek olan tüm çocuklar, bu görüşlere çocuğun 
yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak gereken ağırlık 
verilmek suretiyle kendilerini ilgilendiren her konuda 
görüşlerini serbestçe ifade edebilmelidir.

“Yüksek Yarar” ilkesi BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
felsefesinin önemli bir yapıtaşıdır ve tüm sözleşme için 
geçerli olan bir şemsiye haktır. Bu ilke çocukları etkileyen 
ve ilgilendiren bütün konularda karar alıcılar için kılavuz 
olmalıdır.

Çocuğun Yüksek Yararı İlkesinin tanımı Sözleşme’nin 
3.maddesinin ilk paragrafında şöyle yapılmaktadır.

“Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, 
idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan 
ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun 
yararı temel düşüncedir.”

Çocuğun yüksek yararı ilkesi genel olarak bir çocuğun 
esenliğini ifade eder ve çocuk merkezli bir bakış açısını 
zorunlu kılar.  Bu esenlik; yaş, çocuğun olgunluk düzeyi, 
ebeveynlerin varlığı veya yokluğu, çocuğun çevresi ve 
deneyimleri gibi pek çok bireysel unsura bağlı olarak 
belirlenir. Çocuğun yüksek yararı, aileler, kamuya ait 
veya özel kurumlar, mahkemeler, idari makamlar ve  
yasama organlarının tüm eylemlerinde birincil olarak 
düşünülmelidir. 

BM Çocuk Hakları Komitesi çocuğun yüksek yararının 
dikkate alınması hakkı  ile ilgili 14 no’lu genel yorumunda 
(2013) çocuğun yüksek yararının asli bir hak, temel 
yorumlara ışık tutacak bir yorum ilkesi ve bir usul kuralı 
olmak üzere üç yönlü bir kavram olduğunun altını çizer. 

İlk kez Çocuk Hakları Bildirgesinde yer alan ve Çocuk 
Hakları Sözleşmesiyle de bağlayıcı bir kurala dönüşen 
çocuğun yüksek yararı kavramı ile kastedilen sıradan 
bir yarar değil, çocuğun en üstün, en önemli ve  en iyi 
yararıdır. Çocuk haklarının hayata geçirilmesinde herkes 
tarafından dikkate alınması gereken bir hukuksal ilke ve 
standarttır.  Çocuğun üstün yararının belirlenmesinde 
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çocuğun içinde yaşadığı sosyal, kültürel ortam ve 
değerler iyi araştırılmalı, uzmanlardan çocuğun sağlığı, 
gelişimi ile ilgili bilgi alınmalı, çocuğun ailesi, yakınları ve 
sosyal çevresiyle   ilişkileri iyi gözlemlenmeli, çocuğun 
görüşlerini serbestçe ifade etmesi bilimsel yöntemler 
kullanılarak  sağlanmalı ve çocuk dinlenilmelidir. 
Sözleşmenin hak maddeleri olarak nitelenen ilk  41 
maddesinde sıralanan tüm haklar çocuğun üstün yararını 
belirlemektedir. 

Çocuğun Yüksek Yararının vurgulandığı maddeler;
Md.9 -   Aileden ayrılma
Md.18 - Ana-babanın sorumlukları
Md.20 - Ailesinden yoksun çocukların korunması
Md.21 - Evlat edinme
Md.37 - Özgürlükten yoksun bırakılma
Md.40 - Suçla karşılaşan çocuklara yönelik hükümler 

Sözleşmenin felsefesinin hayata geçirilebilmesi için 
şemsiye hak olarak kabul edilen 3.maddenin her zaman 
sözleşmedeki diğer haklarla ilişkilendirilmesi gerekliliği 
çok açıktır. Örneğin çocuğun yüksek yararına olan temel 
unsurlar şöyle sıralanabilir;
- Eğitim alma (Md.28)
- Aile bağlarına sahip olma (Md.8)
- Ana-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma (Md.7)
- Kendisini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade etme 
(Md.12)

- Özel yaşama sahip bir birey olarak tanınma ve saygı 
görme (Md.16)

Sözleşme, çocuğun yüksek yararına olmayan durumları 
da belirlemektedir. Sözleşmede yasaklanan bu eylemler 
çocuğun yüksek yararını belirlemede olumsuz olan 
etkenlerdir ve çocuğun hakları bu eylemlere karşı korunur. 
- Herhangi bir şekilde şiddete maruz kalmak (Md.19)
- Ana-babasından haksız yere koparılmak (Md.9)
- Çocuğun sağlığıyla ilgili önyargıya dayalı geleneksel 
uygulamalara maruz kalmak (Md.24)
- Tehlikeli ya da zararlı herhangi bir işte çalışmak (Md.32)
- Diğer şekillerde sömürü ve istismara maruz kalmak 
(Md.33-36)
 
Çocuğun yüksek yararı saptanırken Md.12 de belirlenen 
kendisini ilgilendiren konularda görüş oluşturma 
kapasitesine sahip çocukların görüşlerini serbestçe ifade 
etme hakkına sahip oldukları göz önüne alınmalı ve 
kendilerini ifade etme fırsatı tanınmalıdır. Sözleşme ile 
güvence altına alınan çocuğun katılım hakkı kendisini 
ilgilendiren kararlara katılımını güvence altına alır. Bu 
yaklaşım kararın sorumluluğunun bütünüyle çocukta 
olduğu anlamına gelmez. Burada karşılıklı danışmanın ve 
katılımın olması hedeflenmektedir. 
Çocuklar boşanma, evlat edinme, göç, şiddet, istismar 
gibi birçok konuda çocuk adalet sistemiyle temas 
etmektedirler. 
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Çocuğun yüksek yararı kavramına ilişkin iç hukukumuzda 
yapılan somut düzenleme Anayasa’nın “Ailenin korunması 
ve çocuk hakları” başlıklı 41.maddesinde yer almıştır. 

Anayasa’nın 41.maddesinde;
“Her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek 
yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel 
ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.
Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları 
koruyucu tedbirleri alır” düzenlemesi yapılmıştır.

Anayasa’dan hareketle Çocuk Koruma Kanunu’nun 
4.maddesi Çocuk Hakları Sözleşmesine uygun olarak 
düzenlenmiştir. ÇKK’nun uygulanmasındaki ilkelerden 
biri çocuğun esenliğinin ve yararının korunması olarak 
belirlenmiştir. 

Yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Çocuğun 
Korunması başlıklı bölümünde 346.madde ile koruma 
önlemleri başlığında “çocuğun menfaati ve gelişmesi” 
kavramı yer almaktadır. 

Boşanma davalarında tarafların çocuğa ilişkin hakları, 
velayetin eşlerden hangisine verileceği, velayetin 
kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocukla kişisel 
ilişkisinin nasıl düzenleneceği konularında TMK 182. 
Maddesiyle hakime takdir yetkisi tanınmıştır. Ancak 
hakime tanınan bu takdir yetkisinin sınırını çizen de   

“çocuğun yüksek yararı” ilkesidir ve bu ilke gereğince 
hakim her somut olaya göre değerlendirme yapmak 
durumundadır. Yargıtay kararlarıyla ortaya çıkan bazı 
ölçütler bu konuda hakimlere yol gösterici niteliktedir. 
Örneğin; çocuğun yaşı, çocuğun görüşü, çocuğun 
bedensel ve düşünsel gelişimi, çocuğun diğer tarafla 
kişisel ilişkisinin zedelenmemesi, çocuğun kardeşlerinden 
ayrılmaması, alıştığı çevre ve ortamdan koparılmaması 
gibi…

Avrupa Konseyi tarafından 2010 yılında kabul edilen 
Çocuk Dostu Adalete ilişkin rehber ilkeler ve açıklayıcı 
bildiri özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ve 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesini esas alarak, çocukların 
adalet sistemine etkili erişimini ve bu sistem içinde 
gereken muameleyi görmesini güvence altına alacak 
şekilde tasarlanmıştır. Rehber oluşturulurken AİHM İçtihat 
Hukuku temel alınmıştır. 

Rehberde  “Temel Prensipler” başlığı altında çocuğun 
yüksek menfaatleri şu şekilde belirlenmiştir;

“B. Çocuğun yüksek menfaatleri 

1. Üye devletler, çocukların kendilerini ilgilendiren ya 
da etkileyen bütün konularda yüksek menfaatlerinin 
öncelikle dikkate alınması hakkının etkili bir şekilde 
uygulanmasını güvence altına almalıdır. 

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2018 Özel Sayısı



9

2. Yasal süreçte yer alan ya da bundan etkilenen çocukların 
yüksek menfaatleri gözetilirken: 
a. çocukların görüşlerine ve düşüncelerine  gereken 
önem verilmeli; 
b. haysiyet, özgürlük ve eşit muamele gibi çocuğun diğer 
bütün haklarına her zaman saygı gösterilmeli; 
c. ilgili tüm yetkililerce, çocuğun ruhsal ve bedensel  
sağlığı ve hukuki, sosyal ve ekonomik çıkarları da dahil 
olmak üzere, zarar görebilecek bütün menfaatlerinin 
gereğince dikkate alınabilmesi amacıyla kapsamlı bir 
yaklaşım benimsenmelidir. 

3. Aynı işlemde veya davada yer alan bütün çocukların 
yüksek menfaatleri ayrı ayrı değerlendirilerek, olası 
menfaat çatışmalarını uzlaştırmak amacıyla dengeleyici 
bir yaklaşım benimsenmelidir. 

4. Nihai kararı vermede yargı en üst düzeyde yetkiye ve 
sorumluluğa sahiptir, ancak üye devletler de gerektiğinde, 
çocukları ilgilendiren işlemlerde çocukların yüksek 
menfaatlerinin tarafsızca değerlendirilmesi amacıyla 
birden çok disiplini içeren yöntemler oluşturmak üzere 
kararlılıkla çaba göstermelidirler.” (2)

Çocuk Ceza Adalet sisteminde de çocuğa özgü farklı 
yaklaşımın kaynağı çocuğun yüksek yararı ilkesidir. 

“Çocuk Ceza Adalet sisteminin yetişkinlerin ceza adalet 

sisteminden ayıran temel nokta Çocuk Ceza Adaleti 
yönetimi çerçevesinde alınan bütün kararlarda çocuğun 
yüksek yararının öncelikli gözetilmesidir. Çocuk Ceza 
Adalet sistemi çocuğun yüksek yararını gözetir çünkü 
çocuklar, fiziki ve psikolojik gelişimleri, duygusal ve eğitim 
gereksinimleri açısından yetişkinlerden farklıdır. Çocukların 
yetişkinlere göre daha az sorumlu tutulmalarının temelini 
de bu farklılıklar oluşturur. Yine bu farklılıklar ayrı bir çocuk 
ceza adaleti sisteminin ve çocuklara farklı davranılmasının 
da nedenini oluşturur. Çocuğun yüksek yararının 
korunması, örneğin suçlu çocuk söz konusu olduğunda 
ceza adaletinin geleneksel araçlarının (baskı kurma, 
cezalandırma) yerini rehabilitasyona ve onarıcı adalete 
bırakması anlamına gelir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin 
Uygulanması Hakkında Asgarî Standart Kuralları (Pekin 
Kuralları) ÇHS  3.Maddesinde ifade dilen çocuğun yüksek   
yararı ilkesini çocuk ceza adalet sisteminin amaçları 
arasında ilk sırada sayar: 
“5. Madde: Çocuk ceza adaleti sisteminde daima çocuğun 
iyileştirilmesi ön plana alınmalıdır ve çocuk suçlulara 
gösterilecek tepki hem suçun hem de suçlunun içinde 
bulunduğu koşullarla orantılı olmalıdır.” (3)

“Suçla karşılaşan çocuklar, ilk önce ve her şeyden çok, 
çocukturlar ve çocuklara uygulanan kabul edilmiş 
bütün insan hakları korumalarından yararlanabilmeleri 

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2018 Özel Sayısı



10

gerekmektedir. Bu, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 
çocuklar için ayrı bir adalet sistemi geliştirmesi çağrısının 
verdiği mesajlardan biridir. Ayrıca Türkiye’nin de üyesi 
olduğu Avrupa Konseyi bünyesinde çocuk dostu adaletle 
ilgili kılavuz ilkeler geliştirilmiştir. Bu kılavuzlar çocukların 
suçlu sayılmasını önlemek ve çocukların yüksek yararlarını 
politikanın merkezine oturtmak üzere, çocuk adalet 
sisteminde reformlar yapılmasını önermektedir.”

Bundan başka, Avrupa Çocuk Ombudsmanları Ağı’nın 
(ENOC) 2003’de yaptığı bir durum değerlendirmesinde 
çocuk adalet sistemini yeniden düşünme ihtiyacı 
vurgulanmıştır. Bu toplantıda uzmanlar, devletleri “çocuk 
adalet sistemlerini, BM sözleşme ve Avrupa insan hakları 
belgelerinin gerekleri doğrultusunda gözden geçirmeye” 
çağırmışlardır. Uluslararası düzenlemeler inceleme 
kapsamında sınırlı perspektiften değerlendirildiğinde 
çocuğu ilgilendiren tüm uygulamalar bakımından yol 
gösterici ilke özelliği taşıyan “çocuğun yüksek yararı” nın 
idari ve adli makamların yapacağı tüm işlemlerde dikkate 
alınması gerektiği yorumuna ulaşılabilir. 

Çocuk Adalet Sisteminde ise “çocuğun yüksek yararı” 
kavramı çocuğun adalet mekanizmasıyla temas ettiği 
andan başlayarak devletin aktif ve pasif sorumluluklarına 
işaret eder.” (5)

BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanmasını 

güçlendirmek amacıyla BM Çocuk Hakları Komitesi’ne 
bireysel başvuru yapılmasına imkan tanıyan   “Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin 
Ek Bireysel Başvuru Protokolü” Türkiye tarafından 24 
Eylül 2012’de imzalanmıştı.  Söz konusu protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 6976 sayılı 
kanun 9 Mart 2017’de kabul edilerek 3 Nisan 2017’de de 
Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu protokol uyarınca komiteye yapılan 
başvuruların kabul edilebilmesi için, bildirimde 
başvuru sahibinin isminin yer alması, başvurunun yazılı 
olması gerekmektedir.  Çocuk Hakları Sözleşmesinde 
çocuklara hak sahibi bireyler olarak diğer insan hakları 
sözleşmelerinde olduğu gibi bir uluslararası şikayet 
mekanizması ön görülmemişti. Bireylerin yasal hakları 
ancak hak arama yolları ve adalete erişim mekanizmaları 
varsa anlam kazanır. Bu nedenle, uluslararası düzeyde 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS) hariç tüm insan 
hakları sözleşmelerinin bireysel hak arama ve adalete 
erişim mekanizması bulunmaktadır. Bu eksiklik, Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşmeye ek Bireysel Başvuru Hakkı 
İhtiyari Protokolü’nün  BM Genel Kurulu’nun 19 Kasım 
2011’de kabulüyle kısmen giderilmiş oldu.

Protokol hakkındaki bilgiler kısaca şöyledir;
•	 Sadece	ÇHS’ye,		protokollerine	ve	Bireysel	Başvuru	
Hakkı İhtiyari Protokolü’ne taraf devletler’den   gelen 
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bireysel başvurular BM Çocuk Hakları Komitesi tarafından 
incelenebilir;
•	 Sadece	 ÇHS’de	 ve	 ek	 protokollerinde	 garanti	
altına alınmış yasal hakların ihlali incelenebilir;
•	 Ulusal	 hak	 arama	 yollarının	 tümü	 tüketildiğinde	
ve başka bir uluslararası yasal hak arama yoluna 
başvurulmadığı durumlarda BM Çocuk Hakları Komitesi’ne 
bireysel başvuru yapılabilir;
•	 Bir	 ya	 da	 daha	 fazla	 çocuk	 hakkın	 ihlali	 ile	 ilgili	
başvuru yapabilir;
•	 Üçüncü	 şahıslar	 ya	 da	 tüzel	 kişiler	 çocukların	
bilgilendirilmiş onamı bulunmadan çocuklar adında 
başvuru yapamazlar;
•	 Üçüncü	 şahıslar	 ya	 da	 tüzel	 kişiler	 çocuğun	
ya da çocukların yüksek yararına hareket ettiklerini 
kanıtlayabilirlerse çocuklar adına başvuru yapabilirler.

Taraf olduğumuz tüm uluslararası insan hakları ve çocuk 
hakları sözleşmeleri gereğince çocuk adalet sistemi için, 
önleyiciliğin ve koruyuculuğun esas olduğu bir yaklaşımla 
ve onarıcı adalet ilkeleri çerçevesinde hareket etmek 
konusunda devletin yükümlülükleri bulunmaktadır. 

2005 yılında çıkartılan Çocuk Koruma Kanunu bu alandaki 
temel yasal düzenlemedir. Yasa, korunma ihtiyacı olan 
çocukların danışmanlık, sağlık, bakım ve eğitim/barınma 
programları gibi hizmetlere yönlendirilmesindeki usulleri 

belirlemekte ve bu önlemlerin yaşama geçirilmesine 
yönelik düzenlemeler getirmektedir. Korunma ihtiyacı 
olan çocuklar, fiziksel, zihinsel, manevi, toplumsal ve 
duygusal gelişimleri ve kişisel güvenlikleri risk altında olan, 
ihmale veya istismara maruz kalmış veya suç mağduru 
çocuklar olarak tanımlanmaktadır. 

Ancak yasanın uygulanması noktasında çocukların 
adalet sistemiyle temas ettikleri çeşitli durumlarda maruz 
kaldıkları hak ihlallerine  ve hukuka aykırı uygulamalara 
ilişkin  sorunlar halen devam etmektedir. 

Çocukları risklerden korumaya, haklarının ihlal edilmesini 
engellemeye, korunma hakları çiğnenmiş olanları 
desteklemeye yönelik çalışmalar, sosyal hizmetler, 
güvenlik, yargı, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki yetkili 
merciler tarafından çocuk odaklı,  hak temelli, disiplinler 
arası ve bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlar arasında 
koordinasyon sağlanarak yapılmalı ve denetlenmelidir. 
Çocuk adalet sistemi  kapsamında   öncelikle Türk 
Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Çocuk Koruma 
Kanunu arasındaki uyumsuzluklar giderilmeli, mevzuat 
uluslararası insan hakları ve çocuk haklarına  dair 
mevzuatlarla uyumlu hale getirilmeli,  çocuklar için etkili, 
örneğin her mahallede kurulacak sosyal hizmet birimleri 
gibi kolay ulaşılabilir, güvenilir ve hak temelli başvuru 
mekanizmaları oluşturulmalı, ebeveynlerin ve çocuklarla 
çalışan uzmanların konuyla ilgili bilgi ve farkındalık 
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düzeyleri artırılmalı,  çocuğa  karşı her  türlü şiddetin 
suç olduğu  ve   bu konuda bildirim yükümlülüğünün 
bulunduğunun tüm toplum tarafından benimsenmesi  
için   çalışmalar  yapılmalıdır. 

Önleyici ve koruyucu yaklaşıma sahip, etkili, hak temelli 
bir çocuk koruma sistemi ve sistemin etkisini izleyecek 
hak temelli bir izleme mekanizması kurulmalıdır.

Anayasa’nın 90. Maddesindeki düzenlemeye göre temel 
haklara ilişkin bir uluslararası normla bir yasa karşı karşıya 
gelince uluslararası normun uygulama alanı bulacağı 
açıktır. Türkiye’de hâkim ve savcıların 90. madde uyarınca 
temel haklara ilişkin uluslararası normları iç hukuk normları 
gibi doğrudan uygulamaya başlamasının çocuk adalet 
sisteminde karşılaşılan sorunların  çözümünde    önemli 
bir adım olacağı kuşkusuzdur. 

Yararlanılan Kaynaklar:
1)Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
2) 17 Kasım 2010’da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce   
kabul edilen Çocuk    Dostu Adalete İlişkin Rehber 
3) Çocuk Hakları Paradigması ve Çocuk Ceza Yargılamasına 
Hâkim Olan İlkeler        Açısından   Türkiye’deki Düzenleme 
ve Uygulamaların Değerlendirilmesi (Rapor) 
   Av. Aydın Atılgan - Yrd. Doç. Eylem Ümit Atılgan Ankara, 
2009
4) Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi / Mart 2012
(İnsan Hakları Ortak Platformu  ve Uluslararası Çocuk 
Merkezi ortak çalışmasıyla       yürütülen proje kapsamında 
hazırlanan belge)
5) Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı 
Politika Belgesi / Mart 2012
(İnsan Hakları Ortak Platformu  ve Uluslararası Çocuk 
Merkezi ortak çalışmasıyla) 
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Av. Melek ÖZÖNER

BİR GEZİ, 
BİR CEZAEVİ
Batı Karadeniz turuna katılacağımı öğrenen arkadaşım; 
‘‘ Sinop Cezaevini çok merak ediyorum,  fotoğraf yollayın’’ 
demese, gitmeden bu kadar merak etmeyecektim.

Üç günlük gezimizin son günü, öğlen Sinop 
Cezaevindeydik. Cezaevi 1999 yılında kapatılarak müzeye 

çevrilmiş. Rehberimiz İbrahim Bey’in verdiği bir saatlik 
dolaşma süresini öncesinde çok bulmakla birlikte, hiç de 
öyle olmadığını sonradan anlayacaktık.

Surlarla çevrili iç kale içerisindeki yapılar cezaevi olarak 
kullanılmış. İki tarafı  denizle çevrili olduğu için nem 
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oranının yüksekliğinden dolayı hükümlüler cezalarını 
tamamlayamadan yaşamlarını yitiriyorlarmış, bilgisiyle ilk 
zindana girmemizle çıkmamız bir oluyor. Oldukça büyük 
bir alanda olan yapılar bölümünü hüzün, ürperti, karışık 
duygularla geziyoruz. Rutubet kokuları illaki var. Volta 
atılan bölümler, ağır demir kapılar ardındaki koğuşlar, 
koridorlar, merdivenler…filmlere, hikayelere, romanlara, 
şiirlere, şarkılara  konu olmuş. Birçok ünlünün  yattığı liste 
şimdilerde bahçedeki levhada sergileniyor.  Ancak ben 
çocuklara ait bölümü görmek istiyorum.

İç kale yapılarından uzak bir yerde ayrı olarak Veysel 
Paşa, 1939 yılında iki katlı ve dokuz koğuşlu ek bir bina 
yaptırmış. 
“Çocuk Islah Evi”
Çocuk Islah Evi, sevimsiz bir bina, diğer yapılara göre 
oldukça yeni olsa da onlardan çok da farklı değil. Daha 
girişte içiniz sıkılıyor. Göreyim ama biran önce çıkayım, 

gideyim buradan. O soğuk, yüksek duvarlardan kaçmak 
istiyorsunuz. Birkaç adım sonra soldaki duvardaki yazıyı 
okuyorsunuz.

ÖZGÜRLÜĞÜ ELİNDEN ALINAN VATAN 
ÇOCUKLARININ CEZASI BİTTİĞİ ZAMAN 
TOPLUMA YARARLI OLACAK KİMSELER HALİNDE   
YETİŞTİRİLMESİ LAZIMDIR.  

K. ATATÜRK

Diğer bölümleri göremiyorsunuz. Demir parmaklıklarla 
geçişler kapatılmış. Fiziki koşulların kötü olduğu belli. Giriş 
holünden geri çıkıyorsunuz.

Atatürk’ün büyüklüğünü bir kez daha anlıyorum. 
Özgürlüğü elinden alınan çocuğun korunması gerektiği 
onun bir birey olduğu, topluma yeniden kazandırılması 
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gerektiği ve bunun  kurumun görevi olduğunu o yıllarda 
belirtmiş.

Burada tutulan çocuklar topluma kazandırıldı mı? 
Zamanlarını nasıl değerlendiriyorlardı, onlar için iyileştirme 
ve eğitim programları var mıydı? Düşünemiyorum.

Her yer ne kadar sessiz. Diğer yapıları dolaşanlar da 
geldiğine göre son fotoğraflar  çekiliyor. Ve ayrılma zamanı 
müze olan cezaevinden.

Çocuklar hakkında ailesine, yaşadığı çevreye, kendi kişisel 
özelliklerine, arkadaşlarına, suça sürüklenme nedenlerine 
göre değerlendirme yapılmalı, çocuğun yüksek yararı 
ilkesi de gözönüne alınarak çocuk adalet sisteminde yer 
alan cezalandırma ancak en son çare uygulanmalıdır.
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“Anlat bakalım” dedi Sorucu, “nasıl oldu?”

Sorarken yüzüne bakmış mıydı, bilmiyordu. Çünkü o yere bakıyordu, 
sabahtan beri sadece yere bakıyordu. Bu yüzden nerede olduğunu 
da bilmiyordu. Asfalt yollardan geçmişti, bazı taşıtlara binmişti, parke 
döşemelerin üstünden yürümüştü, sonra… 
Sonra, işte buradaydı! Bazı sesler duymuştu gün boyunca; kadın 
sesleri, erkek sesleri, gür sesler, tiz sesler, fısıltılar, bağırtılar... Ses 
olarak yer etmişti her biri aklına, sözleri yoktu! Gün akşama dönerken 
söze dönen ilk sesti bu duyduğu “anlat bakalım, nasıl oldu?” Büyük 

Yağmur’a, güvercinlere ve Didem Madak’a…

Didem Madak, Yüzüm Güvercinlere Emanet şiirinden

“Küçük, nasırlı bir avuçtan 
Avuçlarıma dökülürdü tüm şehir 

Alır yüzüme sürer 
Güvercinlere emanet ederdim yüzümü 

Aç gagalarını ıslatırdı gözyaşlarım” 

Av. Şefika MISIRLI

ÇOCUK

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2018 Özel Sayısı
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Yağmur’a, güvercinlere ve Didem Madak’a…

bir mekandaydı, çok büyük. Sesin yayılmasından anlamıştı bunu. 
Bir yetişkinden, belli ki yılgınlık ve yorgunlukla çıkan bu sözler, 
kendisinden yüksekte duran birinin ağzından dökülüyordu, sezmişti. 
Yüreği ezildi, sesi içine kaçtı! 

Kocaman bir salonun içinde yerden bir hayli yükseğe kurulmuş 
kürsünün ardından soruyordu. Tek başına değildi, kocaman kürsüde 
sağında ve solunda yardımcıları olduğu anlaşılan iki sorucu daha 
vardı. Üstünde dosyalar yığılı yüksek kürsünün önündeki daha alçak 
bir masada bilgisayarın başında bulunan yazıcı, Sorucu’nun soruları 
ile “yaz” dediği diğer şeyleri yazıyordu. “Konuşsana çocuğum!” dedi 
Sorucu emreden bir sesle “gece yarısına kadar seni bekleyemeyiz 
burada!”. Başsorucuydu bu konuşan; sese, söze ve duruma hakimdi!

Başsorucu’nun güçlü sesiyle irkildi bir an, sıçrayacak gibi oldu 
yerinden ama tuttu kendini, durdu olduğu yerde başı hala önünde. 
Aşağıda gözünün değdiği yerde tutulacak bir eldi aradığı, gülen 
bir çift göz belki de! Derken döşemedeki sarı lekeye takıldı gözleri. 
Bildiği bir şekli vardı lekenin. Ne olduğunu ararken başını biraz sağa 
çevirerek bakınca farklılaştı, bildiği şekil olmaktan uzaklaştı. Bildik 
şekli yakalayabilmek için yeniden yavaşça sola çevirirken başını, 
düşünüyordu. Gün boyu yaşadıklarını, karakalem çizilmiş tablolar 
gibi siyah beyaz sahneler halinde aklından geçiriyordu. Kendisinden 
isteneni biliyordu çocuk! Olduğundan beri hiç olmamasını dilediği 
şeyi anlatması isteniyordu, farkındaydı. Aslında o da anlatmak 
istiyordu, anlatıp artık soru sorulmasından kurtulmayı diliyordu. Bu 
yüzden konuşmak için ağzını açmak üzere kıpırdatıyor ancak içindeki 
sözlerin sesini bulamıyordu. Gözleri yerde, içinde sesini arıyordu. 

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2018 Özel Sayısı
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Bunun için döşemedeki o sarı lekeden bile medet umuyordu. O sarı 
leke, minik bir kuzuya mı benziyordu? 

“Sağır mı bu, ha?” diye sinirle sordu Başsorucu. Sorunun kime 
yöneldiği dolayısıyla cevabın kimden beklendiği belli değildi. 
Sesindeki telaş sabırsızlanmaya başladığına işaret ediyordu. Kimse 
bir şey söyleyemedi yine de.  “Kaç yaşında bu çocuk?” dedi bu kez.  
“On” diye cevap verdi yazıcı kürsünün altından, “çocuk on yaşında”.  

Çocuk, bütün bunları duyuyor anlıyordu. Sorularla uzayan bu 
zamandan bir an önce çıkabilmek için başını kaldırmak ve yüksek 
sesle bağırmak, her şeyi anlatmak  istiyordu. Oysa bedeni bu koca 
salonda, sesi ise kendi küçük bedeninde kaybolmuştu! Tüm isteğine 
ve gayretine rağmen sesi çıkmıyordu!

“Avutucusu yok mu bu çocuğun?” diye gür bir sesle tekrar sordu 
Başsorucu. Salondakiler birbiriyle bakıştı. Yazıcı endişeyle “çocuğun 
avutucusuna haber verilmişti Sayın Başsorucu” dedi.  Tam bu sırada 
kocaman salonun üç kanatlı koca kapısı hareketlendi, ortada bulunan 
ahşap plaka menteşelerinden gıcırdayarak açıldı ve içeriye parlak 
mavi kıvırcık peruğu, rengarenk giysisi, palyaço makyajı ve kocaman 
kırmızı ayakkabılarıyla Avutucu Hanım girdi. “Çocuğun avutucusu 
benim efendim” sözleri işitildi Avutucu Hanım’dan. Gecikmişliğini 
telafi etmek ister gibi çabuk çabuk konuşuyordu.  “Özür dilerim, 
geciktim, Baş Soruculuk’ta görevlendirildiğim bir başka çocuk daha 
vardı da” diyerek ekledi, Başsorucu’yu kızdırmaktan çekinen cılız bir 
sesle ve yerine, çocuğun yanına geçti aceleyle.  
Şimdi kocaman kırmızı ayakkabılarıyla yanında dikilen bu kadın 
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gün boyu aralıklarla gelmişti yanına. Aslında komik buluyordu 
onu, içten içe sevmişti de. İyi biri olduğunu düşünüyordu. 
Farkındaydı; üzülmemesini, gülümsemesini istiyordu çocuğun. 
İlk karşılaşmalarında çocuk başını kaldırmayınca kadın önünde 
eğilerek yere çömelmiş çocuğun gözlerini aramış ve bulmuştu. 
Olduğundan beri hiç olmamasını dilediği şeyden bu yana çocuğun 
göz göze geldiği tek insandı bu kadın. Ona avutucu dendiğini de 
şimdi öğrenmişti. 

Adının Avutucu Hanım olduğunu az önce öğrendiği kadının 
kendisinde yarattığı iyilik hissini anlatabilseydi keşke! Her bir tekinin 
burnuna bir çift şaşı göz çizilmiş kocaman kırmızı pabuçlara baktıkça 
duyduğu tuhaf neşeyi gösterebilseydi hiç değilse Avutucu Hanım’a! 
Sesini yitirmemiş olsaydı gülerdi yüksek sesle, kahkaha atardı. Oysa 
sadece sözcüklerin değil gülmenin de sesi terketmişti onu. Bu 
yüzden sözcükleri gibi gülmesinin de sesi yoktu.

Başsorucu, “avutucunun geldiğini de yaz zapta” dedi yazıcıya. 
Ardından klavyenin tıkırtısı duyuldu.  
Çocuk başını kaldırmadan, etrafına bakıp görmeden biliyordu 
koskocaman bir salonda olduğunu. Ve yine etrafına bakmadan 
biliyordu kalabalıktı salon, üstelik o da bu insanların arasındaydı, 
olduğundan beri hiç olmamasını dilediği şeyi yapan adam da 
oradaydı ve seziyordu Başsorucu’nun tam karşısında duruyordu.  
Ayrıca biliyordu ki Başsorucu, olduğundan beri hiç olmamasını 
dilediği şeyi yapan adama değil kendisine kızıyordu ve çocuk bu 
yüzden çok korkuyordu!
Başsorucu kürsüden aşağıya doğru yüksek sesle bir kez daha sordu 
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çocuğa, hatta sormadı emretti: “Nasıl oldu, anlat bakalım!”

Çocuk hala içindeki sözcüklerin sesini arıyor ancak bulamıyordu. 
Bunun için öyle büyük bir çaba içindeydi ki, salondakiler eğilip 
çocuğun yüzüne bakabilseler gayretten kırmızıya kestiğini fark 
edebilirlerdi. Başsorucu’nun emreden sesi daha çok korkuttu çocuğu 
ve titremeye başladı. Bir yandan da kendi kendisine kızıyordu. 
“Okuldan sonra kaykayıma boya aramasaydım bunlar başıma 
gelmeyecekti, hepsi benim suçum” diyerek olanlar yüzünden kendi 
kendisini suçluyordu. 

Çocuğun olduğundan beri hiç olmamasını dilediği şeyi yapan adam, 
koskocaman bir adamdı ve görünüş olarak kalıbıyla salona yakışır 
bir formda olduğu düşüncesini uyandırıyordu. Elli sekiz yaşındaydı. 
Dinginlik içinde sorucuları ve salonu süzüyordu.  Kendisini bu yaşa 
getiren tüm hayat bilgisini kullanarak bu işten sıyrılmaya çalışacağı 
ilk bakışta anlaşılıyordu. Adam, Başsorucu’nun olaya ilişkin sorularını 
kimlik bilgilerine dair soruları gibi sükunetle yanıtlamıştı. 

Adamın sesindeki soğuk tını çocuğu daha da korkutmuştu. Buna 
rağmen içine bakıyor, içinden sesini bulmaya çabalıyordu. Ancak 
çocuk henüz bir fısıltıya dahi ulaşabilmiş değildi.
Bu sırada Başsorucu’nun “Anlatsana çocuğum, daha fazla oyalama 
bizi, nasıl oldu?” sözleriyle kükreyen sesi çınladı koskocaman salonda.  
Bunun üzerine Avutucu Hanım müdahale gereksinimi duyarak araya 
girdi ve “Sayın Başsorucu, çocuk kilitlendi konuşamıyor, sabahtan beri 
tek söz çıkmadı ağzından” dedi. Avutucu Hanım’a “E ne yapacağız, 
konuşması için keyfinin gelmesini mi bekleyeceğiz sonsuza dek!” 
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sözleriyle karşılık veren Başsorucu’nun sesinde kızgınlık kadar 
bıkkınlığın da izi vardı. Çocuğun, olduğundan beri hiç olmamasını 
dilediği şeyi yapan adam “Zaten bir şey olmadı Sayın Başsorucu, 
anlatacak hiçbir şey yok, o da bu yüzden susuyor” diyerek lafa girdi. 
Adamın bu sözleri çocuğun salonda bulunan yakınlarını sinirlendirdi. 
Bulundukları yerden adama doğru kızgın sözler sarfetmeye 
başladılar. Çocuğun olduğundan beri hiç olmamasını dilediği şeyi 
yapan adamın savunucusu, adamın bıraktığı yerden devam ederek 
“tanınmış bir iş adamı olan müvekkilinin beyanları karşısında on 
yaşında bir çocuğun hayal gücünün eseri olan soyut iddialara itibar 
edilerek yargılama yapılamayacağını” söylerken Avutucu Hanım 
çocuğun ailesini yatıştırmaya çabalıyordu. Bütün bunlar aynı anda 
oluyor, her kafadan ayrı bir ses çıkıyor herkes sıra gözetmeden ve 
diğerini dinlemeden konuşuyordu. Bu karmaşa içinde sonunda 
salondaki düzen şaştı ve Başsorucu’nun sesi yazıcıya, yazıcının sesi 
klavye tıkırtısına karıştı.  Çocuğun olduğundan beri hiç olmamasını 
dilediği şeyi yapan adamsa tüm bunların arasında kendinden emin 
gür sesiyle dile getirdiği itirazlarla, kendi savunucusu da dahil, 
salondaki diğer tüm sesleri bastırıyordu.

Çocuk, kısa süren bir şaşkınlığın ardından korkusunu ve içindeki sesi 
alarak yavaşça başını kaldırdı. Hep bir ağızdan konuşan yetişkinlerin 
anlamlı sözcükleri salonun içine yayılıp genişledi, bir uğultuya 
dönüşüp manasızlaştı, ardından da silinip gitti çocuğun kulaklarında. 
Bu insanlara söyleyecek sözü olmadığını farketti sonra. Yetişkinleri 
kendi kaoslarının içinde bırakıp onlara sezdirmeden koskocaman 
salonun kocaman kapısına doğru usul usul yürümeye başladı. 
Nasıl olduğunu anlamadan sessizce açtı kapıyı. Çıktığı salon gibi 
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kocaman salonların açıldığı yüksek tavanlı kocaman bir koridorda 
buldu kendini. Ne yapması nereye gitmesi gerektiğine ilişkin en 
küçük bir fikri yoktu. Derken binanın içinden ama biraz uzaktan 
gelen kanat sesleri ilişti kulağına. Yakınlarda bir kuş ya da kuşlar 
olmalıydı. Böyle devasa bir yapının içinde kanat sesi duymak hem 
şaşırttı hem de meraklandırdı onu. Seslerin peşine düşmek için karşı 
konulmaz bir istek duydu. İçindeki isteğe uyup koridorda ilerledikçe 
yaklaştı kanat sesleri. Koridor bitip önünde merdivenler belirdiğinde 
durdu kısa süreliğine ve hemen ardından merdivenlerden aşağıya 
inmeye karar verdi, “kuşlar varsa eğer çıkış kapısına yakın olmalı” 
diye geçirmişti aklından çünkü. Merdivenlerden aşağıya yedi sekiz 
basamak inmişti ki kanat seslerinin uzaklaştığını fark etti. Bunun 
üzerine gerisin geriye dönüp indiği basamaklardan önce geldiği 
kata sonra en üst kata çıktı. Çıktığı katta da geldiği katta olduğu 
gibi kocaman kapıların açıldığı uzun bir koridor vardı. Koridorda 
yürüdükçe kanat sesleri yaklaştı, kanat sesleri yaklaştıkça kocaman 
kapılar geride kaldı. 

En üst kattaki koridorun bitiminde, yüksek tavanlı binanın kolon 
ve kirişlerinin birleşme yerlerine yuvalanmış güvercinler karşıladı 
çocuğu, ritmik kanat çırpışlarıyla. Üst kat koridorunu dolduran 
havada coşkuyla süzülüp hoş geldin dediler ona. Olduğundan 
beri hiç olmamasını dilediği şey olduğundan bu yana ilk kez 
gülümsedi çocuk. Sol koluna tüneyen beyaz kırçıllının kanatlarını 
okşarken güvercinler, sorucuların ve çocuğun olduğundan beri hiç 
olmamasını dilediği şeyi yapan adamın asla buraya gelemeyeceğine 
dair söz verdiler çocuğa. Çocuk en güzel kahkahalarıyla karşılık verdi 
güvercinlere…  
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Av. Tuğba YAYLAMIŞ

11 EKİM 2018 DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ ULUSLARARASI KONFERANSI

Güçlü  Kızlar, 
           Güçlü Yarınlar...
Güçlü  Kızlar, 
           Güçlü Yarınlar...

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, dünyada kız 
çocuklarına yapılan ayrımcılığa dikkat çekmek ve bilinç 
oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
tarafından 2012 yılından bu yana kabul edilen bir gündür. 

Türkiye’de ise ilk kez 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü, 
Aydın Doğan Vakfı tarafından sahiplenilmiş ve bugünü 
daha anlamlı kılmak için BM ile ortak çalışmalar yürütülerek 
Uluslararası bir platform haline getirilmiştir. 

Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar sonrasında ilki 11 Ekim 2015 
yılında Aydın DOĞAN Vakfı ve BM‘in seçkin kurumları 
UNİCEF, BM Nüfus Fonu, UNWOMAN’ın güçlü işbirliğiyle 
düzenlenen Dünya Kız Çocukları Günü konferansının, bu 
yıl İstanbul - Hilton Convention Center’da dördüncüsü 
gerçekleşti.

Çocuk Hakları Merkezimizde birlikte çalıştığımız, büyük bir 
özveri ve gönüllülükle katkı sağlayan, sevgili meslektaşım 
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ve üstadım Av.İlke Erol’la birlikteydik. Konferans, her yıl 
olduğu gibi bu yılda çok değerli konuklara, konuşmacılara 
ve panelistlere ev sahipliği yaptı.

“ Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor Yoluyla 
Güçlenmesi” temasıyla gerçekleştirilen konferansta kız 
çocuklarının;  Dünya Güreş şampiyonu Yasemin Adar, 2017 
Yılı Avrupa Eskrim şampiyonu olan Deniz Selin Ünlüdağ, 
2014 Yılı Avrupa Atletizm şampiyonu Öznur Alamur gibi 
rol modelleriyle buluşması çok güzeldi. Hepsinin en 
önemli ortak noktası aileleri, özellikle babaları tarafından 
yüreklendirilmeleri ve isteklerinde kararlı olmalarıydı.
 
Mardinli çocukların ve Barış İçin Müzik, Brass Girls 
üyelerinin sergilediği performans, “Ben İstersem” kitabının 
yazarlarından Gülten Dayıoğlu ile Canan Tan’ın katılımları 
ayrıca değerliydi. Bugün, hepimize ilham kaynağı oldu.

EDİNİMLERİMİZ

Konferansın sunuculuğu, Özge Uzun tarafından 
gerçekleştirildi. Açılış, eşit eğitim olanaklarının kız 
çocuklarımızın geleceğinde neler değiştirebileceğine dair 
umut olabilecek NURTEN GÜLEÇ’in hikayesiyle başladı.

Nurten Güleç;
“Ardahan Üniversitesi’nde  iktisat  öğrencisiyim.   21 
yaşındayım. Şu an Mardin’in bir köyünde yaşıyorum. 9 

kardeşiz ve  ben ilk çocuğum. Babaannem bizimle yaşıyor. 
Babam çiftçi, aylık bir geliri yok. Annem ev hanımı, beni 
pek okula gönderme taraftarı değillerdi. Bizim köy işleri 
baya zordur. Sabah saat 3 te kalkarız ve gün batımına 
kadar tarlada çalışırız. Annem kendisine destekçi istiyordu; 
ev işlerinde yardımcı olacak, çocuklara bakabilecek. Ben 
anneliğin kitabını yazabilirim şu an. 

Küçükken birinin bana gülümsemesi bile bir çanta dolusu 
para değerindeydi. Hayatımda en çok sevdiğim şey birinin 
bana gülümsemesiydi, ben sarılmayı bile lisede öğrendim. 
Çok sıkı sarılıyormuşum öyle diyorlar. Sarılmayı bilmiyordum 
o yaşıma kadar. Hem köyde kalmak istemiyordum hem 
de anneme babama faydalı olmak istiyordum. Hemen 
evlenmek istemiyordum. Köyde biliyorsunuz kızları erkenden 
evlendirirler. Benim annem de 13,14 yaşlarında evlenmiş. 
Köyde düğüne gidemiyorsunuz. Alıcı gözüyle bakıyorlar, 
sizi süzüyorlar falan. En nefret ettiğim şey bir erkeğin beni 
süzmesidir. Bir gün eve gittim. Bir baktım ki kapıda bir sürü 
ayakkabı var. Meğer beni istemeye gelmişler. Babamın 
karşısına geçtim; ‘Baba ben size faydalı bir evlat olmak 
istiyorum, yarın öbür gün beni bir kocaya vereceksiniz, o 
zaman size kim bakacak, size ne faydam olacak, dedim. 
Sonra babam düşündü... O yıl meslek lisesi kazanmıştım. 
Babam beni okula kayda götürdü ve kendi elleriyle okula 
kaydettirdi. O kadar mutlu oldum ki benim için okumak altın 
değerindeydi. Benim asla umudum bitmez.
Babam benimle Ardahan’a okula geldi kayıt yaptırdı. 
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Annem babama kızıyordu tartışıyorlardı; ‘Kızı niye okula 
gönderiyorsun, kim bize yardım edecek, kim tarlaya girecek? 
‘diye. Ben buralara gelebildiysem bir kız olarak bir ilk çocuk 
olarak ve her şey den öte ileri görüşlü bir aileye sahip 
olmayarak...sadece babamın desteğiyle buralara gelmişsem 
hiçbir şey imkansız değil. Yeter ki isteyin yeter ki inanın hep 
bir umudunuz olsun, hep bir hayaliniz olsun ona ulaşmaya 
çalışın hemen pes etmeyin. Benim hep  umudum vardı. 
Benim için hayal gibi bir genç lider olarak burada olmak. 
Seçildim. Çocuk gibi sevindim, havalara uçtum! Çok mutlu 
oldum. Ben yapabildiysem sizler haydi haydi yaparsınız. 
Yeter ki kendinize inanın, güvenin.

YETERKİ İSTEYİN , HER ŞEY OLUR.” 

Nurten’in hikâyesiyle kız çocuklarına fırsat verildiğinde 
neleri başarabildiğini gördük.

Daha sonra; açılış konuşmasını yapan Aydın Doğan 
Vakfı Başkan Vekili Sayın Vuslat Doğan Sabancı; 

“Kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın önündeki engelleri 
kaldırıp toplumda, siyasette, ekonomide, sosyal tüm 
alanlarda eşit imkanlar verilmelidir. Engelleri ortadan 
kaldırarak, hedeflerine ulaşmaya çalışmak diğer taraftan da 
güçlendirerek sorunun çözümüne ulaşmak çok önemlidir.
Kız çocuklarına sorulunca; ne olmak istiyorsun ? denilince 
çok önemli 3 meslek söyleniyor. Öğretmen, hemşire, emniyet 

görevlisi. Çünkü sürekli karşılaşılan meslekler. Ancak hayalleri 
büyütmek çeşitlendirmek çok kıymetlidir. Yani kızlarımıza 
bilim insanı, sporcu, sanatçı olabileceğini de hatırlatmalıyız. 
Bugün burada 3 tane önemli sporcumuz var. Avrupa 
eskrim şampiyonu Deniz Selin ÜNLÜDAĞ, Avrupa atletizm 
şampiyonumuz Öznur ALAMUR, yine milli futbolcumuz Naz 
AYDEMİR AKYOL.Avrupa Şampiyonu, milli kadın güreşçimiz 
Yasemin ADAR.  Belki de hiç olmaz denilen bir alanda, 
kadından güreşçi olur mu? denirken çıkılan bir yolculukta, 
tüm engellere rağmen babasının motivasyonu ve gücüyle 
3 kere üst üste Avrupa şampiyonu olmuş. Bugün Yasemin 
sadece kadın güreş alanında bir ilham modeli değil, ayrıca 
erkek işidir, erkeğin mesleğidir denilen her alanda da genç 
kızlarımız ve kız çocuklarımız için ilham kaynağı oldu.
Bir yerlerden başlamamız gerek. Başlayacağımız yer burası. 
Dün değilse bugün. Önce anne ve baba olarak başlamamız 
lazım, sonra öğretmen, teyze olarak bütün karar verici olarak.  

KIZLARIMIZI KARŞIMIZI ALIP KIZIM HAYAL ETTİĞİN, 
YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜN HER ŞEYİ SEN 
YAPABİLİRSİN VE SENİN YAPAMAYACAĞIN HİÇBİR ŞEY 
YOK. BU GÜÇ SENİN İÇİNDE VAR. 

Kızlarımıza bunu söylememiz lazım. Bu cesareti 
çocuklarımıza vermeliyiz. 

GÜÇLÜ KIZLAR GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN !!!
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Panelin 1. Kısmında ; Yaratıcılık ve Enerji Kaynakları: 
Sanat ve Sporda Kız Çocukları konuları üzerine 
konuşmalar yapılmıştır.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndan Dr. Yeşim Gürer 
Oymak’ın moderatör olarak yer aldığı panelde 
yapmış olduğu konuşmasında;

“Toplumun yarısını oluşturan kız çocuklarımız ve kadınlarımız 
ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmanın anahtarıdır. 
Güçlü, sürdürülebilir bir hayat için kız çocuklarımızın ve 
kadınlarımızın toplum hayatına eşit ve aktif bir biçimde 
söz sahibi olması gerekir. Ancak kadınlar cinsiyete dayalı 
ayrımcılık ve toplumsal kaynaklara erişimde önlerine çıkan 
engellemelerde erkekler karşısında eşitsiz bir durumda 
bırakılıyorlar. Toplumsal cinsiyet açısından kız çocuklarının 
aile içerisinde, eğitim ve çalışma yaşamında hayatın pek 
çok alanında dezavantajlı konumda olduklarını, karar 
mekanizmalarında yeterince yer alamadıkları ve yaşamları 
süresince pek çok engelle karşılaştıklarını görüyoruz. 

Kadına yönelik negatif ayrımcılık daha çocukluk yıllarında 
toplumsal ve kültürel kalıplar ve yargılar nedeniyle 
aile ve toplumun erkek çocuğun kız çocuğu önünde 
ayrıcalıklı konumda tutmasıyla başlamaktadır. Kız 
çocuklarının okumasının önemsenmemesi, cinsiyete 
dayalı kız çocuklarının eğitim olanaklarından yeterince 
yararlanamaması ve onların sosyal ve ekonomik alanlarda 

geri kalmalarına yol açıyor. Kız çocuklarının toplumsal 
yaşama eşit bir biçimde katılabilmeleri ve birey olarak sahip 
oldukları hakların farkına varabilmeleri ve tam anlamıyla 
bu hakları kullanabilmeleri, tam ve eşit bir biçimde 
katılmalarında, kültür ve sanatın son derece etkisi bulunuyor. 
Kültür ve sanat tüm dünyada sosyal ve ekonomik kalkınmanın 
bir göstergesi olarak kabul ediliyor ve sanatsal üretim bugün 
toplumların gelişmişliklerinden biri olarak sayılıyor. Kişisel 
beceri, adanmışlık, hedefe ulaşma çabası, kişinin kendi 
kapasitesini ortaya çıkarması, kendini aşma isteği... Daha 
sonra ailesi ve yakın çevresinin gurur kaynağı oluyor ve onlar 
tarafından destekleniyor. Rol model oluyor. Spor ve sanatla 
uğraşan çocukların özgüvenleri, hayal güçleri ve öncelikleri 
artıyor. Kendi potansiyellerini çıkartmalarına ve pek çoğunun 
göremediğimiz zaman her alanında hissettiğimiz cinsiyetçi 
baskıları ve bende başarabilirim demelerine destek oluyor. Bu 
dönüştürücü etkisiyle kültür ve sanat, çocukların ve gençlerin 
eğitimine destek oluyor.” 

Panelistlerden milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, 
‘Kız Çocuklarının Sporla Güçlenmesi için Sesini 
Yükselt’ konulu konuşmasında;

“Sporun bana kattığı en önemli şey “SABIR” oldu. Sabırsız 
ve hareketli bir çocuktum. Herkes bekleyecek ki hayatı 
programlamayı ve oyunu daha iyi öğrenebilsin. Spor 
aslında baktığımızda minyatür bir alan bizler için. Oyunda 
kazanmak var, kaybetmek var, mücadele var, rekabet var, 
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bunların hepsi sporun içinde var. İleride profesyonel sporcu 
olmasak bile hepimizi hayata hazırlayan şeyler bunlar. Bu 
yüzden kız çocuklarının hayata hazırlanmaları için spor 
yapmaları çok önemli.
Spor denilince akla hep erkekler geliyor yani futbol erkeklerin 
tekelinde denebilir. Kadınların sporda ve hatta futboldaki 
başarıları da azımsanmayacak derecededir. Toplumsal bilinç 
oluşturmak adına medyada ve kamuoyunda kadınların 
başarılarına daha çok yer vermek gerekir.

Spor daha çok fiziksel aktivitedir. Spor sayesinde birçok 
arkadaşım burs alarak yurtdışında eğitim aldı. Hepimizin 
el ele pek çok şey yapmamız lazım. Kelebeğin kanadını 
çırpması gibi o kadar etki yaratıyor ki. Herhangi bir başarı 
kazanıldığında spor okulları iki üç katına çıkıyor. Aslında 
aileler çocuklarının spor yapmasını istiyor. Fakat bunun için 
imkanlar maalesef çok fazla yok. 

Yaratıcılığın ve hayal kurmanın sınırı yok. Sanat ve spor 
cinsiyet ayırmıyor. Daha güçlü, donanımlı ve kuşaklara 
ilham verebilecek, toplumu yönlendirebilecek daha 
fazla kadın lidere kavuşana kadar sahnede, müzelerde, 
spor sahalarında erkekler kadar kadınları da görene dek 
hayallerimiz ve geleceğimiz için el ele çalışmaya devam 
edeceğiz.”

Konferans arasında, Mardin Sirki adı altında Mardinli 
çocuklarımızın heyecan verici performansını izledik. 

Mardin Sirkinin kurucusu Yusuf Kurt sosyal sirkle nasıl 
tanıştığını anlattı. “Mardin, Batman illerindeki 13-18 
yaşlarındaki gençlerle beraber  2012 yılında onlar  için 
sosyal sirki kurduk. Fransa’daki sosyal sirk modelini 
Mardin’e taşıyıp içinde hayvan olmayan sosyal sirk 
atölyeleri hazırladık. 2012-2016 aralığında 120 bin çocuğa 
ulaşmış olup ,eğitimler yoluyla da 800 çocuğa ulaştık. 
Amacımız doğuda bu sayıyı onbinlere ulaştırmak.”  

Panelin 2. kısmında, “Yaşam ve Özgürleşme İçin 
Rehberimiz: Kız Çocuklarının Güçlenmesinde Bilim 
ve Teknoloji”  konulu konuşmalar yapılmıştır.

İhmaller duvarı çocuklarımızı görünmez kılıyor. Onları 
duymuyor görmüyoruz. Halbuki dinlesek onları…
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Onlar hem kendilerine yapılanların hem de hayatta neler 
olabileceğinin farkındalar. Kız çocuklarının gücünü açığa 
çıkartmak; devletlerin, sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin 
ve kız çocuklarının bizatihi çalışmalarıyla olur. 

Panelistlerden Facebook Ülke Direktörü Derya 
Özkaya Matraş ‘Daha Yeni Başlıyor’ konulu 
konuşmasında;

“Kız ya da erkek çocuk olmanın en güzel yanı, oyunlardır. 
Bugünün çocukları daha hızlı bir dönemde yaşıyor. Sınırları 
kaybolmaya başladığı dijital bir dünyada… Oyunlar 
bizim için dijital adımlar olarak ilk adımlarımız oldu. Artık 
oyun değişiyor, oyunun kuralları da değişiyor. Çünkü 
dünya değişiyor. Dünya Ekonomik Forumunun yaptığı 
araştırmalara göre 2020 yılına kadar 5 milyon iş, yapay 
zekaya teslim olacak. 1 milyon iş alanı yaratacak. Bu da bize 
şu soruyu düşündürtüyor. Bu dünyaya nasıl hazırlanabiliriz? 
Buna becerilerimizi geliştirerek başlayabiliriz. Üç çeşit 
becerilerimizle: İnsani beceriler, ticari beceriler ve yaratıcı 
becerilerle. Bunların en önemlisi, öğrenme becerileridir. 
Facebook’un kurucusu Mark ZUCKERBERG’e soruyorlar,

- Birini işe alırken o kişinin hangi becerilerine dikkat edersiniz? 
Cevabı ;

- “Öğrenme becerilerine. Dünya çok hızlı değişiyor ve  daha 
da hızlı bir şekilde değişmeye devam edecek. Bu değişimi 

yakalayabilmek için çok hızlı öğrenmek gerekiyor. Özellikle 
robotların ve makinaların yapamayacağı insani ve yaratıcı 
beceriler alanında yatırım yapmamızı sağlayacak en önemli 
şey  kitap okumak” 

Öğrenme, eğitim ve eğitime erişim ile sağlığa erişim 
bakımından ne yazık ki dünyada 144 ülke arasında Türkiye 
130. sırada yer alıyor. Kız çocuklarının eğitimine, ailelerinin 
kalkınmasına toplumlarının kalkınmasına baktığımızda, 
eğitim en büyük çarpan etkisine sahiptir. Aynı resmi, eğitimle 
beraber kadınların iş hayatında görüyoruz. Türkiye’de 
kadınların iş hayatına katılımları % 30,35 civarında. Oysa bu  
gelişmiş ülkelerde nerdeyse yarısıdır.

Bu sorunları nasıl gidereceğiz? Neden bu problem 
var, nedeni ne? 

Birincisi bizim kendimize inanmamamız toplumdaki yerimiz 
hakkında yanlış bilgilere sahip olmamız. İkincisi toplumun 
bize inanmaması ve toplumdaki rolümüz ve basit ve yanlış 
düşünceye sahip olması. İlk adım;  önce biz kendimize 
inanacağız sonra ailemiz ve sonra toplum zaten bize 
inanacaktır. 

Güçlü olmayı öğrenmeliyiz!

Güçlü olmak güçlü opsiyonlara sahip olmak demektir. 
Kendimiz adına karar verebilmek demektir. Başarılı olmak 
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için neler yapmalıyız?  
Başarılı insanların yaptığı 3 şey;
1.Amacını bulmak, 2.Sıkı çalışmak, 3.Pes etmemek.
Hayat hiç kolay olmayacak! Hayat çizginizi belirleyecek 
olan şey güneşli günlerde ne yaptığınız değil, fırtınalı 
günlerden nasıl çıktığınız, bu fırtınalardan ne öğrendiğiniz, 
güçlenerek ayağa kalkıp kalkamadığımız... Biz kızlar, 
eğer hayat amacımızı bulursak, bize hayat amacımızın 
başkası tarafından dayatılmasına izin vermezsek, sıkı ve 
akıllı çalışırsak ve zorluklar karşısında  pes etmezsek, biz 
başarabiliriz. Biz kadının dünyadaki adını güçlendirebiliriz. 

GELİN BU OYUNUN KURALINI BOZALIM !!!

Panelistimiz Kutup Bölgeleri Araştırmacısı Burcu 
Özsoy ‘Kutuplardaki Bilim İnsanları’ konulu 
konuşmasında; 

“Ben lisans eğitimimi harita mühendisliği bölümünde 
tamamladım ve  doktora eğitimi için ABD’ye gittim. Teksas 
Üniversitesi’nde doktora eğitimimde Antarktika ve uzaktan 
algılama konusunda çalışmaya başladım. Danışmanım, 
biri Mars diğeri de Antarktika deniz buzullarıyla ilgili iki 
araştırma konusundan birisini seçebileceğimi söyledi. 
Marsa gidemeyeceğimi ama Antarktika’ya gitme ihtimalim 
olduğunu düşünerek Antarktika’yı seçtim. 2006 yılında 
buzkıran gemisiyle 1 aylık Antarktika araştırma seferine 
katıldım.

Antarktikayı, haritada sorsanız söyleyemem. Bu alanda rol 
model alabileceğim kimse yoktu. Bu süreçte 2 yaşında bir 
çocuğum vardı. Bu süreçte bilim insanlarından öğrendiğim 
çok şey oldu. Öğrenmek adına her şeyi sorguladım. 
Sorgulamak önemli.  Nasa‘ya uydu gönderen bilim 
insanlarıyla tanıştım. 

Doğru sözlerle, doğru zamanda, doğru şeyler yaptığıma 
inanıyorum ve evrene mesaj vermekten çekinmedim. 2010 
yılında doktoramı tamamladım. İTÜ ye geldim. 53 ülkenin 
bilim üsleri varken Türkiye’nin Kutup Araştırmaları Merkezi ve 
onlardan aldığım güçle şu an proje Cumhurbaşkanlığı’nın 
himayesinde yürüyen proje haline geldi. Türkiye sabit 
Antarktika seferlerini her sene gerçekleştiriyor.  Bütçesi büyük, 
hedefleri büyük.  Hem bilim insanları hem genç nesiller hem 
de hükümet olarak hepsi şu an arkamızda. Yeter ki doğru 
mesajları doğru yerlerde verebilelim.

9 kişilik ekip kurduk. Sefer lideri de ben oldum. Bir Türk 
kadınının,  sefer lideri olarak dünyadaki imajını sergilemekten 
büyük gurur duydum. Erkek grubun fazla olduğu bir yerde 
bir kadın lider! Teknoloji demokrasi getiriyor bize. Kadın 
olarak bir  lider ve takımın bir parçası olabilmek önemli. Eşit 
şartların yaratılmasını sağlamak çok önemli. Ayrıca Uluslar 
arası araştırma komitesi olan SCAR’a üye olarak, üyelik ve 
katılımda süreklilik sağlayarak, ATCM’de etkin rol alarak , 
hem bilimsel hem siyasi açıdan ülkemi gururlandırdığım için 
mutluyum.”  
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EŞİT ŞARTLARIN OLUŞMASI İÇİN ELİNİZDEN GELENİ 
YAPIN!

Panelin Çocuk ve Gençler Rol Modelleriyle Buluşuyor 
Konulu Üçüncü Kısmında;

Panelistimiz, Eskrim Yıldızlar ve Gençler Avrupa 
Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ konuşmasında;

“17 yaşındayım. Karayip korsanlarını çok izliyordum.  Türkiye 
şampiyonasına katıldım. Ankara’ya gittim. Ailemden ilk 
kez ayrı kaldım. Bir yandan okuldaki derslerim bir yandan 
antrenmanlar. O yıl derece yapamadım. Acaba ben 
yapamıyor muyum ? hissine kapıldım. Ancak, işte başarı, 
tam burada geliyor. Eğer bırakırsanız her şey bitiyor. Tamam 
son bir kez daha deneyeceğim dedim ve  sezonun sonunda 2. 
oldum. Bu bana umut oldu. Bunun daha iyisini yapabilirdim.  
Hiçbir başarı tesadüf değildir, bunu biliyordum. Kaybetmeyi 
öğrenemedikçe kazanmayı da öğrenemiyoruz. 

Eskrim sporunda bizi biraz korkuttular. İtalyanlar çok iyi, 
Ruslar çok iyi, Türkler bu alanda dereceye giremez diye. Ben 
buna karşıyım. Benim onlardan farkım yok. Ben sadece çok 
çalışmaya inanıyorum. Ailem bana kendi ayakları üzerinde 
durmayı öğretti.  Bundan sonraki hayatımda olimpiyatlarda 
dünya şampiyonu olmak istiyorum.”

Panelistimiz 400 Metre Paralimpik Koşucu Öznur 
Alumur konuşmasında, 

“Gaziantepliyim, Gaziantep’te GAP görme engelliler okuluna 
gittim. Spora beden eğitimi hocam sayesinde başladım. 
Görme engelliyim. Hocam bana sen çok güçlü bir kızsın ve 
çok hızlısın ve çok iyi şeyler başarabilirsin dedi. Sporun ne 
demek olduğunu bilmiyordum bile. Halbuki atletizm gibi 
spor dalları da varmış. Gülle atmaya başladım. Hocama 
bu sporu sevmediğimi ve koşmak istediğimi söyledim. 2012 
yılında Hollanda Avrupa Şampiyonasına katıldım. Derece 
alanları görünce ben de heveslendim. 2013 yılında koşmaya 
başladım. 2014 yılında da İngiltere de yapılan Avrupa 
Şampiyonasında 100, 200, 400 metrelerde koşarak altın 
madalyayı alarak ülkemizi gururlandırdım. Ailemin katkısı 
çok oldu. Babam bana her zaman sen yaparsın dedi. Sen 
benim kızımsın, en iyi yerlere gelirsin dedi. Yeter ki kendine 
inan!”

Panelistlerden Sanatçı Azra Akın Konuşmasında;

“Ben Hollandalı bir Türk kızı olarak güzellik yarışmasına 
katıldım.  20 yaşındasın kendini daha bilmiyorsun. Bu ünvanın 
bana getirdiği şey dünyamın genişlemesi... Zorlukları daha 
fazlaydı. Bir milleti temsil etmek kolay bir şey değil. Kültür 
değişimi de yaşadım. Türkiyede yaşamaya başladım. 

Benden hep kusursuz olmam beklendi. Hertürlü, güzellik 
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olarak, davranış olarak. Bu baskıyı hep yaşadım. Sosyal 
medyanın etkisiyle de kızlar mükemmel görünmek istiyor. 
Toplumda bu baskı genç kızların üzerindeki ayrı bir şiddet 
türü. Herkes mükemmel görünmek istiyor ve bu nedenle de 
insanları şablonlara sokar hale geldik.”

Her alanda dünyaca tanınan değerli katılımcıların ve sivil 
toplum gönüllülerin desteğiyle uluslararası bir platforma 
dönüşmüş olan bu konferans, bu yıl ‘’Güçlü Kızlar Güçlü 
Yarınlar’’ ve ‘’ Kız Çocuklarının Bilim, Spor ve Sanat Yoluyla 
Güçlenmesi’’ temasıyla gerçekleşti.  Onların penceresinden, 
güçlü yarınlar için bilim, spor ve sanatta üstlendiği rolleri 
derinlemesine idrak etme fırsatı bulduk. 

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi olarak BM ve 
Aydın Doğan Vakfının düzenlemiş olduğu bu çalışmayı 
kutluyorum.

“YAPAMAZSIN DİYE BİR ŞEY YOK. YAPACAĞINA 
İNANMAZLAR DİYE BİR ŞEY VAR. VARSIN 
İNANMASINLAR. SEN YAP, BAŞARINCA İNANIRLAR...”
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Av. Levent DAĞAŞAN
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Hasan Hüseyin KORKMAZGİL

Dinlemezler ki çocukları 
Dinleseler çocukları 
Her şey uçurtma 

Dedim ki ben anneme 
Büyüme anneciğim büyüme 
Büyüyüp de n’apacan 
Bak işte kuzu kuzu 
Oynuyoruz seninle 
N’apacan büyüyüp de? 

Görücüler görür seni 
Alıcılar alır seni 
Nişan takıp sonracığıma 
Nikah yapıp sonracığıma 
Bindirip götürürler 
Demedim mi ben sana? 

Ondan sonra babam seni 
Boş bırakmaz babam seni 
Şuracığına koyar seni 
Taşımak var sonracığıma 
Doğurmak var sonracığıma 
Doyurmak var sonracığıma 
Değişmek var 
Demedim mi ben sana? 

Sünnet münnet ondan sonra 
Okul mokul ondan sonra 
Asker masker ondan sonra 
Ayrılmak var sonracığıma 
Özlemek var sonracığıma 
Ağlamak var sonracığıma 
Büyüme anneciğim büyüme 
N’apacan büyüyüp de 

Dinlemedi annem beni 
Büyüdü de büyüdü 
Gelişti de gelişti 
Nah işte böyle oldu 

Bırakır mı elin oğlu 
Bırakır mı benim babam 
Alıp annemi gitti 
Bozdu oyunumuzu 

Öptü onu öptü onu 
Ben oldum 

Öptü onu öptü kardeşim 
Sanki çok mu iyi oldu 
Dinlemezler ki çocukları 
Dinleseler çocukları 
Her şey uçurtma 

Dinlemedi annem beni 
Sanki çok mu iyi etti 
İşte şimdi çekip gitti 
Ne bayramda geliyor 
Ne yaş günlerimizde 
Hangimize küstü bilmem 
Bildiğim bir şey varsa 
Çağırsa durmadan 
Varamam kolarına 
Sanki çok mu iyi etti? 

Dinlemezler ki çocukları 
Dinleseler çocukları 
Her şey uçurtma…

Dinlemezler ki Çocukları
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‘’ Yıldızlar benim için özgürlük demek ... Koğuşta herkes uyuduğu zaman benim küçük 
kare gökyüzümde yıldızları izlerim ,göremediğim zamanlarda da özgürlüğü hatırlatsın 
diye kollarıma çizdim onları ...’’
Çocuk bayramı vesilesiyle girdiğimiz cezaevinde tuvalleri boyuyoruz çocuklarla,bir yana 
güneşi bir yana geceyi çizmiş, yaşadığı yere inat bana yıldızları anlatıyor ,elleri rengarenk 
çocuk  sevinci …’’1

1 23 NİSAN 2016 tarihinde gerçekleştirilen Maltepe Cezaevi Çocuklarla Tuval Boyama Etkinliği Notlarından
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Av. Sena Gökçe TUTGUNER

ÇOCUKLARIN 
ÖZGÜRLÜKLERİNİN 
KISITLANMASININ
SON ÇARE OLMASI PRENSİBİ
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Bir demir kapı kapanmadan diğeri açılamaz cezaevinde, oysa çocuk 
bu kapıların ardında değil sonsuz göğün ardında koşarken çocuktur.

Şehrin kilometrelerce ötesine kurulan ve  depolama işlevi gören 
cezaevinin kapısından içeri girdiğinizde  dikenli teller, beton ve 
metal yığını sarar çevrenizi, gökyüzü daraldıkça mavinin yerini gri 
almaya başlar.Sonra düşünürsünüz nedir cezaevi ,neden vardır..? 

Hapishane aslında iktidarın insanları kontrol altına alma, dönüştürme 
misyonunun uygulama yeri.  Hapishane demek, bireyin adaletsiz 
sisteme yeniden uyumunun sağlanması, uyum sağlamazsa yeniden 
hapishaneye konulması, yani sorunları değil, sorunun sonuçları olan 
bireyin “düzeltilmesi” amacıyla sistemin meşrulaştırılması, yeniden 
üretilmesi demektir. Şiddet üreten toplumun bireyleri şiddet 
uyguladığında yeni bir şiddet ortamı olan hapishanelerin çözüm 
olarak görülmesi olsa olsa şiddeti görünür kılmaktan uzaklaşmak: 
şiddeti kapalı kapılar içinde devlet eliyle yeniden üretmektir. 
İzolasyonun izole edilen  üzerinde tek bir fayda getirdiğine dair 
bir araştırma yokken çocukların böyle bir ortamda  kapatılıp sonra 
topluma sağlıklı bireyler olarak dönebileceği düşüncesi büyük bir 
yanılgıdır.2

Cezaevlerinde çocukların ihtiyaçlarını fark eden ve ona yanıt veren 
bir sistem söz konusu mu?

Bu soruların yanıtını cezaevlerinde yaşamını kaybeden çocuklar, 

2 https://hapistecocuk.wordpress.com/2015/04/24/mahpus-damlarinin-insasi/ 
Mahpus Damların İnşası Çolak Burcu Erişim Tarihi:18.07.2016

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2018 Özel Sayısı
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Pozantı’da, Şakran’da, Ankara Sincan, Maltepe, Van Kapalı Çocuk 
Ceza İnfaz Kurumlarında çocukların yaşadıkları şiddet, kötü 
muamele veriyor.

Önemle belirtmek gerekmektedir ki, çocuklar sadece hapishanelerde 
değil, adalet sürecine dahil olmalarıyla birlikte hak ihlallerine maruz 
kalmaya başlamaktadırlar. Suça sürüklenmiş çocuklara yönelik 
pek çok hak ihlali yaşanmasının yanında, bu yazının konusunu 
ilgilendiren en temel örneklerden biri, yargılanan çocuklar hakkında 
verilen hapis cezası kararlarıdır.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST) 05.02.2015 
tarihinde Adalet Bakanlığı’na yaptığı bilgi edinme başvurusunun 
cevabında, 2017 yılı sonuna dek 4 Çocuk Hapishanesi daha inşa 
edileceği ve 1.144 kapasite artışı gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre ülkemizde şubat 2016 itibariyle 
çocuk ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk sayısı 669 hükümlü 
1705 tutuklu çocuk şeklindedir. Çocuk tutuklu oranının bu kadar 
yüksek oluşu kabul edilebilir olmaktan oldukça uzaktır.3

2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu ile genel 
anlamda suça sürüklenen çocuklara ilişkin muhakeme ve 
yaptırımların düzenlendiği, bunlar dışındaki kanun hükümlerinin 
ise koruyucu ve destekleyici tedbir kararları ile denetime ilişkin 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, çocuklar hakkında 
uygulanan hükümler sadece Çocuk Koruma Kanunu’nda değil; 

3 İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi 23 Nisan Özel Broşürü İstanbul 2016/ 
Sayfa 45
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Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İnfaz Kanunu vb. 
düzenlemelerde yer bulan dağınık bir yapıya sahiptir. Öznesi çocuk 
olan ihtilaflarda ÇKK’nin başvurulacak kaynaklardan yalnızca biri 
olması; daha en başta çocuk hukukunun, özgünlüğünün göz ardı 
edilmesine neden olmakta, uygulamada ise yetişkin hukukunun kimi 
istisna ve muafiyetlerinden oluşan bir pratik ile hayat bulmaktadır. 

ÇKK, her ne kadar Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile 
güvencelenen “çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile 
hapis cezasına en son çare olarak başvurulması”nı temel ilke olarak 
benimsemiş olsa da, çocuk mağduriyetine neden olan en önemli 
uygulamalardan biri çocuk tutukluluğudur.

Özgürlükten yoksun bırakmanın son çare olarak kabul edilmesi 
dışında, Çocuk Koruma Kanunu’nda tutukluluğa ilişkin tek 
düzenleme, 21. Madde ile getirilen tutuklama yasağıdır. 15 
yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı 5 yılı aşmayan 
hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı 
verilemeyeceğini hükme bağlayan bu madde, önemli olmakla 
birlikte, sorunun çözümünde yetersiz kalmaktadır. Öncelikle, 
buradaki yaş sınırının 18’e çekilmesi ve/veya üst sınıra bakılmaksızın 
tüm fiiller bakımından kabul edilmesi gerekmektedir. 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun tutuklama nedenlerini düzenleyen 
100. Maddesi ve devam maddeleri incelendiğinde,  çocuklar 
için ayrı bir uygulamanın olmadığını, yetişkinler için sıralanan 
hükümlerin hiçbir fark gözetmeksizin çocuklar için de uygulandığı 
görülmektedir. Bu aşamada karşımıza çıkan sorunlardan biri, 

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2018 Özel Sayısı
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uygulamada soruşturma aşamasında tutuklama kararının yetişkin 
hukuk sisteminin bir öğesi olan sulh ceza hâkimliklerince verilmesi, 
tutukluluk kararlarına itirazın da yine aynı mercii tarafından 
incelenmesidir. Oysaki çocuk hukukunda uzmanlaşan, çocuğun 
içinde bulunduğu koşulları değerlendirerek, gereksinim duyduğu 
tedbirleri almakla yükümlü olan çocuk hâkiminin bu kararı vermesi, 
çocuk menfaatine daha uygun olacaktır. 

CMK Madde 102’de yer alan tutuklulukta geçecek süre 
düzenlemesinde de, çocuklar için ayrı bir hüküm bulunmamaktadır. 
Her ne kadar ÇKK, çocuk haklarının korunması amacıyla süratli usul 
izlenmesi gerektiğini temel ilke olarak benimsemişse de, mevcut 
yargılama süresinin uzunluğu dikkate alındığında, özel olarak 
çocuklar için asgari tutukluk sürelerin belirlenmesi gerekliliği açıktır. 
BM Çocuk Hakları Komitesi, BMÇHS Çocuk Ceza Adaletinde Çocuk 
Hakları başlıklı 10 Numaralı Genel Yorum’unda, taraf devletleri, 
çocuklara yönelik suçlamalara ilişkin nihai kararlarını 6 aydan fazla 
geciktirmemeleri için gerekli yasal önemleri almaya ivedilikle davet 
etmiştir.

CMK Madde 108 uyarınca, çocuklar, tutukluluk incelenmesinde de 
yetişkinlerin tabii olduğu 30 günlük genel uygulamaya tabiidirler. 
Yine, Çocuk Hakları Komitesi’nin 10. Numaralı Genel Yorum’una 
göre, tutukluluğun, yargılama öncesinde iki haftada bir olmak üzere 
düzenli biçimde gözden geçirilmesi için katı yasal önlemler alınması 
tavsiye edilmiştir.4

4https://hapistecocuk.wordpress.com/2015/05/18/ceza-muhakemesi-ve-

cocuk-koruma-kanunu-isiginda-cocuk-tutuklulugu-sorunu/Ceza muhakemesi 
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Tutukluluk kararı verilmesi için tartışılması ve yetersiz kalacağının 
hukuki ve fiili nedenlerle açıklanması gereken adli kontrol uygulaması, 
ÇKK Madde 20 uyarınca, çocuklar için daha geniş düzenlenmesine 
rağmen sorunun çözümüne hizmet etmemektedir. Bu nedenle, 
çocuğun yargılanması ve özgürlüğünden yoksun bırakılmasının en 
son çare olarak başvurabilmesini güvence altına almak için alternatif 
tedbirleri içerir etkin seçenekler paketi mevcut olmalıdır. Temel ilkeler 
arasında “çocuklar hakkında,özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis 
cezasına en son çare olarak başvurulması”hükmünün yer alması, 
denetimli serbestlik sisteminin çocukların haklarının korunmasında 
ne derece önemli olduğunu göstermektedir. İlgili mevzuat göz 
önünde bulundurulduğunda suça sürüklenen çocuklara yaklaşımda 
denetimli serbestlik tedbirinin önemli müdahale kararları olduğu 
ve doğru zamanda doğru çocuk için uygulandığında suç eyleminin 
azaltılmasında çok güçlü enstrüman olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak burada uygulama ve mevzuatın paralellik göstermesi 
gerekmektedir. Çok iyi, modern, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren 
yasaların olması her şeyin yolunda olduğunun göstergesi değildir. 
Sadece iyi kanunların olması yeterli olmayıp iyi uygulayıcılarla bu 
durumun pekiştirilmesi gerekmektedir.5

ve Çocuk Koruma Kanunu Işığında Çocuk Tutukluğu Sorunu   Demir,Selmin 

Cansu  Erişim Tarihi:18.07.2016 
5 Annelerin Gözüyle Tutuklu Hükümlü Çocukların Suça Yönelme Nedenleri 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmer Anabilim Dali 
Özata Ayşe Yüksek Lisans Tezi Ankara 2011 
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SONUÇ 

Türkiye’nin çocuk adalet sistemiyle ilgili uluslararası mevzuatlara 
uygun bir iç hukuk geliştiremediği ortadır. Yetişkinlere özgü 
kuralların kesilip biçilerek çocuklara uydurulması yoluyla değil 
çocukların  üzerine özenle eğilinmesi gereken bireyler olduğu 
düşüncesiyle hareket edilip   kapsamlı bir çocuk adalet politikası  
oluşturma yönünde gerekli adımlar atılmalıdır.

Dünyaya gelen her bebeğin çeşitli evrelerden geçerek toplumun bir 
üyesi haline geldiği unutulmamalıdır.İzolasyon anlayışıyla cezaevi 
inşa etmek yerine çocuğu suça iten ailesel ve çevresel faktörlerin 
önlenmesi yönünde politikalar geliştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki 
tüm kapalı kurumlar sadece hastalık üretir. Ruhu ve bedeni kuşatan 
bir hastalık…

Çocukların çocuk gibi yaşayabildiği özgür günleri sevgi ve dayanışmayla var etme umuduyla...

KAYNAKÇA

1-23 NİSAN 2016 tarihinde gerçekleştirilen Maltepe Cezaevi Çocuklarla Tuval Boyama Etkinliği Notlarından
2-https://hapistecocuk.wordpress.com/2015/04/24/mahpus-damlarinin-insasi/ Mahpus Damların İnşası Çolak Burcu 
Erişim Tarihi:18.07.2016
3-İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi 23 Nisan Özel Broşürü İstanbul 2016/ Sayfa 45
4-4 https://hapistecocuk.wordpress.com/2015/05/18/ceza-muhakemesi-ve-cocuk-koruma-kanunu isiginda-cocuk-
tutuklulugu-sorunu/Ceza muhakemesi ve Çocuk Koruma Kanunu Işığında Çocuk Tutukluğu Sorunu   Demir,Selmin 
Cansu  Erişim Tarihi:18.07.2016 
5- Annelerin Gözüyle Tutuklu Hükümlü Çocukların Suça Yönelme Nedenleri Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Sosyal Hizmer Anabilim Dali Özata Ayşe Yüksek Lisans Tezi Ankara 2011 
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Av. Gizem Öykü BAŞKAYA 4+4+4=?4+4+4=?

Türkiye’de Eğitim Sistemi ve 
Özel Yurtlara Dair
4+4+4 Kademeli Eğitim Sistemi

11 Nisan 2012’de ‘’İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ adıyla 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun 
ile zorunlu eğitim, 4+4+4 olmak üzere 12 yıla çıkarılmış 
ve kesintili hale getirilmiştir. Ancak, 2012-2013 öğretim 
yılında hayata geçirilen bu uygulamada zorunlu eğitimin 

kendi içinde bölümlere ayrılarak kademelendirilmesi ile 
özellikle kız çocukları açısından örgün eğitimin fiilen 4 
yıla inmesi olumsuz sonucunu doğurmuştur. Türkiye’de 
öğrencilerin okula devam süresi fiilen 6,5 yıldır. Söz konusu 
kademeli zorunlu eğitim uygulaması hayata geçirilirse bu 
sürenin daha da azalması kaçınılmazdır.  
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Değişiklik ile, zorunlu temel eğitime öğrencilerin 4. sınıftan sonra 
dışarıdan “açık öğretim” ile devam edilebilmesinin önü açılmış ve bu 
durum özellikle kız çocuklarının örgün öğretimden faydalanmasına 
engel olacak dezavantajlı bir durum yarattığı gibi özellikle kırsal 
kesimde kız çocuklarının okullaşma oranının azaldığı ve buna 
karşılık evlilik oranlarının arttığı görülmüştür. 

Erken Yaşta Evliliğe Etkisi ve Kiraz Örneği

Bunun örneklerinden biri de, İzmir’in Kiraz İlçesinde meydana 
gelmiştir. İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı Sırımlı ve Olgunlar köylerinde 18 
yaşından küçük kızların kaçırılarak para karşılığında evlendirildiğine 
dair toplumda infial yaratan iddialar üzerine İzmir Barosu Çocuk 
Hakları Merkezi ilgili kurumlarla iletişime geçmiş; Kiraz Belediye 
Başkanı, Kiraz Cumhuriyet Başsavcısı, Kiraz’da faaliyette bulunan 
avukatlar ve yerel halk ile görüşmüşlerdir.

Bu görüşmeler sonucunda; yörede erken yaşta evliliklere yönelik 
bir gelenek oluştuğu ve 18 yaşından hatta 15 yaşından küçük 
çocukların evliliklerinin onay gördüğü anlaşılmıştır. Ancak, 
yetkililerinde ifade ettiği üzere, 4+4+4 kesintili eğitim sisteminden 
sonra köyde kız çocuklarının okullaşma oranının düştüğü, ailelerin 
kız çocuklarını okula gönderme konusunda gönülsüz olduğu, birçok 
kız çocuğunun okula devam etmediği; bu sebeple köy okulunun 
yetersiz öğrenci sayısı nedeniyle kapandığı; bunun akabinde köyde 
erken yaşta evliliklerin önceki yıllara göre artış gösterdiği bilgisi 
edinilmiştir.
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Çocuk İşçiliğine Etkisi Ve Sonuçları

Eğitimde 4+4+4 düzenlemesine geçilmeden önce MEB verilerine 
göre açık öğretim lisesinde 940 bin öğrenci bulunuyorken, 4+4+4 
sonrasında hızlı bir artış seyri yaşanmış ve 2015-2016 eğitim öğretim 
yılında açık öğretim lisesindeki öğrenci sayısı 1.536.135’e çıkmıştır. 
Eğitimde 4+4+4 düzenlemesi sonrasında açık lisede okuyan öğrenci 
sayısının yüzde 63 artmış olması, örgün eğitimin 12 yıla çıktığı tezini 
yalanlamaktadır.1

4+4+4 kesintili eğitim yasası ile ilk kademeden sonra çocukların 2. 
kademeye devam etmemesi/ettirilmemesi çocuk işçiliğin daha da 
artmasına neden olmuştur. Türkiye’de, 2 milyona yakın çocuk işçi 
bulunmaktadır. Okula gitmeyen çocuklar için haftalık çalışma süresi 
54 saattir. Çocukların % 4’ü yaralanmış ya da sakatlanmış, çocukların 
üçte birine işyerinde yemek verilmemekte, yarısından çoğu 400 
TL altında bir ücretle çalıştırılmaktadır. 2016 yılında ise 56 çocuk iş 
cinayetleri sonucu hayatını kaybetmiştir.2 Bunun en can alıcı örneği; 
Adana’da mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki çocuk işçi Ömer 
Faruk Sever’in 1 Mayıs günü yaşanan iş cinayetinde asansörde 
sıkışarak hayatını kaybetmiş olmasıdır.

Kız Çocuklarının Okullaşma ve Örgün Öğretime Devam Etme 
Oranına Olumsuz Etkisi

2013-2014 eğitim öğretim yılında yüzde 99.61 olan kız çocuklarının 
okullaşma oranı, sistemin 2. yılı 2014-2015 yılında % 96.57’ye; 

1 http://egitimsen.org.tr/2015-2016-egitim-ogretim-istatistikleri/ (Erişim 
Tarihi:24.06.2017)
2 http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/09/20/kiz-cocuklari-okula-
devam-edemiyor/ (Erişim Tarihi:24.06.2017)
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3. yılı 2015-2016 yılında ise % 95.22’ye gerilemiştir. 2014 yılında 
ortaokuldan mezun olan 36 bin 401 kız çocuğunun açık liseler de 
dahil olmak üzere hiçbir kuruma kayıt yaptırmadığı görülmüştür.3

Kız çocuklarının okullaşma oranlarındaki hızlı düşüş ve örgün 
öğretime devam etmeyen kız çocuğu sayısı, kız çocuklarının 
eğitim sisteminin dışına itildiğinin açık göstergesidir. Ayrıca, ilgili 
bakanlıklar ve kurumlarca, bu çocukların akıbeti sorgulanmamakta 
ve incelenmemektedir. Birçok çocuk, çocuk işçi ve erken yaşta evlilik 
mağduru olmaktadır.

Özel Yurtlar

Devlet ve özel yurtlar eğitimin bir parçasıdır. Ancak, son yıllarda 
zaten yetersiz olan devlet yurtları kapatılmakta, yerini özel yurtlara 
bırakmaktadır.

Bu noktada en ciddi problem, bu kuruluşların ya hiç denetlenmemesi 
ya da yetersiz denetlenmesidir.

Öğrenci yurtlarında meydana gelen yangın, çökme gibi pek çok 
çocuk ölümüne yol açan katliamlar ile ihmal ve istismarın asıl sebebi, 
yasal eksikliklerden çok, mevcut düzenlemelere uygun şekilde 
denetimlerin yapılmamasıdır. Yaşanan olaylar, bu kurumların ne 
denli denetimsiz bırakıldığını ve durumun ciddiyetini açık şekilde 
gözler önüne sermektedir.

1 Ağustos 2008 tarihinde, Konya’nın Taşkent ilçesinde o dönem 
belde olan Balcılar Mahallesi’nde ‘Balcılar Kasabası Okul ve Kurs 
Talebelerine Yardım Derneği’ne ait Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu’nda, 

3 http://www.birgun.net/haber-detay/4-4-4-ile-binlerce-kiz-cocugu-okulu-
birakti-90857.html (Erişim Tarihi:24.06.2017)
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saat 04.15’te LPG tankından sızan gaz, sabah namazı için kalkan bir 
öğrencinin elektrik düğmesine basması sonucu patladı. Patlamanın 
şiddetiyle 3 katlı yurt binası yıkıldı. Olayda, 1 eğitmen ve 17 yatılı 
öğrenci öldü, 29 öğrenci de yaralandı. Tüm sanıkların kısa süreli 
tutukluluktan sonra serbest bırakıldığı dava, 8 yıl sürdü.4

Dava sırasında, Kuran kursu olarak faaliyet gösteren yurdun 
kayıtlarda “erkek öğrenci yurdu” olarak göründüğü ortaya çıktı. 
Binada kapasiteden fazlası öğrenci tutulduğu, deprem ve itfaiye 
raporlarının bulunmadığı da bilirkişi raporlarında tespit edilenler 
arasında. Sırf bu tespitler dahi, denetimsizliğin ne kadar ciddi 
boyutta olduğunu göstermektedir.5

1 Aralık 2015 tarihinde ise; Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Karaağaç 
köyündeki 2 katlı Kuran kursu binasında elektrik sobasının devrilmesi 
sonucu çıkan yangında 6 öğrenci yaşamını yitirdi. Aşırı sıcaklıktan 
genleşerek ve eriyerek kilitlenen plastik kapıların açılmaması 
nedeniyle dışarı çıkamayan öğrencilerin cansız bedenleri balkon 
kapısı önünde bulunmuştu. Olayın ardından Kulp Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından açılan soruşturmada olayın üzerinden bir yıl 
geçmesine rağmen şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamamıştır.6

Son olarak, 29.11.2016 tarihinde Adana’nın Aladağ ilçesinde 
bulunan Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim 
Kız Öğrenci Yurdu’nda çıkan yangında yaşları 6-12 arasında değişen 

4 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/konyadaki-yurt-faciasindan-9-yil-sonra-
karar-cikti-40365102 (Son Erişim tarihi: 14.11.2018)
5  http://www.radikal.com.tr/turkiye/orada-bir-kuran-kursu-var-uzakta-891412/ 
(Son Erişim tarihi: 14.11.2018)
6 https://www.haberturk.com/gundem/haber/1160842-diyarbakirda-yangin 
(Son Erişim tarihi: 14.11.2018)
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11 kız çocuğu ve 1 yurt görevlisi yaşamını yitirmiş, 22 kişi ise 
yaralanmıştır.

Türkiye’de ilkokul öğrencileri için özel yurt açma izni verilmediği 
halde, ilkokul öğrencilerini barındıran Aladağ’daki yurt faciası, 
Türkiye’nin dört bir yanına yayılan mevzuata aykırı özel yurtların ne 
denli denetimden uzak kaldığını bir kez daha su yüzüne çıkarmıştır.

Önemli bir nokta ise; yapılan denetimin ve denetmenlerin 
yetersizliğidir. Olay öncesinde yurda iki defa yapılan denetim 
sonucunda hazırlanan genel denetim raporlarında; binanın 
yangından korunmasına yönelik olarak her katta yangın tüplerinin 
bulunduğu, tüplerin periyodik bakımlarının yapıldığı, sivil savunma 
ekiplerinin güncellendiği, yangın merdiveninin bulunduğu, bina 
etrafının beton duvar ile çevrili olduğu ve kamera sisteminin 
bulunduğu belirtilmiş. Ayrıca, maarif müfettişlerinin raporda, “Yurt 
binasında yangına karşı gereken tedbirler alınmış mı?” sorusuna 
“evet” dediğini ancak yurtta eksiklikler olmasına rağmen bunları 
bildirmediği ortaya çıkmıştır. Yine aynı şekilde, 2016 Haziran ayında 
yapılan denetimde de hiçbir eksiklik tespit edilmemiş ve yurdun 
yasal şartlara uygun olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Öyle 
ki, kovuşturma sırasında bu denetimi yapan ve raporda imzası 
bulunanların, denetmen olmadığı, yangın veya iş güvenliği eğitimi 
almadığı, kamuda çeşitli işlerde çalıştığı fark edilmiştir.7

Oysaki, yangından sonra yapılan bilirkişi incelemesinde; yangın 
merdiveni çıkış kapılarının yangına en az 60 dakika dayanacak 
malzemeden olması gerekirken PVC malzeme olduğu, 1. kattaki 
7  http://www.diken.com.tr/aladagda-yurt-denetimi-bastan-savma-egitim-yok-
denetlemeden-bihaberler/ (Son Erişim tarihi: 14.11.2018)
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kapının en az 80 cm eninde olması gerekirken eninin 57 cm olduğu, 
yangın çıkış kapılarının pushbar açılır olması gerekirken, 1. kat çıkış 
kapısı üzerinde kapı kolu bulunmadığından acil durumlarda açılma 
imkanı olmadığı, 2. kat çıkış kapı kolunun üzerinde bulunduğundan 
kilitli olmadığı, her iki kapının dışa açıldığı ancak üstteki kapının sola, 
alt kapının sağa açıldığı, her iki kapının da yangın yönetmeliğine 
uygun olmadığı gibi bir çok eksiklik tespit edilmiştir. Çocukları 
yönlendirecek yangın eğitimi almış bir yetkili olmamasının faciayı 
derinleştirdiği belirtilmiştir. Facianın kaynağının, yetersiz ve bakımsız 
elektrik tesisatının iki katta iki ayrı yangına neden olması olarak 
belirlenmiştir.

Akabinde, 06.05.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Özel 
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile bu özel yurtlara ilişkin 
mevzuatta değişikliğe gidilmiştir. Ancak örneklerin de açıkça 
göz önüne serdiği gibi, bu durumlar bir mevzuat probleminden 
çok uygulama ve denetim problemidir. Etkin ve yeterli denetim 
mekanizmaları kurulmadıkça maalesef bu olaylar yaşanmaya 
devam edecektir.

Yurtlarla ilgili problemler sadece bunlardan ibaret olmayıp, bu 
kurumlarda ihmal ve istismar vakaları da oldukça yaygındır. 

2016 yılında, kamuoyunda Ensar vakfı davası ya da Karaman olayı 
diye bilinen, toplumda infial yaratan olayda, 2012 ile 2015 yılları 
arasında Ensar Vakfı ve Karaman İmam Hatip Lisesi Mezunları 
Derneği’ne (KAİMDER) bağlı yurt ve evlerde kalan 10 çocuğa 
cinsel istismarda bulunan öğretmen Muharrem Büyüktürk’e ‘kişiyi 
hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, basit 
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yaralama, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye 
teşvik’ suçlarından ilk celsede 508 yıl hapis verildi.8

Ancak, getirilen yayın yasakları, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun konuya ilişkin açıklamaları ve 
özellikle yurdu işleten Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip 
ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (KAİMDER) 
hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verilmesi kamuoyunun 
adalet duygusunu derinden yaraladı.

14 Ocak 2017’de Sakarya’da Erenler ilçesi Çaybaşı Hz. Musab Erkek 
Yatılı Kuran Kursu’nda öğrencilere ders veren imamın bir öğrenciyi 
terlikle dövdüğü anların kamera kaydı ortaya çıktı.9 Yine, 5 Haziran 
2017’de Kastamonu Müftülüğü Hz. Pir Kuran Kursu’nda din 
görevlisinin sınıfta 12 yaşında bir öğrenciyi dövdüğü anların kamera 
kaydı bulundu.10

2017 Şubat ayında, Konya Karatay’da yatılı bir Kuran kursunda, kurs 
yöneticilerinin tarafından belletmen olarak görevlendirdiği 16-
17 yaşındaki çocukların, 10 yaşındaki 5 çocuğa cinsel istismarda 
bulunduğu ortaya çıktı.11

8  http://www.diken.com.tr/hirsizin-hic-sucu-yokmus-ensar-vakfi-ve-kaimder-
cinsel-istismar-davasinda-aklandi/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160420_karaman 
http://www.cnnturk.com/turkiye/karamandaki-iddianameden-3-yil-yurtlarda-
istismar (Erişim Tarihi:24.06.2017)
9  http://www.posta.com.tr/sakarya-da-kur-an-kursu-nda-terlikle-olduresiye-
dayak-haberi-1257792 (Erişim Tarihi:24.06.2017)
10  http://www.hurriyet.com.tr/kuran-kursunda-ogrenciye-dayak-40480355 
(Erişim Tarihi:24.06.2017)
11 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/686900/Tarikat_kursunda_
yine_taciz.html 
http://www.diken.com.tr/konyada-kuran-kursunda-istismar-agabeylerimiz-
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2017 Mart ayında, Gaziantep’te Şahinbey Camisi’ne bağlı Kuran 
kursunda 60 yaşındaki temizlik görevlisi Süleyman Ş.’nin, bir yıl 
boyunca yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız çocuğuna kursun 
tuvaletinde cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.12

2017 Nisan ayında, Ankara Beypazarı’nda bulunan kuran kursu 
öğretmenin, cinsel istismarda bulunduğu 11 yaşındaki bir erkek 
öğrenci, olaydan 4 yıl sonra sanıktan şikayetçi oldu.13

2017 Haziran ayında, Ağrı’nın bir köyünde bulunan Kuran Kursu’nda 
10 yaşındaki bir erkek çocuğunun Kuran kursu çalışanı tarafından 
cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.14

Yine 2017 Haziran ayında, Giresun’un Alucra ilçesindeki Erkek 
Yatılı Hafızlık Kuran Kursu’nda 13 çocuğun cinsel istismara maruz 
bırakıldığı ortaya çıktı. İşkur aracılığıyla girdiği Giresun’un Alucra 
Belediyesi’nde çalışırken, değişik tarihlerde 5 yıl kadar dini eğitim 
alması sebebiyle müftülüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Alucra 
Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu’na müftülük oluruyla yardımcı 
öğretici olarak alınan Halil İbrahim U., kurstaki 13 erkek çocuğa 
cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.15

bana-kotuluk-yaptilar/ (Erişim Tarihi:24.06.2017)
12  http://www.birgun.net/haber-detay/kuran-kursunda-6-kiz-cocuga-cinsel-
istismar-148735.html (Erişim Tarihi:24.06.2017)
13  http://www.birgun.net/haber-detay/kuran-kursunda-11-yasindaki-cocuga-
cinsel-istismar-kurban-kestik-kapandi-154605.html (Erişim Tarihi:24.06.2017)
14  http://gazetekarinca.com/2017/06/kuran-kursunda-bir-cocugu-cinsel-
istismara-maruz-birakan-erkek-tutuklandi/ (Erişim Tarihi:24.06.2017)
15  http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/648382/Kuran_kursunda_
cinsel_istismar_davasi.html (Erişim Tarihi:24.06.2017)
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Bu saldırılar özel yurtlarda yaşandığı gibi devlet yurtlarında da yaşanmaktadır; 2016 Kasım ayında 
Adıyaman’ın Gerger İlçesindeki İmam Hatip lisesinin yurdunda kalan 18 öğrenciye cinsel istismarda 
bulunduğu gerekçesiyle bir okul görevlisi tutuklandı.16

Kahramanmaraş’ta Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan 10 yaşında 4 çocuk, yurtta çalışan bir 
öğretmen tarafından cinsel istismara uğradı.17

Tüm bu yaşananlarda, devletin; kurumlar, kurum işletmecileri ve kurum çalışanları üzerinde denetim 
yükümlülüğünü yerine getirmemesinin payı büyüktür. Ancak sırf basına yansıyan kısmından da 
görüleceği gibi, çocuk hakkı ihlalleri, geniş anlamıyla ihmal ve istismar vakaları münferit olmaktan 
çıkmış; son zamanlarda yaygın şekilde yaşanmaktadır.  Özellikle, çocuğun eğitim hakkı kapsamında 
ve devletin koruma yükümlülüğünün bulunduğu okullar, yurtlar vb. yerlerde gerçekleşen olaylar, 
Türkiye’de çocuk ihmal ve istismarının politik yönünün olduğunu da ortaya koymaktadır.18

16 http://www.hurriyet.com.tr/gergerdeki-yurtta-18-cocuk-istismara-ugramis-40357721 (Erişim Tarihi:24.06.2017)
17 https://www.evrensel.net/haber/286405/marasta-hamidiye-yurdunda-4-cocuk-cinsel-istismara-ugradi (Erişim 
Tarihi:24.06.2017)
18 Bu yazı 2017 Haziran ayında yazılmakla beraber, bülten için tekrar gözden geçirilmiştir.
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Anne içimde bir deniz var:
Üzülünce gözlerime vuruyor,
Sesini duyuyorum göğsümde
Sevinince.

Göğsümde bir güneş var anne
Yanaklarımı kızartıyor,
Babam eve gelince.

Anne güneşim var, denizim var
Ben kocaman bir ülke miyim?
Söylesene.

Sennur SEZEN

Denizle Günes.
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Mütevazi Bir Öneri: 
Çocukları Yiyelim! *

“Yergi öyle bir aynadır ki ona bakanlar orada herkesin yüzünü 
görürler de kendilerininkini göremezler…”

Stj. Av. Muzaffer ÇEVRİM
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Ülkemizde her geçen gün artarak devam eden, (her 
ay ortalama 650 çocuk adli tıpa gönderilmekte ) 
çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına, çözüm 
bulmakta zorlanan/isteksiz ve bunu “1” kerelerle 
meşrulaştırma çabasında olanlara, hiçbir kâr amacı 
gütmeden kişisel çıkar gözetmeden naçizane 
tavsiyemizdir ! Çocukları yiyelim !

Çünkü onlar değişen dünyaya kayıtsız değiller. Merak 
ederler. Kibar ve saftırlar. Kurnazlık nedir bilmezler. 
Size, bana, herkese içtenlikle yaklaşırlar. Yalan 
söylemeyi beceremezler. Parayla hiç işleri olmaz; sen 
ben gibi ! Gözlerini kapattıklarında istedikleri mevsimi 
yaşama kabiliyetine sahipler. Büyütmek isteyecekleri 
bir toprakları yoktur; çünkü mülkiyet nedir bilmezler!

Çocukları yiyelim !

Çünkü onlar kimseyi dövemezler. Erkeklik işareti 
nedir bilmezler. Seslerinin tonu yumuşaktır. Bir 
yere gidildiğinde arkadaşlarıyla yan yana yürümeyi 
severler. Öpmeleri, dokunuşları saftır. Yüreklerindeki 
sevgi deryasından bir parçasını sizde bırakmak 
isterler.

Çocukları yiyelim!

Çünkü onlar kendileriyle bile alay edecek kadar 
mütevazidirler. Ön yargıları yoktur. Onlara inanmanızı 
isterler. Hile yapmayı beceremezler. Borsa enflasyon 
nedir anlamazlar. Salçalı ekmeğini paylaşmayı pek 
severler.

Çocukları yiyelim!

Çünkü onlar şarkı söylemekten, kederlenmekten 
utanmazlar. Gülmek ve eğlenmekten pek bi 
hoşlanırlar. Aldanma korkusu yaşamazlar. Kimseyi de 
aldatmazlar. Yürekleri Promete’nin sonsuz ateşi gibi 
güçlüdür.

Çocukları yiyelim !

Çünkü onlar geceleri uyumak istemezler; geceleri 
kayan yıldızları saymak gibi uğraşları var. Her 
seferinde sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak 
için. Başka dünyaları düşünmek gibi tutkulara 
sahipler. Baharı, yağmuru dört gözle beklerler; 
tomurcukların açmasını görmek için. Böylelikle 
kocaman yürekleriyle, dünyanın gelişimine katkıda 
bulunurlar.

ŞİMDİ SÖYLEYİN BAKALIM;

ÇOCUKLARI, BAŞKA NASIL, NASIL KURTARALIM! ?
 Stj. Av.Muzaffer ÇEVRİM
*Jonathan SWIFT

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2018 Özel Sayısı
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I. Giriş

Türk Dil Kurumu, “dilenci” sözcüğünü “geçimini dilenerek 
sağlayan kimse” olarak tanımlasa da günümüzde 
dilencilik, bir yaşam biçimi, bir meslek haline gelmiştir. 
Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ, “Dilenciler ve Dilencilik” adlı 
sosyolojik araştırmasında dilencileri “dilenciliği bir meslek 
olarak edinenler”, “dilenmek istemediği halde, çok 

yoksul ve çaresiz olduğu için dilenmek zorunda kalanlar” 
ve “Dilenmek istemediği halde, dilenmeye zorlandığı için 
dilenenler” olarak üçe ayırmıştır.1 Yapılan birçok araştırma 
ve gözlemler sonucunda dilenciliğin, yoksulluk ve 

1 Vatandaş, Celalettin, Dilenciler ve Dilencilik (Sosyolojik Bir 
Araştırma), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.4, S. 
1, Y. 2002, s. 178-182.

Av. Can KURTULAN
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TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE 

KAVRAMI, 
YAPTIRIMLAR VE UYGULAMADAKİ EKSİKLİKLER

Çocuk Dilencilik
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çaresizlik neticesinde yapıldığı hal diğer hallere nazaran 
yok sayılacak nitelikte olduğunu, günümüzde meslek, 
hayat tarzı haline geldiğini ortaya koymaktadır.

Son dönemlerde ülkemizdeki iç ve dış göçlerin artması ile 
dilencilik faaliyeti de artmış, yaptırımların ve uygulamların 
yetersiz kalmasından dolayı ise artmaya devam 
etmektedir. Dilenciliği meslek olarak icra edenlerin en 
yaygın kullandıkları araçlardan biri ise korunmaya muhtaç 
ve güçsüz çocuklar olmuştur. Yoksul ve çaresiz olduğu 
izlenimi verilen çocuklarla, toplumun vicdanı kullanılıp 
haksız kazanç elde edilmeye çalışılmaktadır.

Kabahatler Kanunu ile Türk Ceza Kanunundaki 
yaptırımların ve bu yaptırımların uygulanmasının eksik 
kalması nedeniyle çözüm bulunamayan dilencilik 
faaliyetinde çocukların kullanılması sorununa dikkat 
çekmek ve çözüm yolları üretmek amacıyla iş bu bireysel 
çalışma raporunun konusu seçilmiştir.

II. Tanım ve Kavram
 
A. “Çocuk Dilenci” Kavramı

Dilenmek, “…toplumda yaşamını sürdürebilmek için sahip 
olması gereken ekonomik imkânlara sahip olamadığı 
için veya aslında yoksul olmadığı halde kendisini yoksul 
göstererek ihtiyaç hissettiklerini elde etmek için ya da 

dilenmeyi bir hayat tarzı olarak benimsediği için, 
ekonomik imkânı olanlardan söz, yazı veya davranışlarla 
para veya eşya istemek” olarak tanımlanmaktadır.2 Ayrıca, 
1897 tarihli Tese’ülün Men’ine Dair Nizamname’nin 
9. maddesinde dilenci, “işe ve güce muktedir olduğu 
halde bir başkasından maddi talepte bulunan kimsedir” 
şeklinde tanımlanmıştır.3 Dilencilik, yoksul ve yardıma 
muhtaç kimselere yardım edilmeye başlanması ile 
“toplumun iyilik duygusu” neticesinde ortaya çıkmıştır. 
Ancak, günümüzde “iyiliğin sömürülmesi” olgusu daha 
ağır basmış olup meslek haline gelmiştir.4

Günümüzde, toplumun vicdanının ve iyilik olgusunun 

2 Vatandaş, Celalettin, Dilenciler ve Dilencilik (Sosyolojik Bir 
Araştırma), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.4, 
S. 1, Y. 2002, s. 170,171.
3 Fatih BİRTEK, Dilencilik Suçu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt:5 Sayı:2, s.133
4 Fatih BİRTEK, Dilencilik Suçu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt:5 Sayı:2, s.124

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2018 Özel Sayısı
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harekete geçirilmesi suretiyle daha fazla kazanç sağlamak 
amacıyla çocuklar, kadınlar, yaşlılar hatta hayvanlar 
dilendirilmeye başlanmıştır. Çocuklar, yoksul ve muhtaç 
görünümüne sokularak halk arasına salınmakta ve 
yardım (çoğu zaman para) istenmeye zorlanmaktadır. 
Hukuk sistemimizde “çocuk” kavramı, çeşitli kanun ve 
düzenlemelerle farklılık göstermektedir. 4857 Sayılı İş 
Kanunu’nun 71. maddesinde “On beş yaşını doldurmamış 

çocukların çalıştırılması yasaktır” denilmek suretiyle 
çocuk işçi yaşını 15 yaşından küçükler olarak belirlemiştir. 
4721 Sayılı Türk Medeni Kanun’un velayeti düzenleyen 
335. maddesinde “ergin olmayan çocuk” tabiri kullanılmış 
olup ergin olmayan kişilerin çocuk olarak sayılıp 
korunacağı ifade edilmiştir. Anılı kanunda ise ergin olma 
yaşı 18 olarak belirtilmiştir. Bunun yanında Birleşmiş 
Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin  birinci 
maddesi de çocuğu,  “on sekiz yaşından küçük 

insan”  olarak tanımlamıştır. Son olarak, 5231 Sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nun 6. maddesinde çocuk, “ onsekiz yaşını 
doldurmamış kişi” olarak tabir edilmiştir.

Görüleceği üzere, hukuk sistemimizde “çocuk” kavramı 
farklılık göstermekte olup çocukların korunması açısından 
“18 yaşından küçüklerin çocuk olarak kabul edileceği” 
tanımı “çocuk dilenci”  kavramı için kabul edilmelidir.
 
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda “çocuk dilenci” 
kavramını,  “işe ve güce muktedir olduğu halde bir 
başkasından maddi talepte bulunan veya bulunması için 
zorlanan 18 yaşından küçük çocuk” olarak tanımlamak 
yerinde olacaktır.

B. “Çocuk Dilenci” İle “Çocuk İşçi” Kavramları 
Arasındaki Farklar ve Benzerlikler
 
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesinde çocuk işçi ve genç 
işçi kavramı açıklanmıştır. Buna göre, 14 yaşını bitirmiş, 
15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış 
kişiye çocuk işçi; 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını 
tamamlamamış kişiye genç işçi denilmektedir.

Görüleceği üzere, “çocuk dilenci” için yaş sınırını 18 olarak 
belirlemiş iken “çocuk işçi” için bu yaş sınırı 15’tir. Ayrıca, 
İş Kanunu’ndaki “ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, 
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bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime 
devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak 
hafif işlerde çalıştırılabilmesi”  koşulu ile çocuk işçilik yasal 
iken çocukların dilenmesi ve dilendirilmesi hiçbir şekilde 
yasal değildir.

III. Dilencilik Nedenleri ve Günümüzdeki Artışı
 
Yukarıda da değindiğimiz gibi, dilencilik ihtiyaçların 
karşılanması, mağduriyetlerin giderilmesi gibi “iyilik 
temelli” bir anlayışla ortaya çıkmış olsa da günümüzde 
haksız kazanç elde etmek amacıyla “meslek” haline 
gelmiştir.

A. Dilencilik Nedenleri

Dilencilik faaliyetinin pek çok nedeni olmasına karşın, 
başlıca nedenler arasında yoksulluk, işsizlik, hastalık ve 
sakatlık gösterilmiştir.5 Ekonomik zorluklar, muhtaçlık ve 
yardım ihtiyacının yanı sıra yaşam biçimi ve meslek haline 
de geldiğini ve bu nedenle de yapıldığını söylemek 
yerinde olaracaktır. Hatta Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ’ın, 
“Dilenciler ve Dilencilik” adlı sosyolojik araştırması, 
dilenenlerin %70’inin zor durumda olduklarından ve 
yardıma ihtiyaç duyduklarından  değil, haksız kazanç 
elde etme gayesiyle yapıldığını ortaya çıkarmıştır. 

5 Yunus Emre Özer, Kent Güvenliğini Tehdit Eden Bir Unsur Olarak Di-
lencilik, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12 Sayı:43, 2013, S.241.

Yapılan araştırmada yine pek çok dilenciye ihtiyaçlarının 
karşılanacağı ve bu durumda dilenciliği bırakabilecekleri 
söylenmesine karşın bu öneri çoğu tarafından reddedilmiş, 
gerekçe olarak “mecbur” oldukları söylenmiştir.6

Dilenenlerin ne amaçla bu faaliyeti icra ettikleri 
araştırıldığında 3 farklı sonuca varılmıştır. Bunlar;
•	Dilenciliği	meslek	edinenler,

•	Dilenmek istemediği halde çok yoksul ve çaresiz olduğu 
için dilenmek zorunda kalanlar,
•	Dilenmek istemediği halde dilenmeye zorlananlardır.
 
“Dilenmek istemedikleri halde dilenmeye zorlanan” kesimi 
çoğunlukla çocuklar, kadınlar ve hastalar oluşturmaktadır. 
İnsanların merhamet ve acıma duyguları hedef seçilerek 

6 Vatandaş, Celalettin, Dilenciler ve Dilencilik (Sosyolojik Bir Araştırma), 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.4, S. 1, Y. 2002,
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daha çok haksız kazanç elde edilmeye çalışılmaktadır. Çoğu 
zaman bir çete faaliyeti olarak yürütülmekte, çocuklar 
daha muhtaç bir halde gösterilmek için kış günlerinde 
ince kıyafetlerle, ayakkabısız bir şekilde dilendirilmektedir. 
Aşağıda “Ekonomik ve Sosyal- Kültürel Etkiler” başlığında 
detaylı bir şekilde işleyeceğimiz gibi çocukların dilenmeye 
zorlanması çok ciddi hak kayıplarını meydana getirmekle 
birlikte ileriki yıllarda büyük sorunlara yol açacaktır.

B. Günümüzdeki Artış Sebepleri
 
Geçen 10 yıllık dönemde dilencilik faaliyeti oldukça 
artmıştır. İstanbul Beldiyesi Zabıta Daire Başkanlığı 
Dilencilikle Mücadele Birimi’nin yayımladığı raporda 2013 
yılında mani olunan dilenci sayısının 6.900 olduğunu, bu 
rakamın 2015’te ise 12.563’e çıktığını belirtmiştir.7 Sayılara 
ilişkin detaylı bir araştırma yapılmamış olmasına rağmen 
günümüzde dilencilik faaliyetinin arttığı gözlemle birlikte 
bile anlaşılabileceği ortadadır. Başlıca artış nedenleri 
ekonomik kriz, iç ve dış göçteki artış, faaliyetin meslek 
haline gelmesi, kolay para kazanma arzusundaki artış, 
yeterli önlem ve tedbirlerin görevlilerce alınmaması, 
mevzuatın yetersiz kalması olarak gösterilebilir.

2010 yılında üniversite mezunu bir işportacının sistemi 
protesto etmek amacıyla Tunus’da kendisini yakması 

7 https://zabita.ibb.gov.tr/dilenci-mudahale/görüntülenme 
tarihi:15/07/2018 16:59

ile başlayan ve domino etkisi ile Arap ülkelerine yayılan 
protestolar sonucunda ülkemiz çevresi bir çok ülkede iç 
sorunlar meydana gelmiştir.8

Tunus, Mısır, Libya, Yemen, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Fas, 
Irak, Kuveyt, Lübnan, Sudan, Suudi Arabistan, Umman, 
Ürdün gibi ülkelere sıçrayan protestolar sonucunda bir 
çok kadın, erkek ve çocuk ülkelerini zorunlu olarak terk 
etmek zorunda kalmış ve çevre ülkelere akın etmiştir.9 
Arap Baharı olarak nitelendirilen bu protestolardan en 
çok etkilenen ülkelerden birisi de ülkemiz olmuştur.

 
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 21 Haziran 
2018 tarihi itibarıyla Türkiye’deki biyometrik verileriyle 
kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısını toplam 3 milyon 
8 Robert Springborg, “Whither Arab Spring? 1989 or 1848?”, The 
International Spectator, Cilt. 46, No.3, 2011, s. 6
9 CEVAHİR, Yusuf, “Arap Baharı’nın Türkiye’ye Ve Ekonomimize Etkisi”, 
Müsiad Çerçeve Dergisi, 57, 2011, ss.85-87.
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570 bin 352 kişi olarak açıklamıştır. Bu kişilerin 1 milyon 
658 bin 209’unu maalesef çocuklar oluşturmaktadır.

İstanbul Beldiyesi Zabıta Daire Başkanlığı Dilencilikle 
Mücadele Birimi’nin yukarıda anılı raporunda da 
görüleceği üzere Suriye’de meydana gelen iç savaşla 
birlikte ülkemize akın eden mültecilerle doğru orantılı 
olarak müdahale edilen dilenci sayısında da artış 
gözlemlenmiştir.

Bir diğer artış sebebi olarak da ekonomik kriz gösterilebilir. 
Işsizlik seviyesindeki artış ile haksız kazanç elde etmek 
adına dilenenlerin sayısında artık meydana gelmiştir. 
Işsizlik verilerine bakılacak olduğunda dilenci sayısındaki 
artışla doğru orantılıdır. Bu da ekonomik krizle birlikte 
işsizliğin artması, bunun akabinde dilenciliğin artmasına 
sebebiyet vermiştir.

Hukuk sistemimizdeki mevcut mevzuatın dilenciliği 
önlemede yetersiz olması ve dilencilik faaliyetine 
ilişkin yaptırımların uygulanmasında da eksikliklerin 
olması, dilenciliğin önüne geçilememesine sebebiyet 
vermiştir. Diğer faktörlerin de etkisiyle dilencilik 
faaliyetinde durdurulamaz bir artış mevcut olup önüne 
geçilememektedir.

C. Dilencilikte Çocukların Araç Olarak Kullanılması

Dilencilik mesleğinin icrasında başvurulan yollardan 
biri de halkın “iyilik olgusunu” suistimal edip merhamet 
duygusunu kullanarak haksız kazanç elde etmeye 
çalışmaktır. Profesyonel dilenciler de bu bakımdan 
toplumun merhamet duygusunu tetiklemek adına 
çocuklu kadınları, çocukları ve engelli bireyleri 
kullanmaktadır. Bu bakımdan, profesyonel dilencilerin 
en yaygın kullandıkları dilenme aracı çocuklardır. Eğer 
dilenme zamanı kış mevsimi ise çocuğa çok ince giysiler 
giydirilmekte ve ayakları çıplak tutulmakta veya mevsim 
yaz ise çocuk kaldırıma, taş veya betonun üstüne 
yatırılarak insanların etkilenmesi sağlayarak toplumun 
merhamet duyguları tetiklenmek istenmektedir.10

10 Vatandaş, Celalettin, Dilenciler ve Dilencilik (Sosyolojik Bir 
Araştırma), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.4, 
S. 1, Y. 2002, s. 177.
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Günümüzde çocukların dilendirilmesi suretiyle haksız 
kazanç elde etmek amacıyla kurulmuş çeteler mevcut 
olup sokakta yaşayan çocukları zorla bünyelerine 
katmakta veya genellikle göç eden mülteci çocuklarını 
kiralamaktadırlar. Bu şekilde zorla çocukları dilendirmekte 
ve merhamet duygusunun suistimal edilmesi suretiyle 
haksız kazanç elde etmektedirler.

Kiralık ithal dilenci çocuklara ilişkin yürütülen operasyonlar 
mevcut olup alınan ifadelerden de bu durumun sabit 
olduğu ortaya çıkmıştır. Buna ilişkin bir haberde “Sokakta 
yürürken hemen her yerde karşımıza çıkan  Suriyeli 
çocukların sırrı çözüldü. Polis ekipleri geçtiğimiz günlerde 
düzenlediği operasyonda Suriyeli ailelerden bin TL’ye 
kiralanan ve İstanbul’a getirilip dilendirilen çocuklara 
yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 
36 Suriyeli çocuk kurtarıldı ... Sokaklarda su ve peçete 
sattırılan çocukların yeterli parayı getirmediklerinde 

hortumla bayılana kadar dövüldüğü ve aç bırakıldığı da 
çocukların ifadelerine yansıdı. “ metni yer almakta olup 
durumun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.11

IV. TOPLUM YAŞAMINA ETKİLERİ

Çocuk dilencilerin mevcudiyeti, hem günümüzde 
büyük bir sorun yaratmakta hem de önüne geçilmediği 
takdirde ileriki dönemlerde daha büyük sorunlarla devam 
edecektir.

 A. Sosyal- Kültürel Etkiler
 
Yurakıdaki anlatımlardan görüleceği üzere, ülkemizdeki 
en büyük sosyal sorunlardan birisi de çocukların 
dilendirilmesi sorunudur. Eğitim çağındaki çocukların, 
kaldı ki maalesef günümüzde bebeklerin ve eğitim çağı 
öncesi çocukların da dilencilik faaliyetine sokulduğu 
görülmektedir, gerekli eğitim ve öğretimi alması, bunun 
yanında sosyal becerileri edinmesi gerekirken yapılmayıp 
dilendirilmektedir. Topluma  faydalı bir birey olması 
çaba gösterilmesi yerine, menfaat gözetilerek bu durum 
atlanmaktadır. İleriki dönemlerde bunun sonuçlarını net 
bir şekilde göreceğiz.

Dilenmeye zorlanan ve toplumdan bu amaçla koparılan 
11http://www.haberekspres.com.tr/gundem/suriyeli-cocuklari-
kiralayip-dilencilik-yaptirdilar-h106524.html görüntülenme tarihi: 
17/07/2018 18:56
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çocucklar ağır psikolojik tahribata uğramaktadırlar. Bu 
çocuklar istemedikleri halde toplumun olumsuz baktığı 
bir alanda faaliyet gösterilmeye zorlanmaktıdırlar. 
Yapılan araştırmalarda, baskı altında istenilmeyen bir 
faaliyetin gerçeklestirilmesi için zorlanan çocuklarda 
psikolojik etkiler görülmektedir. Karşılarındakine karşı 
güven duygusunu hissedemeyen bu çocukların ortak 
özelliklerinin “yalnızlık” olduğu Dr. Reha Çetin Yurdaer 
tarafından belirtilmiştir.12

Geleceği çalınan bu çocukların yaşadıkları psikolojik 
tahribatı özetleyen birkaç haber metnini paylaşmak 
durumun ne denli büyük bir sorun olduğunu anlamaya 
yardımcı olacaktır. Cumhuriyet Gazetesi’nde Demet 
Yalçın Güneş’in 17 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan 
“dilenci değil. Onlar çocuk. Oyun oynamak istiyor” 
başlıklı haberinde çocuk dilencilerin ne şartlar içerisinde 
yaşadıkları haber konusu olmuştur.13 Haber metninde 
birçok çocuğun hayat hikayesi anlatılmıştır. Haber 
metninden birkaç hayat hikayesi örneği vermek gerekirse;

•		“...Zaman	hızla	akıp	gidiyor.	Küçük	Fatma’yı	tanıyalı	tam	
dört ay olmuş. En son buluşmamızda beni hayalindeki 

12 Haber (https://www.cihan.com.tr/tr/news) >  Güncel (https://
www.cihan.com.tr/tr/guncel) > “Dilencilik yaparken kullanılan 
çocuklarda psikolojik tahribat üst seviyede”
13 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/758917/Dilenci_
degil__onlar_cocuk..._Onlar_oyun_oynamak_istiyor.html görüntül-
enme tarihi:17/07/2018 20:59

bisikleti çizdiği bir resimle karşılıyor Fatma. “İşte böyle 
bisiklette dolaşmak isterdim” diyor. Beş on dakika sonra 
aklıma bir fikir geliyor ve yakındaki bir parka atıyorum 
kendimi. Karşıma Deniz adında bir üniversite öğrencisi 
çıkıyor. Soluğu Fatma’nın bulunduğu otobüs durağında 
alıyoruz. Minik Fatma yaşına uygun olmayan bisikletin 
üzerinde sevinç çığlıkları, şen kahkahalar atıyor. Yüreği 
çocuk, hayalleri çocuk, umutları çocuk ama sırtına 
yüklenen yükler büyük. İşte onu son gördüğüm yer o 
otobüs durağı... Bir daha da bu durağa gelmedi o. Acaba 
onu bir ağaç gölgesinde gizlice gözetleyen ve kazandığı 
paraları elinden alan babası mı görüp kızmıştı? Şimdi 
neredeydi minik Fatma? “

•	 “Uykusuzluktan bitkin düşmüş Ferda’yı görünce 
dayanamayıp soruyorum: Gün yeni ağardı. Annen baban 
yok mu senin? Haydi evine.... Karşıdan gelen “Babam da 
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dilenmeyi kabul etmeyince evden kovdu beni” cevabı 
boğazıma düğüm gibi saplanıyor”

•	 “Topladıkları para yetersiz olduğu için kardeşinin 
boğazına sarılan Muhammed’i fark eden küçük kardeş 
Emine kulaklarını, Ayşe ise yüzünü kapatıyor. İki çocukta 
ardından, “Bizi dövme. Zaten eve gidince babam dövecek” 
diyerek, dayak zoruyla kendilerine diretilen bu hayata göz 
yumduklarını kanıtlıyorlar”

  •	 Tuba’cığım okula gitmek yerine neden burada 
çalışıyorsun? Seni kim çalıştırıyor?Her sabah 
annem ya da babam beni buraya getiriyor. Geçidin 

altında yengem çocuğuyla dileniyor. Günlük ne kadar 
kazanıyorsun ve bu paraları ne yapıyorsun? 30 TL. 
Her akşam evin salonunda bekleyen babama veriyoruz. 
O da bizden aldığı tüm paraları akşam eve gelen bir 
adama veriyor. Bence babam bizi çalıştırıyor. O adam da 
babamı. Geleceğe dair hayallerin yok mu? Hem de 
çok. Biz dinlenirken ya da ben melodikamı çalarken hep 
bizi gözetleyen bir akrabamız oluyor. Eğer kazandığımız 
paradan bir kuruş bile alsak hemen gelip dövüyor. Ama 
ben yine de arada kazancımdan gizli alıp biriktiriyorum. 
Çünkü ne olursa olsun okuyup bu hayattan kurtulacağım. 
Okuyup ne olacaksın? Müzik öğretmeni elbette.
 
Eğitim ve öğretimini tamamlamamış, toplum birliğine 
uyum sağlamayı öğrenememiş, aile kavramından yoksun, 
mesleki becerileri edinememiş, psikolojik tahribata 
uğramış bu çocuklar kısaca ekonomik ve sosyal-kültürel 
alanda topluma fazlasıyla zararlı bir konumda olma 
tehdidi oluşturmaktadır. Bu şekilde büyüyen çocukların 
suç unsuru haline geldikleri gözlemlenmektedir.
 
B. Ekonomik Etkiler

Yukarıda sosyal-kültürel etkilerde değindiğimiz gibi 
gerekli eğitim ve öğretimi alamamış, mesleki becerileri 
edinememiş ve topluma uyumlu bir birey haline 
gelememiş bu çocuklar gelecekte ülkemiz ekonomisine 
katkı sağlamakta güçlük çekecek, en basitinden işsizliğin 
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artmasına sebebiyet verecek ve ekonomik refahın 
yükselmesine engel teşkil edeceklerdir.

V. İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ VE YAPTIRIMLAR

A. Düzenlemeler ve Yaptırımlar
 
Dilencilik fiiline ilişkin hukukumuzda 2 farklı düzenleme 
olup birincisi TCK. m.229’da düzenlenen “dilencilik 
suçu”, ikincisi ise Kabahatlar Kanunu m. 33’te düzenlenen 
“dilencilik kabahati”dir. Birincisi suç kapsamında 
değerlendirilmiş olup ikincisi kabahat kapsamındadır. 
Dilencilik kabahati bireysel dilenme fiiline bağlanmış 
bir yaptırım olmakla birlikte dilencilik suçu ise  fiziksel 
ve zihinsel engellilerin vs. kimselerin dilencilikte araç 
olarak kullanılması eylemine bağlanmış bir yaptırım 
niteliğindedir.

1. Dilencilik Suçu (TCK m. 229)

Türk Ceza Kanunu’nun 229. maddesinde düzenlenmiş 
olan bu suç, bireysel dilencilik faaliyetine bağlanan bir 
müeyyide olmayıp fiziksel ve zihinsel engellilerin vs.
kimselerin dilencilikte araç olarak kullanılması eylemini 
suç niteliğinde bir haksızlık olarak kabul edilmektedir.14

TCK m. 229 hükmüne göre:

“(1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare 
edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç 
olarak kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(2) Bu suçun üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımları 
ya da eş tarafından işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.

(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması 
hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.”

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere suç bireysel 
dilencilik fiiline değil, fiziksel ve zihinsel engellilerin vs. 
kimselerin dilencilikte araç olarak kullanılması fiiline 
bağlanmış bulunmaktadır.

14 Fatih BİRTEK, Dilencilik Suçu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt:5 Sayı:2, s.136
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a. Suçun Unsurları
 
aa. Suçun Maddi Unsurları
  
i.Fail

Dilencilik suçu, bir kimsenin; yaşının küçüklüğü ya da 
bedeni, ruhi veya fiziki bir engeli sebebiyle kendisini 
idare edemeyecek durumda bulunan bir kimseyi bir 
başkasından herhangi bir maddi karşılık istemeye 
zorlamasıdır.15

Görüleceği üzere bu suç herkes tarafından işlenebilen 
bir suç tipine sahiptir. Ancak, TCK. m. 229/2’de sayılan 
kişiler tarafından bu suçun işlenilmesi halinde verilecek 
cezada arttırım meydana gelecektir; suçun nitelikli 
hali oluşacaktır. Bakıldığında dilencilik suçu, görünüşte 
(gerçek olmayan) özgü suçlar içerisinde yer almaktadır.16

Yukarıda anılı kanun maddesine bakılacak olduğunda 
bu suçun 18 yaşından büyükler tarafından işleneceği 
yönünde bir kanaat çıksa dahi bu suçun pekâlâ bir çocuk 
tarafından da işlenebilmesi mümkündür. Hatta Yargıtay’ın 
bir kararında “...çocuk yaştaki failin, 2 yaşındaki küçük 
kardeşini kucağına alarak karayolundan geçmekte olan 
15 Fatih BİRTEK, Dilencilik Suçu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt:5 Sayı:2, s.140
16 Heinrich, Bernd, Ceza Hukuku Genel Kısım, (Editör, Yener Ünver), 
Ankara 2014, s. 97, 98.

araçların arasında dolaşmak suretiyle araç sürücülerinden 
dilenme biçiminde gerçekleşen eylemi bakımından 
dilencilik suçunun unsurlarının oluştuğuna...” kanaat 
getirmiştir.17

ii.Mağdur

Bu suç bakımından, toplumun “yardım etme” bilincinin 
suistimal edilmesi neticesinde zarar göreni yani mağduru 
herkes olabilir. Kısacası bu suçun mağduru, dilenme fiili 
neticesinde yardımda bulunan (toplum) herkestir.
Bu suçun mağduru gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişiler 
de olabilir. Esasen yardıma muhtaç olmasa dahi, fiziksel 
ve zihinsel engellilerin vs. Kimselerin haksız kazanç elde 
etmek amacıyla dilencilikte tüzel kişilere (vakıf, dernek, 

17 Yargıtay 14. CD.’nin, 10.07.2014 tarih, E. 2012/5603 ve K. 
2014/9420 sayılı kararı.
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yardım kuruluşları vs. Gibi) karşı araç olarak kullanılması 
da mağdurun tüzel kişi olması için yeterlidir.

iii.Fiil/netice

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na göre, “…Dilencilik 
suçunda da çocuğun ya da beden ve ruh bakımından 
kendisini savunamayacak kişinin dilencilikte araç olarak 
kullanılması...” fiili dilencilik suçunun maddi unsurunu 
oluşturmaktadır.18

Bir kimsenin, çocuk veyahut beden ve ruh bakımından 
kendini savunamayacak olması durumunda bireysel 
olarak dilenmesi neticesinde bu suç oluşmamakta, 
dilencilik kabahatinin unsurları oluşmaktadır. Görüleceği 
üzere, bu suçun oluşması için haksız kazanç elde etmek 

18 15.1.2013 tarih, E. 2012/1-1285 ve K. 2013/3

amacıyla  çocuğun ya da beden ve ruh bakımından 
kendisini savunamayacak kişinin dilencilikte araç olarak 
kullanılması gerekmekte olup ancak bu şekilde dilencilik 
suçunun subut bulduğunu kabul etmek gerekir.

Ayrıca, dilencilik suçu bakımından dilencilik fiilini 
çocuğun veya kendini savunamayacak nitelikte kişinin 
işlemesi önemli olmayıp toplumun manevi duyguların 
suistimal edilip haksız kazanç elde etme amacıyla bu 
kişilerin kullanılması yeterlidir.19

iv.Suçun Konusu

Suçun konusunu çocuklar ve bedenen veya ruhen 
kendini savunamayacak kimseler oluşturmaktadır.
Yukarıda “çocuk dilenci” kavramını açıklarken kimlerin bu 
kapsamda çocuk olarak nitelendirileceği hususunu detaylı 
olarak ele almıştık. Bu bakımdan, çocuk kavramından 
“18 yaşını tamamlamamış kimseler” anlamamız hak 
kayıplarının önlenmesi bakımından yerinde olacaktır. 

Dilencilik suçunun oluşması için çocukların, yani 18 yaşını 
doldurmamış kimselerin araç olarak kullanılması suçun 
oluşması bakımdan önem taşımakta olup suçun konusunu 
18 yaşını doldurmamış çocuklar oluşturmaktadır.

19 Fatih BİRTEK, Dilencilik Suçu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt:5 Sayı:2, s.144
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Bunun yanı sıra bir diğer dilencilik suçunun konusunu 
da “kendini bedenen ve ruhen kendini savunamayacak 
kimseler” oluşturmaktadır. Bu kimselerden ise, bedeni 
ve zihni bir engeli veya bir yaralanması sebebiyle kendi 
yaşamını idare etmekten geçici veya sürekli yoksun olan 
bir kimse algılanmalıdır.20

bb.Suçun Manevi Unsurları

Dilencilik suçu kasıt ile işlenebilen bir suç olup bu 
suçun taksirli hali tanımlanmamıştır. Bu bakımdan 
dilencilik suçunun isnad edilebilmesi için kasıtın varlığı 
aranmaktadır. Fail bu suçu işleme kastına haiz olmalıdır. 
Ancak bu şekilde suç isnad edilebilir.

cc. Hukuka Aykırılık Unsuru

Bu suç tipine uygun hukuka uygunluk sebebi 
bulunmamakla birlikte meşru müdafaa hali, rıza ve kanun 
hükmünün yerine getirilmesi suçun tipikliğini ortadan 
kaldırmamaktadır.

dd.Suçun Nitelikli Hali

Dilencilik suçuna ilişkin 2 adet nitelikli hal mevcut olup 
bunlar; suçun işlenmesinde üçüncü derece dâhil kan 

20 Fatih BİRTEK, Dilencilik Suçu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt:5 Sayı:2, s.151

veya kayın hısımları ya da eş tarafından (TCK m. 229/2) 
ve suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesidir (TCK 
m. 229/3). Ilk nitelikli halin varlığında verilecek cezaya 
yarı oranında arttırım uygulanacak iken, ikinci durumun 
gerçekleşmesi halinde verilecek ceza bir kat arttırılır.

TCK m. 229/3 ve 229/2 hükümlerinde yer alan cezayı 
ağırlaştıran hallerin aynı anda mevcut olması durumunda, 
fail hakkında her iki halin de uygulanması gerekmektedir.

2. Dilencilik Kabahati

5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu’nun 33. maddesinde 
bireysel dilenme faaliyetine uygulanacak yaptırım 
hükmolunmuştur. Anılı kanun maddesine göre,

“(1) Dilencilik yapan kişiye, elli  Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire 
elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.  

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya 
kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya 
geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar 
verir”.

Maliye Bakanlığı’nca 11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 484 
Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde dilencilik 
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kabahatine uygulanacak idari para cezası 124 Türk Lirası 
olarak belirlenmiştir.

Kabahatler Kanununda belirlenen fiil, dilenciliğin bireysel, 
yani doğrudan yapılması durumunda tanımlanmış olup 
bir başkasının araç olması durumu söz konusu değildir. 
Çalışmaya muhtedir, çocuk, engelli veya yetişkin bireyin 
doğrudan dilenmesi durumunda idari para cezası 
yaptırımı uygulanacağı hükmolunmuştur.

3. Dilencilik Kabahati İle Dilencilik Suçu Arasındaki 
Farklar

Görüleceği üzere TCK’de belirlenen “dilencilik suçu” ile 
Kabahatler Kanununda belirlenen “dilencilik kabahati” 
birbirinden tamamen farklı düzenlemeler olup bağlanan 
yaptırımlar da bir o kadar farklılık göstermektedir. 
Dilencilik suçunda haksız kazanç elde etmek amacıyla 
“çocuk veya bedenen ve ruhen kendini savunamyacak 
kimse” araç olarak kullanılarak dilendirilmekte iken 
dilencilik kabahatinde doğrudan/bireysel olarak dilenme 
faaliyeti mevcuttur.
“Dilencilik suçu”, TCK’de düzenlenmesinden dolayı 
suç teşkil etmekte iken “dilencilik kabahati” kabahat 
boyutundadır. Hal böyle iken, birinci neticenin meydana 
gelmesi sonucunda hapis cezası uygulanırken ikinci 
neticenin meydana gelmesi durumunda idari para cezası 
müeyyidesi uygulanmaktadır. 

Dilencilik kabahatinde fail dilenen kişi iken dilencilik 
suçunda fail dilenen savunmasız kişiyi araç olarak kullanan 
kişidir.
 Bunun yanı sıra çoğunlukla dilencilik kabahatiyle dilencilik 
suçu aynı anda gerçekleşmektedir. Kabahatler Kanunu’nun 
m. 15/3 hükmü uyarınca, “bir fiil hem kabahat hem de suç 
olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım 
uygulanabilecektir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım 
uygulanmayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım 
uygulanacaktır”. Dilencilik faaliyetinin mevcudiyetinde 
dilencilik suçunun unsurlarının oluşması durumunda 
sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanacaktır.
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VI. UYGULAMADAKİ VE MEVZUATTAKİ 
EKSİKLİKLER 

Yukarıda dilencilik faaliyeti sonucuna bağlanan yaptırımlar 
bahsedilmiş olup hangi durumda suç teşkil edeceği, hangi 
durumda ise kabahat olacağı açıklanmıştır. Görüleceği 
üzere dilencilik faaliyetinin yaptırımı 2018 yılı itibariyle 214 
TL idari para cezasıdır. Söz konusu miktar takdir edileceği 
üzere çük düşük olup caydırıcılıktan uzaktır.
Söz konusu idari para cezasının caydırıcılıktan uzak bir 
miktar olduğuna örnek olarak, “Niğde’de kucağında 
bebeği ile dilenirken Niğde Belediyesi zabıta ekipleri 
tarafından yakalanan 19 yaşındaki Yeşim Ş., ‘Dilenmek 
varken çalışılır mı? Günlük 500, aylık 6 bin TL kazanıyoruz’ 
dedi”21 haber metni verilebilir. Bu rakam ramazan aylarında 
katlanmakta olup mevcut idari para cezası “profesyonel 
dilenciler” açısından  caydırıcılıktan çok uzaktır.

Ayrıca, dilencilerin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği 
ve zabıta merkezinin yanı başında bir bölgede yapılan 
bir gözlem neticesinde şu sonuca varılmıştır;22 “çocuk 
dilenciler” zabıta görevlilerine ve polis memurlarına 
aldırmadan dilenme faaliyetini devam ettirmekte, bunun 
yanı sıra kolluk kuvvetleri bu duruma el atmamaktadır. 
Yapılan gözlem sonucunda kolluk kuvvetlerinin 

21http://www.posta.com.tr/dilencinin-gunluk-ve-aylik-kazanci-
soke-etti-1346954 görüntüleme tarihi:22.07.2018 01:14
22 Söz konusu gözlem bu yazı amacıyla yapılmış olup bulunduğu 
bölge gizli tutulmuştur.

dilencilik faaliyetine göz yumduğu veyahut dikkate 
almadığı sonucuna varılabilir. Bu şekilde mevcut 
yaptırımlar uygulanmamakta ve faaliyetlerin önüne 
geçilememektedir.

Dilencilik suçunu işleyerek bir çocuğu haksız kazanç elde 
etmek amacıyla dilenmeye zorlayan bir zorbanın bu 
eylemine karşı uygulanacak yaptırım Ceza Kanunumuzda 
sadece bir ile üç yıl arası bir hapis cezası olarak 
belirlenmiştir. Çocukların, toplumdan uzaklaştırılmasının, 
gerekli eğitim ve öğretimi almalarının engellenmesinin, 
edinmesi gereken mesleki becerilerinin edinilmesinin 
önüne geçilmesinin kısacası hayatlarının çalınmasının 
müeyyidesi maalesef bir ile üç yıldır. Kamu düzenine 
ilişkin olan çocukların, dilencilik faaliyeti ile haksız kazanç 
elde etmek amacıyla araç olarak kullanılmalarının cezası 
daha ağır olmalıdır. Yürürlükteki söz konusu cezalar 
caydırıcılıktan epeyce uzaktır.

VII. SONUÇ

Dilencilik faaliyeti ihtiyaçların karşılanması amacından 
ziyade günümüzde meslek ve hayat tarzı haline gelmiş 
bulunmaktadır. Osmanlı döneminde çok sayıda dilenen 
kimse olmasına karşın Londra ve Paris’de o dönem 
nüfusun %10’unun dilenci olduğu gözetildiğinde 
nüfusunun sadece %1’i dilenci olan Osmanlı’da, Avrupa’ya 
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göre neredeyse dilenci olmadığını varsaymak yanlış 
olmaz.23 Bunun sebebi ise, Osmanlı döneminde, herkesin 
dilencilik yapmasına izin verilmemesi, bunun yanında 
gerçek muhtaçların kadıdan alacakları izinle dilenmelerine 
nizami kurallar çerçevesinde izin verilmesidir. Bu şekilde 
dilenciliğin meslek olarak yayılmasının önüne geçilmiştir.24

Türk Hukuk Sisteminde yapılacak değişikliklerle 
dilencilik kabahatine ve dilencilik suçuna uygulanan 
müeyyideleri ağırlaştırarak bu faaliyetin caydırıcılığının ve 
denetimlerinin arttırılması gerekmektedir. Ayrıca, Osmanlı 
Döneminde uygulanan izin sistemine benzer bir sistemin 
benimsenmesi ile dilencilik faaliyetinin meslek faaliyeti 
olmaktan çıkarılması ve sadece ihtiyaçların giderilmesi 
olgusunun ön plana çıkarılması isabetli olacaktır.
 
Tüm bu anlatımlarımızdan yola çıkarak dilencilik 
faaliyetinin önüne geçilmesi gerektiği hususu sabittir. 
Çocukların kişisel gelişimleri ve toplum refahı açısından 
bu faaliyetin ivedilikle önüne geçilmesi ve bu çocukların 
topluma kazandırılması gerekmektedir.

23 Prof. Dr. Korkut TUNA’nın Dilencilik sempozyumundan sonra www.
dunyabulteni.net’e verdiği 18.08.2010 tarihli röportajından alınmıştır.
24 Reşat Ekrem Koçu, “Dünden Bugüne Dilenciler”, Hayat Tarih 
Mecmuası-III, İstanbul 1970, s.26.
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Stres, tıpta kullanılan anlamıyla “basınç, yüklenme, 
gerilim, zorlanma” anlamına gelmektedir ve varlığımız için 
dışardan gelen bir tehdittir. Canlı organizma, bu tehdidi 
önlemeye çalışır, stresten kaçar, bunu başaramazsa 
savaşır. Ancak stres güçlü ve süresi uzunsa savaşma gücü 
azalır ve sonuçta organizmanın ruhsal ve/veya bedensel 
dengesi bozulur.

Şekil 1: Yerkes Yerkes - Dodson Yasası’na göre (Benson, Stuart (1993),

Sokakta Çalışan ve/veya Yaşayan Çocukların 
Psikososyal Özellikleri
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Yerkes - Dodson Yasası’na göre (Benson, Stuart (1993), 
stres canlı organizma için bir oranda gereklidir ve canlıyı 
ayakta tutar. Teorik olarak sıfır stres durumunda organizma 
uykuya dalar. Stres arttıkça uyanıklık durumuna geçer. 
Organizma için makul olan stres durumunda kişinin 
performansı en iyi duruma gelir. Doğanın birçok alanında 
olduğu gibi stres-performans ilişkisi bir çan eğrisi çizer. 
Stresin daha da artmasıyla durum tersine döner ve kişide 
sıkıntı, gerginlik ortaya çıkar. Stres daha da artar ve kişinin 
dayanma gücünü aşarsa, disorganisation (düzensizlik, 
karışıklık, dezorganizasyon)  ortaya çıkar ve kişi için yıkıcı 
bir durumdur.

Hemen her canlıda olduğu gibi, sokakta çalışan ve/veya 
yaşayan çocuklar da stres altındadırlar ve Yerkes-Dodson 
Yasası’na tabidirler. Açıkça söylemek gerekirse, biyolojik, 
psikolojik ve sosyal stresle kuşatılmış durumdadırlar. 
Anılan üç grup stres dışında, sokakta çalışmanın getirdiği 

iş stresi de büyük önem taşır.

BİYOLOJİK STRES’ler, barınma, ısınma, beslenme, 
bedensel hastalıklar, hijyen gibi olumsuz ve yetersiz 
yaşam koşullarının ortaya çıkardığı zorlanmalardır.

PSİKOLOJİK ZORLANMA, sokakta çalışan ve/veya yaşayan 
çocuğun sevme – sevilme ve paylaşma duygularını 
yaşayamama sonucu ortaya çıkan duygusal açlık, gelecek 
kaygısı ve içinde yaşadığı tüm yaşam zorlukları sonucu 
ister istemez kendisini başkalarıyla kıyaslama sonucu 
ortaya çıkan streslerdir.

TOPLUMSAL ZORLANMA, aile ve toplumsal yaşamı 
son derece sınırlı olan sokaktaki çocuğun reddedilme, 
değersiz görülme, yoksulluk, yoksunluk, çocuk İstismarı 
(ailesi ve toplumca) ve benzeri streslerdir.
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ÇALIŞMA STRESİ, sokakta çalışmanın ortaya çıkardığı 
gerilimlerdir. Gerçekte, çalışma koşullarının ortaya 
çıkardığı ruhsal zorlanmalar ve sorunlar ‘İş Psikiyatrisi’nin 
konusudur (Çelikkol, 2001). İş Psikiyatrisi, kurallı, yasa ve 
yönetmeliklerle denetlenen koşullardaki erişkin kişinin 
çalışma koşullarını değerlendirir ve çalışma ortamından 
ve koşullarından kaynaklanan stresleri ve sonuçlarını 
ele alır. Sokakta çalışan çocuğun durumu ise yasa ve 
yönetmeliklerle denetlenmez. Dahası, çocukluk veya 
ergenlik yaşındaki çocuğun strese dayanma ve stresle 
baş etme gücü, erişkin çalışan ile kıyaslanamaz.

Sokakta çalışan ve/veya yaşayan çocuklarda her alandaki 
stresin olağanüstü yoğun biçimde yaşandığı kolayca 
görülebilir.

Stresin kişiyi nasıl etkilediği, strese maruz kalma 
durumunda bedensel, hormonal değişmeler iyi 
bilinmektedir. Stres ile beyindeki amigdala etkinliği 
artmaktadır. Sonuçta, temel tehdit devresi, ardından 
reaktif agresyon riski ve sonunda Anksiyete bozuklukları 
ve depresyon riski ortaya çıkar. Düşük sosyoekonomik 
düzey, kişiyi daha çok çevresel stresöre maruz kılar; bu da 
kişinin reaktif saldırganlık (agresyon) riskini artırır.

Sokaktaki çocuk, toplum tarafından reddedilmiştir, 
dışlanmıştır. Değersiz görülmektedir. Yoksulluk 
çekmektedir. Bunların sonucu yaşamı için gerekli olan 

eğlence, dinlenme, konfordan yoksundur. Dahası 
gerek ailesi gerek büyük toplum tarafından istismar 
edilebilmektedir. Örneklemek gerekirse, ailesi tarafından 
çalıştırılma ve kazancının elinden alınması, kötü davranış, 
dövme vb. fiziksel istismardır. Özellikle sokaktaki kız 
çocukları cinsel istismara da maruz kalabilmektedir 
bu nedenle sokaktaki kız çocuklarının erkek kıyafetiyle 
dolaştıkları gözlenmektedir.
Zaman zaman, ünlü iş ve siyaset adamlarımız, 
çocukluklarında simit sattıklarını söylemektedir. Eğer 
böyleyse, bu durumları istisnai bir durumdur; belki de 
bir kuşak öncesi için mümkün olabilmiştir veya gerçeği 
yansıtmamaktadır. Simit satıcılığından büyük iş veya 
devlet adamlığına ulaşma bugün için sadece bir mittir 
daha doğrudan deyişle kandırmacadır.

Mitleri bir tarafa bırakırsak, yaşam zorlukları, kişide 
basamak basamak, giderek belirginleşen ruhsal belirtiler 
ve sonuçta ruhsal bozukluklara yol açmaktadır:

Stres altındaki kişide, ilk önce ılımlı sübjektif belirtiler 
kendini gösterir. Anksiyete (bunaltı, gerginlik), depresyon, 
konsantrasyon azalması, kolay ve çok öfkelenme ilk 
basamakta ortaya çıkan ılımlı sübjektif ruhsal belirtilerdir.

İkinci basamakta ılımlı davranışsal belirtiler, doğrudan 
deyişle davranış bozukluklatı ortaya çıkar: Aileden 
uzaklaşma, ailede uyuşmazlık, sosyal aktivitede azalma, 
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risk alma bu belirtiler arasında yer alır. Stres artık kişinin 
davranışlarını etkileme başlamıştır. Özellikle risk alma 
davranışı, kişiyi kendisi ve çevresi için tehlikeli olabilecek 
davranışlara yönlendirecektir.

Üçüncü basamakta klinik psikiyatrik bozuklukla 
kendini göstermeye başlar. Uyum bozuklukları, Affektif 
(duygulanım) bozukluklar, Anksiyete bozuklukları, 
Somatoform (bedensel yakınma ağırlıklı ruhsal) 
bozukluklar ve psikofizyolojik bozukluklar, madde 
kullanım bozuklukları ortaya çıkacak ruhsal bozuklukların 
başlıcalarıdır.

Öner, Buğdaycı, Şaşmaz, Kurt ve Toros (2004), Mersin 
Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden 1152 çırak ergenin 
kişisel, ailesel ve çalışma yaşamı özelliklerini saptamışlar 
ve ‘Çocuklar İçin Beck Depresyon Ölçeği’ uygulamışlardır. 
Risk faktörlerinin belirlenmesinde Binary Lojistik 

Regresyon analizi kullanmışlar ve yaş ortalaması 17.3 olan 
çocukların depresyon sıklığını kızlarda %26.6, erkeklerde 
%17.0 olduğunu saptamışlardır. Araştırmacıların 
bulgularına göre, depresyon riski; intihar girişim öyküsü 
olanlarda, aile içinde ve işyerinde fiziksel istismara maruz 
kalanlarda, sigara içenlerde, uçucu veya diğer maddeleri 
denemiş olanlarda daha yüksektir. Sonuç olarak çıraklarda, 
ailedeki ve işyerindeki olumsuzluklar, depresyon riskini 
artırmaktadır.

Yazarların diğer bulguları da önemlidir. Çırakların 87’sinde 
(%7.6) işyerinde fiziksel istismara maruz kalma öyküsü 
saptanmıştır. İşyerinde fiziksel istismar öyküsü olanlarda 
depresyonun daha çok görüldüğü belirlenmiştir 
(p=0.000). Çırakların 215’i (%18.7) işyerinde duygusal 
istismara (küfür ve alay) maruz kaldığını belirtmiştir. 
Duygusal istismara maruz kalanların 61’inde (%28.4), 
duygusal istismara maruz kalmayanların 184’ünde (%17.3) 
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depresyon saptanmıştır. İşyerinde duygusal istismara 
maruz kalma öyküsü ile depresyon arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ilişki vardır (p=0.000).

Yazarlar, erken başlangıçlı depresif bozuklukların, erişkin 
başlangıçlı depresif bozukluklardan daha kötü gidişe 
sahip olduğu vurgulamışlar, kimlik edinme çabaları, 
yaşadığı biyolojik, sosyal ve psikolojik değişimlerin, 
ergeni, çevresel streslere daha duyarlı hale getirdiğini 
ifade etmişlerdir.

Sigara içme öyküsü bildiren çırak sayısı 527’dir (%45.7). 
Sigara içme öyküsü olanların 129’unda (%24.5), sigara 
içme öyküsü olmayanların 85’inde (%13.6) depresyon 
saptanmıştır (p=0.000). Çırakların 453’ünde (%39.3) 
alkol içme öyküsü saptanmıştır. Alkol içme öyküsü 
olanlarda depresyon daha fazla bulunmuştur. (p=0.000). 
Uyuşturucu veya uçucu madde denemiş olanlarda 

depresyon sıklığı daha fazladır ve bu istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (p=0.000).

Yazarlar bu bulgulara dayanarak, kesin çözümün; 
hükümetler, işveren, meslek kuruluşları ve ailelerin 
işbirliği ile 0-18 yaş arasında işçiliğinin ortadan kaldırılması 
olduğunu öne sürmüşlerdir.

Yasa ve yönetmelikler içinde, devlet ve aile denetimi 
altında yürütülen çırak ergenler için durum böyleyse, 
her türlü yasa dışılığın, denetimsizliğin, en olumsuz fizik 
koşullarda çalışmanın ve kötüye kullanılmanın ortaya 
çıkardığı olumsuz tablo kolayca tahmin edilebilir.

Sütoluk,, Nazlıcan, Azizoğlui Akbaba (2005), Yüreğir 
Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencileri üzerinde yaptıkları 
araştırmada, yaş ortalamaları 18.4 olan çıraklarda 
‘Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği’ kullanarak yaptıkları 
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benzer çalışmada çıraklarda depresyon sıklığının %35.0 
(145 çırakta) olduğunu saptamışlardır.

Yazarlar saptadıkları yüksek depresyon oranını, çırakların 
çalışma ortamlarından kaynaklanan streslere (uzun 
çalışma süreleri, şiddete maruz kalma) bağlanmışlardır.

Yazarlar, depresyonun derin üzüntülü bir duygudurumu 
içinde, değersizlik, yetersizlik, küçüklük duygu ve 
düşünceleriyle birlikte düşünme, konuşma ve hareketler 
gibi fizyolojik işlevlerde yavaşlama ile seyreden bir 
sendrom olduğunu belirterek, her yaşta görülebildiğini 
vurgulamışlardır.

Sonuç olarak, çocuk işçiliği günümüz dünyasında önemli 
bir sorun olup, milyonlarca çocuk; fiziksel, zihinsel, eğitsel, 
sosyal, duygusal ve kültürel gelişimlerine zarar veren ve 
ulusal yasalara, uluslar arası standartlara uygun olmayan 
koşullarda çalışmaktadır.

Yazarlar ayrıca Türkiye’de madde bağımlılığının 
giderek yaygınlaştığı ve sorunun önümüzdeki yıllarda 
büyüyebileceğini kaydetmişler, madde kullanıcılarında 
yapılan bir çalışmada, katılanların yarıdan fazlasının 
çocukluk döneminde fiziksel ve sözel istismara uğradığını 
bildirildiğini, kullanıcıların %66.7’si en önemli madde 
kullanım nedeninin; sıkıntı ve acılardan uzaklaşmak 
olduğunu belirtmişlerdir.

Anılan iki çalışmanın, çıraklık eğitim okullarında yapıldığı 
dikkate alınmalıdır. Sorunu, denetimsiz koşullarda, 
sokakta, yasadışı, kural dışı çalışan, önemli bölümü sokakta 
barınan daha küçük yaştaki çocuklara projekte edilirse, 
sorunun kat kat büyüyeceği kolaylıkla tahmin edilebilir.
Klinik belirtiler yanında, aileden uzaklaşma, riskli 
davranışlara yönelme, madde kullanımı, kolay ve çok 
öfkelenme, sokakta çalışan ve/veya yaşayan çocukları 
suça itmektedir.

Davranım Bozukluğunda, başkalarının temel haklarına 
saldırılır ya da yaşa uygun toplumsal değerler ya 
da kurallar hiçe sayılır. İnsanlara ve hayvanlara karşı 
saldırganlık, eşyalara zarar verme, dolandırıcılık veya 
hırsızlık, kuralları ciddi bir biçimde bozma (ihlal etme) 
başlıca belirtileridir. Empati yapamazlar, saldırgan tepkiler 
verirler, haklı ve mantıklı olduklarına inanırlar, katı, arsız,.
pişmanlık göstermezler, arkadaşlarını ele verebilirler veya 
suçu başkalarına atabilirler.

Düşük Sosyoekonomik düzey, antisosyal davranış riski 
ortaya çıkarır. Antisosyal yaşantı, madde kullanımı ile 
ilişkilidir. Psikopati eğilimi olan çocuklar antisosyal 
stratejilerin kullanıldığı bir ortamda büyürse, sonuç 
elde etmek için bu stratejileri kullanabilir. Düşük sosyo-
ekonomik düzeyin antisosyal davranış sıklığı ile ilişkisi göz 
önüne alındığında çocuğun alternatif yolu kalmayacaktır
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Erken çocuklukta strese maruz kalma CRF düzeylerini 
artırarak serotonin 1A reseptörlerini kalıcı olarak değiştirir. 
Bu reseptörlerin reaktif agresyonun düzenlenmesinde rol 
oynadığı bilinmektedir (Eker, 2006).

Ergenlikle sınırlı antisosyal davranış denilen bir durum da 
söz konusudur. Bu durum iki şekilde açıklanabilir. Birincisi 
Terry Moffit’in önerdiği maturity gap denilen olgunlaşma 
boşluğu olarak tanımlanan durumdur: Ergenler biyolojik 
olarak erişkinlere yakın kapasitede oldukları halde 
erişkinlerin sahip olduğu hakları kullanamazlar (ekonomik 
ve cinsel özgürlük). Akran grupları içinde var olan 
psikopat eğilimi olan kişiler ise zor kullanarak bunlara 
sahip olabilmektedir. Ergen de bu kişi ile özdeşim kurarak 
veya o kişiyi model alarak şiddete başvurabilir. Olağan 
yaşamda, olgunlaşma ile birlikte ergenler çalışacak yaşa 
gelirler ve kendi yaşamları hakkında karar verebildikçe 
biyolojik gereksinimleri de şiddete başvurmadan, sosyal 
olarak kabul görecek şekilde karşılayabilecek olanaklara 
erişirler. Şiddet davranışı da bununla birlikte sona erer 
(Eker, 2006). Sokakta çalışan ve/veya yaşayan çocuklarda 
ise bu olağan çözüm ortaya çıkamaz; şiddet devam eder.

Suç eğilimi, saldırganlık, gasp, çalma gibi bireysel ya da 
suç çeteleri kurma, suç örgütlerine hatta terör örgütlerine 
katılma biçiminde toplumsal nitelikte olmaktadır.
Belirtilen yaşam koşulları, sokakta çalışan ve/veya yaşayan 
çocukların psikososyal özelliklerini belirlemektedir:

Psiko-sosyal Özellikler

* Ruhsal * Çaresizlik * Güvensizlik * Stresle baş edememe
* Uyumsuzluk * Ruhsal Belirtiler * Madde bağımlılığı
* Ruhsal Bozukluk

Toplumsal

* Eğitimsizlik * Mensubiyet duygusu eksikliği * Mağdurluk 
psikolojisi * Dışlanmışlık psikolojisi * Topluma öfke, kin 
* Değer yargılarını dışlama * Şiddet eğilimi 
* Suistimale açık olma

Belirtilen psiko-sosyal özelliklere sahip sokakta çalışan ve/
veya yaşayan çocuklarımız, ruh sağlığı açısından sağlıksız, 
toplumsal açıdan sorunlu birey olmaya yönelmektedir. 
Ağır bireysel durumlar, ağır toplumsal sorunlara yol 
açmaktadır.

Sorunun ana kaynağı olarak görülen nedenler 
olarak, nüfus artışı, nüfus yapısı, iç ve dış göçler, 
gecekondulaşma, düzensiz kentleşme, işsizlik, aile yapısı, 
eğitim olanaksızlıkları gibi nedenler olarak görünse de, 
bu nedenlerin tümünün hızlı, özellikle dengesiz nüfus 
artışına bağlı olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Özellikle eğitimsiz ve yoksul kesimler, bazen iki haneli 
sayıya ulaşacak kadar çok sayıda çocuğu sahip olmakta, 
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bu çocuklara bakamamakta, bazen bu çocukların sokakta 
çalışıp kazandıklarını eve getirmesini istemektedir. Ailenin 
barınma ortamı sokakta çalışan çocuğun temelli sokakta 
kalmasına yol açabilmektedir (Şekil 5). 

Sonuç

Bu sonuçlar dikkate alındığında, sorunun bireysel ve 
toplumsal önemi ve boyutu açıkça görülmekte, acilen 
çare aranması gereğini ortaya koymaktadır.

Bütün bu nedenlerle sokakta çalışan ve/veya yaşayan 
çocuklar sorununa çare aranacaksa, öncelikle çok çocuk 
yapma konusunda teşvik yerine caydırıcı önlemlere 
başvurulmalıdır.

Konunun sokakta çalışan ve/veya yaşayan çocukların 
ruh sağlığı sorunu, davranış bozukluğu olarak görmek 
ve sunmak doğru olmakla birlikte, temel nedeni göz ardı 
etmemek gerekir. Ülkemizde son yıllarda nüfus artış hızı 
%1.6’ya inmekle birlikte hala yüksektir. Daha önemlisi, en 
çok çocuğa sahip aileler, toplumun en yoksul ve yoksun 
ve daha çok feodal nitelikleri ağır basan kesiminden 
gelmektedir. Asıl üzerinde durulması ve çare aranması 
gereken nokta burasıdır.
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GİRİŞ

Günümüzde “Çocuklar ve Kadınlar” devletler arası ilişkilerde 
yeni bir konudur. Bölgeselleşme ve küreselleşme, insan 
haklarında belli standartlar getirilmesi, belli kuralların 
koyulması ve denetim sürecini hızlandırmıştır. 
Uluslararası örgütler, uluslararası ilişkilerde devletlerle 
birlikte özne konumundadır. Ancak uluslararası ilişkiler 
günümüzde salt devlet merkezli bakış açısına sahip 
değildir. Bireyler, kişi toplulukları, hükümet dışı kuruluşlar 
çocuklar, kadınlar, mülteciler de uluslararası ilişkilerin 
konuları arasındadır. İnsan haklarının çeşitlendiği 
günümüzde kadınlar, çocuklar ve mülteciler artık 
uluslararası ilişkilerin en önemli konularından olduğu gibi 
öznesi olma yolunda ilerlemektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından dünya çocuklarına hediye edilmiş bir çocuk 
bayramının ülkemizde kutlanıyor olmasına rağmen çocuk 
hakları konusunda atılan adımlar ve uygulama kısmında 
eksikliklerimiz mevcuttur. Bu kadar imzaladığımız 
sözleşmeye rağmen, çocuk istismarı (cinsel, bedensel 
zarar, zorla çalıştırma, psikolojik istismar, eğitim hakkının 
elinden alınması gibi) “neden artmaktadır” sorusu 
sorulmalı ve neler yapmamız gerektiği konusunda da 
bir an önce yol alınması şarttır. Bu yazıda Avrupa Konseyi 
üyesi olarak ülkemizin Avrupa Konseyi Sözleşmelerinden 
kaynaklanan çocuk hakları konusunda yükümlülükleri 
irdelenecektir.

1. ULUSLARARASI HUKUK VE ÇOCUK HAKLARI

Uluslararası hukukta çocuk tanımı Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ndeki birinci maddedeki (madde 1) 
tanımdan  esinlenilmiştir1. 18 yaş altı her insanın çocuk 
olduğu yaklaşımı, Avrupa’da da kabul görmektedir.2 Yeni 
doğmuş bir bebek de, 17 yaşında bir genç de çocuk 
olarak kabul edilmektedir. Özellikle Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinde çocuk tanımı olmasa da madde 14’te 
düzenlenen ayrımcılık yasağı da, çocukların sözleşme 
kapsamında olmasını sağlamaktadır. Çocuğa karşı (fiziksel, 
cinsel, psikolojik, ekonomik) şiddet, cinsel istismar, eğitim 
hakkının engellenmesi, aile yaşamına saygı, aile olmaktan 
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 
çalıştırılması gibi konular da, sözleşme kapsamındaki 
koruma alanına girmektedir. Yine Çocukların Cinsel 
Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (LANZAROTE) üçüncü madde 
(Madde 3);” 18 yaşına kadar her insanın çocuk sayılacağı” 
düzenlenmiştir. Çocuk Haklarının Kullanılmasına 
İlişkin Avrupa Sözleşmesi birinci madde (Madde 1); 

1 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sitesi  “a child 
means every human being below the age of eighteen years”. 
Convention on the Rights of the Child  article 1 http://www.ohchr.
org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  (30.10.2017)
2 Avrupa Konseyi, “Handbook on European law  relating to the 
rights  of the child”, 2015,http://www.echr.coe.int/Documents/
Handbook_rights_child_ENG.PDF (30.10.2017), s.17.
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Sözleşmenin uygulanma alanı ve amacının 18 yaşına 
ulaşmamış çocuklar olduğu belirtilmiştir. İnsan Ticaretine 
Karşı Eyleme İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi dördüncü 
maddenin üçüncü fıkrasında (madde 4/3)  18 yaşındaki 
kişileri çocuk olarak kabul etmektedir. Çocuk Koruma 
Kanunu üçüncü maddede (Madde 3) çocuk tanımı, “Daha 
erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurmamış kişi” 
şeklinde yapılmıştır. 

Ülkemizdeki Çocuk Koruma Kanunu da tıpkı imzalanıp 
usulüne göre yürürlüğe giren diğer uluslararası 
sözleşmeler ile aynı paralelliktedir. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi; çocuk ile ilgili 
uluslararası bütün normların yapıtaşıdır, kaynağıdır ve 
çıkış noktasıdır. Sözleşmedeki tanımlar, kavramlar, esaslar, 
ilkeler, çocuklarla ilgili diğer uluslararası sözleşmelere ve 
uluslararası yargı kararlarına da kaynaklık etmiştir.

Uluslararası hukuk, çocukları, özel konumları gereği 
birçok sözleşme ve denetim mekanizması ile koruma 
altına almış, devletleri de bu konuda yükümlülük altına 
sokmuştur.

2. AVRUPA KONSEYİ HUKUKU VE ÇOCUK HAKLARI

Avrupa Konseyi’nin çocuk haklarına ilişkin yaklaşımı 
BMÇHS’ndeki dört ilkeye dayanmaktadır. BMÇHS ikinci 
madde (madde 2) ; ayrım gözetmeme, üçüncü madde 
(madde 3); çocuğun üstün yararı, altıncı madde (madde 
6) yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı ve 12’inci 
madde görüşlerini ifade hakkını içermektedir. Avrupa 
Konseyi, çocuk hakları açısından katılımcı bir yaklaşım 
sergilemeyi taahhüt eder ve üye ülkeleri de bu konuda 
teşvik etmektedir. 

Avrupa Konseyi 2016-2021 Çocuklar için Eylem Planında 
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dört ilke üzerinde çocuk haklarını gruplamıştır. Konsey 
eylem planı ile başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi olmak üzere diğer uluslararası sözleşmeler 
bağlamında çocuk haklarına ilişkin bir standart 
oluşturmuştur3. 

2.1. Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye

Avrupa’nın sosyal anayasası olarak da kabul edilen Avrupa 
Sosyal Şartı; temel sosyal ve ekonomik hakları teminat 
altına alır. Devletler, çalışma hakkı, örgütlenme hakkı, 
toplu pazarlık hakkı, çocuklar ve gençlerin korunması, 
sosyal güvenlik hakkı, sosyal ve tıbbi destek hakkı, ailenin 
korunması hakkı, göçmen çalışanların korunması hakkı ve 
fırsat eşitliğini sağlamak zorundadır.

Devletlerin yükümlülükleri araç olup, Şartın hedeflerinin 
3 https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/uploads/pages/cocuk-haklari/
ak-2016-2021-cocuk-haklari-strateji-belgesi-turkce.pdf (17.10.2018)

hayata geçirilmesinde gerçek bir ilerleme kaydedilmesini 
sağlayacak önlemler almalıdır. Devletler, ihtiyaçlar, 
araçlar ve sonuçların karşılaştırılabilmesi için istatistik 
tutmalıdır. Politika ve stratejilerin etkinliğini düzenli 
olarak denetlemelidir. Süre çizelgesi ve atılacak adımları 
belirlemeleri ve bunlara riayet etmelidir. Önlemleri en çok 
korumaya muhtaç olanlar üzerine uygulamalıdır.

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Şartı yorumlamada 
münhasır yetkiye sahip 15 tarafsız ve bağımsız uzmandan 
oluşmakta; taraf devletlerin Şarta uygunluğunu hukuki 
açıdan değerlendirir, dönem raporları ve toplu şikayetler 
ile denetim mekanizmasını işletir.

Türkiye, 1961tarihli Avrupa Sosyal Şartı’nı 1989 yılında 
onaylamıştır. 1988 tarihli Ek Şart 1998’de imzalanmış ancak 
henüz onaylanmamıştır. Ülkemiz Yenilenmiş Avrupa 
Sosyal Şartı’nı 2007’de onaylamış ve 98 paragraftan 91’ini 
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kabul etmiştir. 2009 tarihinde ise Değişen Protokol’u 
onaylamıştır. Ancak henüz Toplu Şikayet sistemini getiren 
Ek Protokol’ü imzalamadığı gibi, onaylamamıştır. Türkiye 
bugüne kadar 9 rapor sunmuş olup, Komite sunulan 
raporlara göre eksiklikleri tespit etmektedir.

Avrupa Sosyal Şartı, herkesin insanlık onuruna yaraşır bir 
biçimde, ayrımcılık yapılmaksızın varlığını sürdürmesi ve 
her insanın sosyal ve ekonomik bütünleşmesinin onurlu 
bir yaşam hakkının temeli olduğunu öngörmektedir. 
Çocuklara ilişkin Avrupa Konseyi’nin bakış açısının 
temeli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 
olmasına rağmen halen daha çocuk temelli bir yaklaşım 
eksikliği mevcuttur. Özellikle de çocuklara özgü adalet 
sistemi ne yazık ki gözardı edilmeye yatkın bir konudur. 
Uyuşmazlıklarda ya da hukuki süreçte çocukların 
görüşlerinin alınması, bilgilendirilmesi, korunması ve 
ayrımcılığa uğramamasını taraflar taahhüt etmektedirler. 

Çocukların da tıpkı yetişkinler gibi hak ve özgürlüklere 
sahip olduğu yaklaşımı Avrupa Konseyi’nin çocuklara 
ilişkin bakış açısıdır. Çocukların özgürlüklerinin 
kısıtlanması son çare olması gerekirken halen bu hak ihlal 
edilmektedir. Avrupa Sosyal Şartı’nın uzmanlar komitesi 
olan Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin bir çok kararında çocukların AİHS 
sekizinci maddede düzenlenen özel yaşama saygı hakkı,  
üçüncü madde işkence, kötü muamale ve insanlık dışı 
muamele yasağı, 14’üncü madde ayrımcılık yasağı gibi bir 
çok hakkın ihlal edildiğine dair kararları mevcuttur.   

Gerek Şart’a gerekse de AİHS’e göre ilke olarak bir 
çocuğun tutuklanmaması gerekmektedir. Tutukluluk 
zorunluluk hali ise çocuğun üstün yararı her zaman 
öncelikli  mesele olması gerekmektedir. Çocukların 
özgürlüğünden mahrum bırakılması durumlarında AİHS 
üçüncü ve sekizinci maddeye göre; özgürlüğünden 
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mahrum bırakılmanın süresi asgari düzeyde tutulmalı, 
çocuğun yaşına uygun olmalı, sağlık ve eğitim 
gibi desteklerden de yararlanması gerekmektedir. 
Özgürlüğünden mahrum bırakılma halinde yetişkinlerden 
ayrı bir yerde veya ebeveynleri veya diğer aile üyeleri ile 
birlikte kalabileceği bir yerin sağlanması gerekmektedir. 
Çocuk özgürlüğünden mahrum bırakılma durumunda  
ayrıksı haller dışında ebeveynlerinden ayrı tutulmaması 
gerekmektedir. Göçten etkilenen refakatsiz çocuklarda 
ise tutuklama olmaması gerekmektedir. Şüpheden çocuk 
yararlanması gerekmekte ve sürecin masumiyet karinesi 
ve çocuk adalet sistemine uygun işlemesi gerekmektedir4.

Özellikle de çocuk istihdamı ile ilgili raporlar ve Komite 
tespitleri alınması gereken yol açısından oldukça 
önemlidir. 2015 yılına dair tespitler şunlardır; 15 yaş altı 
çocukların çalıştırma yasağı etkin şekilde teminat altına 
4 https://rm.coe.int/protecting-migrants-under-the-european-
convention-on-human-rights-and-/16808b7e74 (11.11.2018)

alınmamıştır. Zorunlu eğitim çağındaki çocuklara izin 
verilen hafif nitelikli işlerin okul tatil günlerindeki süresi 
aşırı uzunluktadır. 16 yaş altı genç çalışanların günlük ve 
haftalık çalışma süreleri aşırı uzundur. Çıraklıkta ödenen 
ücretlerin uygun nitelikte olduğu tespit edilememiştir. 
18 yaş altı çalışanların gece çalışması sadece sanayi 
işletmelerinde yasaklanmıştır. Çalışan gençlerin mesleki 
eğitim sürelerinin çalışma sürelerine dahil edildiği 
ve ücretlerinin bu şekilde tespit edildiği henüz tespit 
edilememiştir. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve duygusal 
korunma hakkı halen önemli bir sorundur.

4857 sayılı İş Kanununun 71. maddesine göre çıkarılan 
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin dördüncü maddesi (madde 4) 
; çocuk işçi, 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış 
ve ilköğretimini tamamlamış kişi, genç işçi de 15 yaşını 
tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi olarak 
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tanımlıdır. Bunun yanı sıra, hafif iş tanımı ve okula devam  
eden genç ve çocuklar konuları düzenlenmiştir.  

İş Kanununun 71. maddesinde yapılan değişiklikle, 14 
yaşını doldurmamış çocukların bedensel, zihinsel, sosyal 
ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin 
okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve 
reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir 
faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilecekleri 
hüküm altına alınmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununda da, 15 yaşını bitirmiş, ancak 18 yaşını 
doldurmamış kişiler genç çalışan olarak tanımlıdır.

Çocuk işçiliği Türkiye’de ne yazık ki, toplumsal patlamalara 
sebep olabilecek sorunları barındırmaktadır. Yoksulluk, 
düzensiz göç, köyden kente göç, geleneksel bakış, 
mevzuatın etkin uygulanmaması, aile üyelerinin işsizliği, 
eğitime erişememe gibi nedenler, çocuk işçiliğinin 

yaygınlaşmasına kaynaklık eden unsurların başlıcalarıdır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2017 yılında 
yayınladığı Ulusal Eylem Planında, sokakta, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerde, tarımda ve gezici aile işlerinde çalışan 
çocuklara öncelik tanınmaktadır5. Çocuk işçiliğinde bir 
diğer sorun olan göçten etkilenen refakatlı ya da refakatsiz 
çocukların durumu ise ülkemiz için sorun teşkil eden bir 
boyuttadır.
 
Çocuklara yönelik adalet sisteminin yerleşmesi Avrupa 
Konseyi’nin çocuklar için öngörü ve amaçlarından 
birisidir. Avrupa Sosyal Şartı’na taraf olan devletler Avrupa 
Sosyal Haklar Komitesi’ne iki yılda bir ülke raporu sunma 
konusunda yükümlülükleri vardır. Komite, taraf devletlerin 
raporlarını değerlendirirken Şart’a uygun davranıp 
davranmadıklarını tespit eder.

5 Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ulusal Programı 2017-2023, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, https://www.
csgb.gov.tr/media/4755/cocuk_isciligi_rev_23032017.pdf

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2018 Özel Sayısı
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Avrupa Sosyal Şartı’na taraf olan devletler, iki yılda bir Avrupa 
Sosyal Haklar Komitesi’ne ülke raporları sunmakla yükümlüdürler. 
Avrupa Sosyal Haklar Komitesi taraf devletlerce kendisine sunulan 
raporları değerlendirirken, taraf devletlerin Şart’a uygun davranıp 
davranmadıklarını tespit eder ve inceleme sonunda, olumlu ya 
da olumsuz bir sonuca varır. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin 
hazırladığı bu tespitler, “Kararlar” başlığı altında aleni bir biçimde 
yayınlanır.

2.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ise diğer Avrupa Konseyi 
sözleşmelerinden farklılık göstermektedir. Çünkü Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesine uygun ulusal hukuk uyumlulaştırmasını yerine 
getirmek gerektiği gibi mahkemenin tanıdığı devlet ve bireysel 
başvuru hakkı ile insan hakları denetiminde zorlayıcı ve icrai bir 
durum yaratılmaktadır. Diğer Avrupa Konseyi Sözleşmelerine uyum 
sorunu ya da ulusal hukukta yaşanan uyumsuzluklar bağlantılı 
oldukları Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin ilgili hükümleri ile 
bağlantı kurularak Mahkemede ihlal olarak ileri sürülmektedir. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi’nin  bir anlamda  yan 
ve daha detaylı tamamlayıcı unsurları olan diğer sözleşmeler Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin etkin kullanımını da sağlamaktadır.

Avrupa Konseyi’nin yargılama ve bir anlamda denetim hakkı olan 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
birinci madde (madde 1) ile  sözleşme uygulaması ve bireysel 
başvuru hakkını yer, konu, zaman, kişi açısından belirlemektedir. 
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“Herkes”in bireysel başvuru yapma hakkı var olduğu kabul 
edilmektedir. İçtihatlarla gelişen birinci madde “kadın ve 
çocukları” da kapsamaktadır. 

Kadın ve çocukların da sözleşme ile korunması ve 
bireysel başvuru hakkına sahip olması sözleşmede ayrıca 
ayrımcılık yasağını düzenleyen madde 14’ün  de bir 
getirisidir. Ayrımcılık yasağı bu sözleşmede tanınan hak 
ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet,  ırk, renk, dil, din, 
siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal  köken, 
ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum, cinsel yönelim 
başta olmak üzere  herhangi başka bir duruma dayalı 
hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır. Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi Lizbon Anlaşması sonrası Avrupa 
Birliği’nin de yasal mevzuatı içinde yer aldığından Avrupa 
Birliği’ndeki İnsan Hakları konseptinin de içindedir. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi kadınların ve çocukların insan 
hakları ihlaline ilişkin çok sayıda karar vermiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çocukla ile ilgili 
vermiş olduğu kararlardan bazıları şunlardır; Z. ve 
diğerleri v. Birleşik Krallık (2002) kararında dört 
kardeşin aileleri tarafından duyusal istismara maruz 
kalmalarından dolayı yaşadıkları psikolojik zararlardan  
madde 3 işkence, insanlık dışı muamele yasağı ile madde 
13 etkili başvuru hakkının kullanamamasından dolayı ihlal 
kararı vermiştir. D.P. ve  J.C. v. Birleşik Krallık (2002 ) 
kararında bir kızkardeş ve bir oğlan kardeşin üvey baba 
tarafından cinsel tacizi sonrası yapılan bir başvuru ile 
ilgilidir. Ulusal otoritelerin koruma ve sosyal hizmet verme 
konusunda, tacizden haberdar edilmelerine rağmen, 
yetersiz kalmaları nedeniyle,  mahkeme etkili başvuru 
hakkının (madde 13) kullanamamaktan dolayı ihlal kararı 
vermiştir. Kontrova v. Slovakya (2007) kararında ise; 
başvurucu kendisine elektrik kablosu ile şiddet uygulayan 
ve iki çocuğunu öldüren kocasını şikayet etmiştir. Daha 
sonra yaptığı başvuruda; yerel makamların yaşam hakkını 
korumadaki yetersizliğinden dolayı madde 2’deki yaşam 
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hakkının ihlal edildiği ve etkili başvuru hakkı madde 
13’ün ihlal edildiği kararı çıkmıştır. C.N. ve V. v. Fransa 
(2012) Bu başvuru ise, Burundi’den akrabaları tarafından 
getirilen ve zorla gereksiz ev işlerinde çalıştırılan annesiz 
babasız iki kız kardeşin başvurusu sonrası,  madde 4 ve 
madde 3 ‘e aykırılıktan ihlal kararı verilmiştir. Söderman 
v. İsveç  (2013) kararı; üvey babası tarafından çıplakken 
gizlice filme çekilen bir kız çocuğunun, İsveç hukukunun 
bir kişiyi izinsiz filme çekme eylemini yasaklamamış 
olması sonucu,  kişisel bütünlüğünün zarar görmesinden 
dolayı başvurması üzerine verilmiştir. Mahkeme burada  
başvurucunun küçük olması ve olayın evde geçmesinden 
dolayı başvurucunun evde yaşarken güvenme hakkının 
olması ve korunması gerektiğinden, özel hayata saygı 
ilkesinin (madde 8 ) ihlal edilmesinden dolayı karar 
vermiştir. Aile içinde çocuğa karşı işlenen suçlarla ilgili 
olan son kararlardan  D.M.D. v. Romanya (2017) ise; 
çocuğun ebeveyn tarafından şiddete maruz kalması 
ile ilgilidir. Mahkeme burada Madde 3’ün ve madde 

6’nın ihlaline karar vermiştir. Kayak v. Turkiye (2012) 
kararı da okulda yaşanan akranlar arası  kavga sonucu 
gerçekleşen ölüm nedeniye çocuğun korunmamasından 
dolayı verilmiş  bir ihlal kararıdır.  Devlet, özellikle de 
kendi alanı, hakimiyeti içinde olan alanlarda koruma, 
sakınma yükümlülüğü daha hassas olması gerekirken; 
yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. O-Keefe  v. İrlanda 
(2014)  Kararında   ise İrlanda Milli Okulunda mağdurun 
yaşadığı çok sayıda istismardan biri de hocası tarafından 
yapılan istismardır. Devletin küçükleri korumaması ve 
şikayet sonrası etkili soruşturmanın yapılmamasına 
ilişkin ihlal kararı çıkmıştır. Devletler yaşam hakkı, 
işkence yasağı, kötü muamele yasağı ve insanlık 
dışı yorum gibi durumlarda  yapılan taleplerde etkin 
soruşturma yükümlülüğündedir. Türkiye için de G.U. 
v.  Türkiye (2016) kararı mevcut olup; mahkeme madde 
3’e ve madde 8‘e aykırı durumlardan dolayı ihlal kararı 
vermiştir. İhlal gerekçesinde ise; mahkeme madde 3’e ve 
madde 8’e aykırı ihlal hallerini ulusal makamların görevleri 
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dahilinde olup, yapmadıkları ve yaptıklarındaki eksiklikleri 
sıralayarak açıklamıştır 6.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çocuk tutukluluğu 
ile ilgili kararlardaki kriterler yol gösterici niteliktedir. 
Özellikle de Mubilanzila Mayıseka  ve Kaniki Mitunga /
Belçika kararı oldukça çarpıcıdır. Beş yaşında bir çocuk, 
yetişkinlere ayrılmış bir yerde refakatsız bir şekilde iki ay 
boyunca tutulması üzerine işleyen süreçte AİHM çocuğun 
iki ay boyunca refakatsiz bir şekilde özgürlüğünden 
mahrum bırakılması konusunda  rehberlik ve konu ile 
ilgili görevli personelden eğitim desteği almadığı tespitini 
yapmıştır. Bu durum çocuğun üzüntü ve ruhsal sorunlar 
yaşama olasılığı içinde olması  ve insanlık dışı muameleye 
neden olan insanlık ayıbı tespitinde bulunmuştur. Ayrıca 
annesinin yaşadığı korku ve üzüntüden dolayı da yine 
insanlık dışı muamele tespitinde bulunmuştur. Mahkeme 
bu kararda iki tane insanlık dışı muamele yani AİHS 

6 https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Minors_ENG.pdf (12.10.2018)

üçüncü madde ihlalleri tespit etmiştir7.   
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin refakatsiz bir 
küçüğün keyfi olarak tutuklanmasına ilişkin Rahimi versus 
Yunanistan, çocukların ebeveynleri ile kendilerine uygun 
ortamda tutulmaları Kanagaratnam versus Belçika gibi 
kararları da mevcuttur8.

2.3. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara 
karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) ve Türkiye

Bilinen adıyla Lanzarote Sözleşmesi’nın mantığı da tıpkı 
İstanbul Sözleşmesi ve İnsan Ticaretine Karşı Eyleme 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne  benzemektedir. 4 
P ilkesi gereği taraflar önleme (prevention), protection 

7 http://www.cocukgozlemevi.org/aihm-davalari/mubilanzila-
mayeka-ve-kaniki-mitunga-belcika (10.11.2018)
8 https://rm.coe.int/protecting-migrants-under-the-european-con-
vention-on-human-rights-and-/16808b7e74 (10.11.2018)
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(koruma), prosecution (soruşturma ve koğuşturma) ve 
politika belirleme (policy) bölümlerinden oluşmaktadır. 
Sözleşmeye göre  devletler etkin bir şekilde çocukları 
şiddet ve zarardan korumakla yükümlü olduğu gibi 
çocukların korunması için hukuki bir zemin oluşturmakla 
da yükümlüdür. Devletler cinsel suiistimal ve istismar 
ile zarar,  istismar, şiddeti engellemek ve oluşmuş ise 
soruşturmakla yasal çerçevesini çizmekle yükümlüdür. 

Lanzorote Sözleşmesi seksüel şiddete anlam yükleyerek 
her tür formu cezai sürece tabi tutulması gerekmekte 
olduğu ifade etmektedir. Sözleşme ile  devletlerin 
cinsel şiddeti  yasa ve diğer yollarla önleme, farkındalık 
yaratma kampanyaları, uzman yetiştirme, çocukların 
bilgilendirilmesi, uzmanların müdahale etmesini sağlama 
yükümlülükleri vardır. 
İstanbul ve Lanzarote Sözleşmeleri’nde :
* Ayrımcılık yasağı, 
* Önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması,

* Kamunun özel sektör/medya/stk işbirliğinin gerekliliği,
* Ulusal normların  sözleşmeye uyumlulaştırılması,
* Sözleşmedeki ilgili suçların övülmemesi ve reklamının 
yapılmaması gerektiği, 
* Devletlerin veri toplama mekanizmasını oluşturması, 
* Devletlerin yardım hatlarının oluşturması,
* Suçun bildirim anından itibaren resen soruşturma ve 
koğuşturmanın olması gerektiği,
* Sözleşmede bahsedilen suçlarla ilgili düzenlemelerde 
rıza, şikayete tabilik durumlarının olmaması gerektiği,
* Soruşturma ve koğuşturma aşamasında ikincil 
mağduriyetler yaşanmaması gerektiği,
* Etkin soruşturma ve koğuşturma konusunda titizlik, 
özenin ve serilik şart olduğuna dair hükümler vardır. 

Lanzorete Sözleşmesi, çocuğun cinsel istismarı ve 
suiistimali suçlarında gerektiğinde gizli operasyonların 
da yapılmasını, açılan ceza davalarının öncelik verilerek 
ivedilikle sonuçlandırılması, yardım ve yataklık edenlere 
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dair cezalar verilmesini, sözleşmede tanımlanan suçlar için  
ulusal yasaların yakınlaştırılması ve uyumlulaştırılmasını, 
çocuklar için profesyonel kadroların yetiştirilmesi 
gerektiğini taraflara yüklemektedir.

Oysa ülkemizde Lanzorete Sözleşmesi yürürlükte olmasına 
rağmen istenilen sonuç alınamamaktadır. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın  Lanzarote Sözleşmesi’ne binaen 
oluştruduğu 2013-2017 eylem planı  uygulanamamıştır.

Lanzarote Sözleşmesi’nin bağımsız uzmanlar komitesi 
2017 yılında mülteci krizinden etkilenip cinsel taciz 
ve istismara maruz kalan çocuklara ilişkin bir raporda 
ülkemize de yer vermiştir9. Raporda Türk hukukunda bazı 
iyileştirmelerin olduğu belirtilmiştir. Raporda Türk ulusal 
mevzuatında refakatsiz çocuk tanımının oluşturulduğu, 
mağdur çocuğun yaş durumuna göre barınma ihtiyacına 

9 https://rm.coe.int/special-report-protecting-children-affected-by-
the-refugee-crisis-from/16807912a5 (11.11.2018)

ilişkin düzenlemelerin yapıldığı, veri toplama konusunda 
Göç İdaresi Başkanlığı ve STK’lar arasında işbirliğinin 
olduğu, mağdurun yaşı net değilse yaşı tespit edilinceye 
kadar çocuklara özgü korumadan yararlandırıldıklarına 
ilişkin tespitler yapılmıştır10.

2.4. İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi ve Türkiye 

İçişleri Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre 2017 
yılında 18-25 yaş arası kişiler insan ticareti mağduru olma 
konusunda ilk sırada iken, ikinci sırayı 18 yaş altı insanlar 
oluşturmaktadır11.İnsan ticareti mağduru olan 18 yaş altı 
kişiler ise cinsel istismar, zorla çalıştırma ve dilencilik gibi 
suç kurbanı olmaktadırlar. Ülkemizin taraf olduğu bir diğer 
sözleşme de tıpkı İstanbul ve Lanzarote Sözleşmeleri gibi  
10 https://rm.coe.int/special-report-protecting-children-affected-
by-the-refugee-crisis-from/16807912a5 (11.11.2018)
11 http://www.goc.gov.tr/files/files/INSAN-TICARETI-MAGDURLARI-
RAPORU-2017-mini.pdf (11.11.2018)
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4 P ilkesi gereği taraflar önleme (prevention), protection 
(koruma), prosecution (soruşturma ve koğuşturma) 
ve politika belirleme (policy) şeklinde formatlanmıştır. 
Kökenini 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 yılındaki 
Protokol ile BM Sınıraşan Örgütlü Suçlara İlişkin Sözleşme 
ile bağı olan bu sözleşme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
ayrımcılık yasağına göre düzenlenmiştir.  İnsan ticaretine 
ilişkin  suç mağdurunun hakları, Anayasamızın 17’inci 
maddesinde kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî 
varlığı, 18’inci maddede zorla çalıştırma yasağı, 19’uncu 
maddede kişi özgürlüğü ve güvenliği, 20’inci maddede 
özel hayata saygı  ve 50’inci maddede çalışma şartları ve 
dinlenme hakkı olarak karşılık bulmaktadır. 
Sözleşme ile taraflar mağdurların korunması,  insan 
ticaretine ilişkin suç ve cezalarının ulusal ceza 
mevzuatlarında tipikleştirilmesi, etkin soruşturma 
ve koğuşturma aşamalarında ikincil mağduriyet 
yaratılmaması konusunda taahhütte bulunmaktadır. 

Sözleşmenin bağımsız uzmanlar komitesi olan GRETA 
Türkiye için henüz değerlendirme raporu hazırlamamıştır. 
Ancak GRETA Ekim ayında Türkiye’ye ilk ziyaretini yapmış, 
çeşitli görüşmeler ve incelemeler yaparak Türkiye raporu 
şekillenecektir12. 

2.5. Çocuk Haklarının Kullanımına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi ve Türkiye

Çocuk haklarına ilişkin bir başka Avrupa Konseyi üyesi 
ülke olarak imzaladığımız bu sözleşme ile 18 yaşın altına 
olan kişilerin yani çocukların adli mercideki kendilerini 
ilgilendiren davalarda yüksek yararları için haklarını 
geliştirmeleri ve onlara usule ilişkin haklar tanıyarak 
davalardan bilgilendirilmelerini ve davalara katılmalarına 
izin vermesini amaçlamaktadır.  Bu sözleşme ile adli 

12 https://www.coe.int/web/anti-human-trafficking/-/greta-carries-
out-first-evaluation-visit-to-turkey (11.11.2018)
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mercilerdeki çocukları ilgilendiren çocukların ikameti, 
kişisel ilişki kurulması gibi velayet sorumluluklarına ilişkin 
davalarda; bilgilendirilme ve görüşünün alınması, özel 
bir temsilci atamasının istenmesi, usule ilişkin çocuğun 
uyuşmazlıkta kendi görüşünü ifade etmek için yardımcı 
olunması amacıyla uygun bir kişiden yardım almayı 
isteme hakkı, bir avukatın tayinini isteme hakkı, kendi 
temsil nedenini tayin etme haklarını taraflar taahhüt eder. 

AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORUNDA 
TÜRKİYE’DE ÇOCUK HAKLARI 

Avrupa Birliği Anlaşması üçüncü maddesi (madde 
3) “ Birlik, sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla mücadele 
eder ve sosyal adaleti, sosyal korumayı, kadın-erkek 
eşitliğini, nesiller arası dayanışmayı ve çocuk haklarının 
korunmasını destekler. Birlik, dış dünya ile ilişkilerinde 
kendi değerlerini ve çıkarlarını savunur ve destekler... 
Barışa, güvenliğe, dünyanın sürdürülebilir kalkınmasına, 

halklar arasında dayanışma ve karşılıklı saygıya, serbest 
ve dürüst ticarete, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına 
ve çocuk hakları başta olmak üzere insan haklarının 
korunmasına...ve uluslararası hukuka titizlikle 
uyulmasına...katkıda bulunur.” 

Tam üyelik sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği ile olan 
ilişkilerimizde de 2018 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda, 
Türkiye’nin çocuk hakları konusunda sınırlı ilerleme 
içerisinde olduğu kaydedilmektedir. Raporda 2013 
Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
yeterli uygulanmadığı tespit edilmiştir. Çocuklara 
yönelik cinsel istismar ve kötü muamele saha çalışmaları 
ve araştırmaları yetersiz bulunmakta; rehabilitasyon 
merkezlerinin, kurumlarının izlenmesi konusunda etkin 
bir düzenlemenin yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Çocuk 
tutukluluğu ve suçluluğu artmakta olup; her ilde çocuk 
ihtisas mahkemeleri henüz kurulmamıştır. Çocuklar için 
sağlanan adli yardım ve cezaevi rehabilitasyon süreci 
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yeterli görülmemektedir 13.
Avrupa Konseyi kurucu üyesi ve Avrupa Birliği tam üyelik 
sürecinde olduğumuz bir dönemde  çocuk haklarına 
ilişkin yükümlülüklerimiz önem arzetmektedir. Avrupa 
Birliği, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer 
alan ayrımcılık yapmama, çocuğun yüksek yararı, yaşama, 
hayatta kalma, gelişim hakkı ve çocukların görüşlerine 
saygı esasında belli hedefler belirlemiştir14.Bunlar:

* “İnsan haklarının hukukiliği, evrenselliği ve 
bölünemezliği,

* Temel sebep yaklaşımı - AB, bir hakka neden 
saygı duyulmadığının, hakkın neden korunup 
gerçekleştirilmediğinin temel sebeplerini ele almak 
13https://www.ab.gov.tr/siteimages/pub/komisyon_ulke_rapor-

lari/2018_turkiye_raporu_tr.pdf (14.10.2018)
14 https://docplayer.biz.tr/50557853-Cocuk-haklarinin-desteklen-
mesi-ve-korunmasina-iliskin-ab-kilavuz-ilkeleri-2017-hicbir-cocu-
gun-geride-birakilmamasi-icin.html (10.11.2018)

için kalkınma desteği verdiği ortak ülkelerle birlikte 
çalışmalıdır.

*    Sistemleri güçlendirme yaklaşımı
*     Uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler
*     Katılım ve güçlendirme
*     Ayrımcılık yapmama/eşitlik
*     Tüm İnsan Haklarını Kapsayan Hak Temelli Yaklaşım 
ile Cinsiyet Eşitliği Arasındaki Bağlantı”dır.

SONUÇ 

Türkiye, Konsey’in kurucu ülkesi olarak önemli bir misyona 
sahiptir. Türkiye’nin coğrafi konumu, Batı ile Doğu, Kuzey 
ile Güney arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. 
“İnsan Hakları” kavramı başta Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere birçok 
sözleşme ile kayıt altına alınmıştır. Ancak Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve diğer Avrupa Konseyi sözleşmeleri 
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Avrupa Konseyi ülkelerinde insan hakları tesisinde, 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum ayrıca spill over 
etkisi yaratmaktadır. 

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ilerleme raporlarında, 
Türkiye birçok alanda ilerleme kaydetse de, çocuk 
hakları konusunda, ne yazık ki atalet hakimdir. Lanzarote 
Sözleşmesi yürürlükte olmasına rağmen temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin bir sözleşme olduğundan; iç hukuk 
normu ile çeliştiğinde, iç hukuk normundan önce tercih 
edilmesi gerekmektedir. Bu bir Anayasal yükümlülüktür. 
Ceza Yasası özellikle de çocuğa yönelik cinsel suçlarda 
Konsey ve Birlik ile uyumlu hale getirilmemesi, 2016-2020 
Ulusal Eylem Planının hayata geçirilmemesi Türkiye’de 
çocukların varlıkları için esaslı sorunlarıdır.

Bu durumda çocuklar  için toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve ayrımcılık yasağına uygun olarak  eşit fırsatların, 

katılımcılığın, şiddetten uzak yaşamın ve çocuk dostu 
adaletin tesis edileceği bir düzlemin zamanı gelmiş 
olması gerekir.
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Sebzelerden sevdiklerim: 
Havuç, domates, oyun. 
Meyvelerden sevdiklerim: 
Elma, şeftali, oyun. 
Bence en iyi besin oyun 
Çünkü 
Hiçbir şey yemesem bile bazen 
Oynarken doyuyorum.

İsmail UYAROĞLU

Oyun
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Herkesçe infial içinde izlendiği üzere çocuklara yönelik saldırı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor…
 
Şükrü Erbaş’ın dizelerindeki gibi,
“Yaşama nişanımız çocuklar;
Hangi evde doğarlarsa doğsunlar
Bizim evde ölüyorlar…”
 
Evet durum bu kadar acı ve acı hepimize bu kadar yakın…
Son dönemlerde artan ve görünür hale gelen çocuk cinayetleri ve çocuk istismarı (fiziksel, duygusal, 
cinsel) ve en ağır biçimi çocuk cinsel istismarı; “münferit, sapık, hasta insanların, idam ve hadım 
tartışmaları ile “adeta çözümsüzlük üreterek tartışılmamalıdır.  Evrensel değerlere uygun, bilimsel, çocuk 
hak ve özgürlüklerini esas alan devletin yükümlülüklerinin belirlendiği hukuk güvenliğinin sağlandığı, 
toplumsal değer yargılarını, koruyucu yöntemler belirlenmelidir.   Çocuklar üzerinden yaşadığımız 
korkularımız toplumsal ayrışmadan uzak siyasetler üstü benimsenmeli ve çözüm üretilmelidir.
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 BASIN AÇIKLAMASI

İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR!..
ÇOCUKLAR İÇİN; KORKULARIMIZLA AYRIŞMAYA SON VERELİM…



101

Can yakıcı çocuk istismarları tartışılırken dahi özelikle sosyal medyada herkes konunun esasından uzak 
anlık öfke ve “tarafgir “bir dille konuşmaktadır. Oysa zaman korkularımız üzerinden ayrışılacak zaman 
değildir. Unutulmamalıdır ki öncelikli sorumluluk devletindir, tüm kişi ve kurumlar farklı alanlarda 
çalışan meslek kuruluşları bir araya gelerek sorunun çözümü noktasında yol gösterici ve çözüm üretici 
olmalıdır.
 
Öncelikle çocuğa dönük şiddeti önleme planları olmalıdır. Bağımsız özgür düşüncenin gelişme ortamına 
sahip üniversitelerde bilimsel akademik çalışmalar yapılmalıdır. Ciddi bir saha çalışması yapılmalı ve 
veri toplama, değerlendirme çalışması gerçekleştirilmelidir.   Riskler, nedenler belirlenmelidir. Eril 
cinsiyetçi söylem ortadan kaldırılmalı, çocukların evrensel değerlere uygun kız erkek birlikte eğitim 
almaları sağlanmalıdır, bilimsel referanslarla günlük yaşamın şekillenmesi hukuki düzenlemelere 
gidilmeli, çocukların cinsel obje olarak değerlendirmelerinin önüne geçilmelidir. Hukuk güvenliği ve 
belirliği sağlanmalı, vatandaşın aynı olaya aynı hukuksal korunmanın ayrımsız herkes için sağlanacağı 
inancı sağlanmalıdır. Fahiş cezalar sonucunda cezasızlık halinin ortaya çıkmasına engel olunmalı, adil 
yargılama ile evrensel değerlere uygun cezalandırma olmalıdır, çocuğun korunması ile ilgili müdahale 
görevini de içeren idari kurumsal yapı olmalıdır, sivil toplum örgütlerinin dernek ve vakıfların bağımsız 
çalışma yapmasına fırsat tanınmalıdır, siyasi yakınlıktan uzak; çocukla ilişkide bulunan tüm kişi, kurum 
ve kuruluşların, fırsat eşitliğine, denetime, kurallara uygunluğu sağlanmalıdır. Ekonomik eşitsizlik 
ortadan kaldırılmalıdır. Bilimin, eğitimin, sanatın gelişiminin önündeki engeller kaldırılmalı, toplumun 
tüm katmanlarınca ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.
  Çocuğa, hayvana, doğaya ve kadına dönük şiddette gücün çürümüşlüğü her türlü insani değer 
yargısından uzak bir biçimde tezahür etmektedir. Ancak bunun çözümünü, salt ceza kanunlarında 
yapılacak değişikliklerde görmek, hukuk bilimine haksızlık olduğu gibi, eğitim programları, çocuk 
koruma politikaları ile uğraşmak yerine meselenin kendisini unutmak, sorunu suç işlendikten sonra 
faillerin bedenleri üzerinden kısasa kısas yöntemiyle ortadan kaldırmak çabasıdır. Bunun da en önce 
çocuklarımıza bir fayda sağlamayacağı açıktır. Hamasi söylemlerle çocukların önemini anlatmak yerine 
kamu ve özel kaynakların çocuklar yararına kullanımı sağlanmalıdır.
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Meselenin bütüncül çözümü için öncelikle Meclis’te kurulması önerilen çocuk hak ihlallerine ilişkin 
komisyonların hızlıca kurulması, yıllardır bekletilen Çocuğa Yönelik Şiddeti Önleme Ulusal Eylem 
Planı›nın çıkması ve uygulanmaya başlanması, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar 
yürütülmesi ve bu çalışmaların kamu idaresi tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Çocuğa yönelik 
şiddet 3-5 münferit olaydan ibaret olarak ele alınmadan, görünür olan ve olmayan çok sayıda şiddet 
türü ve vakasının mevcut olduğu ve tüm istismar hallerinin bir bütün olduğu, çok zaman iç içe geçtiği 
bilinciyle hareket edilmelidir.
 
İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR! ÇÖZÜM ZİHNİYETİN DEĞİŞMESİDİR. ZİHNİYET DEĞİŞMEDİĞİ 
SÜRECE VE TOPLUM BU KONULARDA EĞİTİLMEDİKÇE İDAM İŞLENEN SUÇLARI AZALTMAYACAĞI GİBİ, 
HAK HUKUK ADALET KAVRAMLARINI DA GÖLGEDE BIRAKACAKTIR.
 
İdam ve hadım cezasının uygulandığı ülkelerdeki sonuçlara bakıldığında, tüm örneklerde görüleceği 
üzere bir şiddet türünün ortadan kaldırılması için asla çözüm yöntemi olmadığı net olarak görülecektir. 
Çocuğa yönelen her türlü istismar için çözüm: çocuğa özgü adalet, koruma ve rehabilitasyondur. Bu 
bağlamda şiddete şiddet ile karşılık vermek yerine çocukların korunması odağında bütüncül çözüm 
üretilmelidir. Saygılarımızla.06.07.2018
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Diyelim ıslık çalacaksın ıslık
Sen ıslık çalınca
Ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes
Kimse çalamamalı senin gibi güzel

Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın
Senden önce kimse saymamış olmalı
Senin saydığın gibi doğru ve güzel
Hem dalgaları hem saymasını severek

De ki sinek avlıyorsun sinek
En usta sinek avcısı olmalısın
Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta
Örgüt yoksa seninle başlamalı

Say ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun
Düşün düşünebildiğince üç boyutlu
Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya
Sanki senden önce düşünen hiç olmamış

Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun
Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum
Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz
De ki bütün işe yarayanlar
İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

Aziz NESİN

Çocuklarıma
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BASINA VE KAMUOYUNA;

11 Ekim günü Türkiye, Peru ve Kanada’nın ortaklaşa hazırladığı tasarının BM Genel Kurulunda kabul 
edilmesi üzerine 2012 yılından beri Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanmaktadır. Bu girişimin temel 
amacı kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde 
yararlanmalarını sağlamaktır. Kız çocukları, yaşlarının her döneminde güvenli ve sağlıklı bir şekilde 
yaşama ve eğitim alma hakkına sahiptir. 
Ancak 11 Ekim yalnızca yasalarda kalmakta, sahip oldukları bu büyük potansiyele ve eşit muamele 
görme haklarına rağmen, kız çocuklarına çoğu zaman kendilerini geri plana atmaları öğretilmekte, bu 
da onların özgüvenlerini zedelemektedir.

Kız çocuklarının eğitimlerinin iyileştirilmesine yönelik Kızların Eğitimi isimli MEB projesi kapsamında 
yapılan araştırmalara göre kız çocuklarının okullaşma ve devam oranlarının düşük olmasının en temel 
nedenleri sosyo-kültürel faktörlerdir. Bu faktörleri okullarla ilgili nedenler, ailelerin algıları, ekonomik 
nedenler, şahsi nedenler ve siyasi nedenler takip etmektedir.
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11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

 BASIN AÇIKLAMASI
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Kız çocuklarının her türlü hizmete etkin bir şekilde ulaşmalarına engel olan bu nedenlerin aşılmasını 
sağlayacak; ayrımcılığı, nesilden nesile aktarılan yoksulluk ve şiddeti önleyecek olan istikrarlı tedbir ve 
kalkınma politikaları Türkiye’de halen tam olarak hayata geçirilebilmiş değildir. 

2000 yılında Dakar Konferansı’nda belirlenen okullaşma oranı hedefi ise %100 olmasına rağmen 
Türkiye’de zorunlu eğitim 12 yıllık bir süreyi kapsasa da kız çocuklarının okullaşma oranları hâlâ %100’ün 
altındadır. 

Çocuk yaşta evlilik, Türkiye’deki temel sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. 2013 tarihli Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırması’na göre 25- 49 yaş arasındaki kadınların %22’si 18 yaşına gelmeden 
evlenmiştir. 18 yaşından daha küçük yaşta evlenmiş kızların cinsel ilişki de dâhil olmak üzere şiddet 
görme ve istismara uğrama ihtimalleri artmaktadır. Çocuk yaşta evlenen kızlar, iş olanaklarının kısıtlı 
olması nedeniyle, daha büyük yoksulluk riskleriyle karşılaşmakta, hukuki destek kanallarına erişimleri de 
kısıtlanmakta, ekonomik bağımsızlık elde edememeleri nedeniyle eşe bağımlı kalmakta ve kendilerini 
geliştirememektedirler. 

Resmi kurumlar halen kadınların doğurganlık yaşını 15-49 olarak esas almakta ve istatistik düzenlemeler 
bu esas üzerinden gerçekleştirilmekte, yasalarımızda ve taraf olunan tüm uluslararası sözleşmelerde 
düzenleme alanı bulan evlenme yaşı dahil tüm çocuk mevzuatı hiçe sayılmaktadır. Hamilelik ve 
doğumun yol açtığı sorunlar 15-19 yaş arası genç kızlarda birinci ölüm nedenidir.

UNİCEF’ in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyesi 41 ülkede çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliğini 
incelediği raporda Türkiye İsrail’le birlikte son sırada yer almaktadır.

Eğitimsen’in yayınladığı 2018 yılı sonu eğitimde cinsiyetçilik raporuna göre ders kitaplarında kız çocuklara 
daha çok ev içi alanda ya da bu rollerine uygun olan meslekler tavsiye edilmektedir. Ev hanımlığı, 
öğretmenlik, doktorluk, hemşirelik gibi meslekler önerilirken kitapların tümünde okul müdürleri erkek 
olarak gösterilmiştir. Yine erkek çocuk resimleri kız çocuklarına oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
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Ülkemizde kız çocuklarının sayılan bu problemlerine çözüm arayışı içine girilmesi 
gerekirken, sınıflardaki oturma düzeni, kız ve erkek çocuklar için farklı sosyalleşme alanları 
gibi okullardaki fiziksel alanlar ile kız çocuklarının ötekileştirilmesine ve daha fazla ayrımcılığa 
neden olacak uygulamalar kamuoyu gündemine haber olarak düşmektedir.  

UNICEF gibi köklü kuruluşların 2030 yılına kadar dünyada erken yaşta kız çocuklarının 
evliliğini sıfıra indirme hedefi var iken Türkiye’de halen projeler yerel veya pilot bölge 
metodu ile uygulanmakta ve bunlarında sürekliliği sağlanamamaktadır.

Kız çocuklarının etkin bir şekilde desteklenmeleri halinde hem bugünün güçlü genç 
kızları olarak hem de geleceğin işçileri, girişimcileri, anneleri, danışmanları, hane reisleri, 
sanatçıları ve siyasi liderleri olarak dünyayı değiştirebilme potansiyelleri vardır. Sürekli ve 
kararlı bir devlet politikası ile kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, ihmal ve istismarın ortadan 
kaldırılması için etkin mücadele yöntemleri oluşturulmalı, kız çocuklarının eğitim haklarını 
ve sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır. 
İşte o zaman, biz de 11Ekim’i mücadele günü olarak anmayı bırakıp, bayram günü olarak 
kutlamaya başlayacağız.

İzmir Barosu bu süreçte; Çocuk Hakları Merkezi aracılığı ile hukuksal ve toplumsal alanda 
cinsiyet ayrımcılığına yol açan düzenleme ve uygulamalara karşı mücadele ederek kız 
çocuklarının hak ve özgürlüklerin teminatı olmaya devam edecektir.
Saygılarımızla.10.10.2018

İzmir Barosu Başkanlığı
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

 BASIN AÇIKLAMASI

20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından benimsenen Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme Türkiye tarafından 2 Eylül 1990 Tarihinde imzalanmış ve 27 Ocak 1995 tarihinde de Resmi 
Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Tarihte en çok devlet tarafından onaylanmış insan hakları antlaşması olan BM Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme 197 Devlet tarafından onaylanmıştır. Çocuklarla ilgili ekonomik, sosyal, kültürel, medeni 
ve siyasi tüm hakların korunması ve desteklenmesine yönelik en kapsamlı insan hakları antlaşması 
ve hukuki belgedir. Sözleşme’de tüm çocukların bakım, tedavi, hayatta kalma, gelişim, korunma ve 
katılımına ilişkin evrensel standartlar açıklanmaktadır. Sözleşme, çocukların sosyal aktörler ve aktif hak 
sahipleri olarak açık bir şekilde tanındığı ilk uluslararası belgedir.

20 Kasım, 1989 yılından bu yana BM tarafından, dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak 
ihlallerine dikkat çekmek amacıyla Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

 İnsan hakları fikri her insanın doğuştan özgür ve onur bakımından eşit olduğu bilincine dayanır. Çocuk 
hakları da insan haklarıdır, birbirlerinden ayrı olarak düşünülemezler ve evrenseldirler.

Ancak gerek Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri gerekse de Çocuk Koruma Kanunu’nun 
uygulanması noktasında çocukların adalet sistemiyle temas ettikleri çeşitli durumlarda maruz kaldıkları 
hak ihlallerine ve hukuka aykırı uygulamalara ilişkin sorunlar halen devam etmektedir.
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Çocukları risklerden korumaya, haklarının ihlal edilmesini engellemeye, korunma hakları çiğnenmiş 
olanları desteklemeye yönelik çalışmalar, sosyal hizmetler, güvenlik, yargı, eğitim, sağlık ve diğer 
alanlardaki yetkili merciler tarafından çocuk odaklı,  hak temelli, disiplinler arası ve bütüncül bir 
yaklaşımla ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak yapılmalı ve denetlenmelidir. 

Çocuk adalet sistemi kapsamında öncelikle Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Çocuk Koruma 
Kanunu arasındaki uyumsuzluklar giderilmeli, mevzuat uluslararası insan hakları ve çocuk haklarına 
dair mevzuatlarla uyumlu hale getirilmeli,  çocuklar için etkili, örneğin her mahallede kurulacak sosyal 
hizmet birimleri gibi kolay ulaşılabilir, güvenilir ve hak temelli başvuru mekanizmaları oluşturulmalı, 
ebeveynlerin ve çocuklarla çalışan uzmanların konuyla ilgili bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılmalı,  
çocuğa karşı her  türlü şiddetin suç olduğu  ve   bu konuda bildirim yükümlülüğünün bulunduğunun 
tüm toplum tarafından benimsenmesi  için   çalışmalar  yapılmalıdır.

Çocuk Hakları Sözleşmesinde belirtildiği şekilde tüm çocuklar, kendilerinin ve ebeveynlerinin sahip 
oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da diğer düşünceler, ulusal, etnik veya sosyal köken, mülkiyet, 
engellilik, doğumla gelen ve diğer durumlar temelinde oluşabilecek her türlü ayrımcılıktan korunmak 
durumundadırlar.  Her çocuğun hiçbir ayrım gözetmeksizin, yaşama, gelişme, kendisini ilgilendiren 
konularda özgürce görüşlerini bildirme ve üstün yararına uygun davranılmasını isteme hakkı vardır.

 Dünyada ve ülkemizde çocukların uğradıkları hak ihlalleri ne yazık ki her geçen gün artmaktadır. İzmir 
Barosu ve İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak;  önleyici ve koruyucu yaklaşıma sahip, etkili, hak 
temelli, çocukların da katılımının sağlandığı, bir çocuk koruma sistemi ve sistemin etkisini izleyecek 
izleme mekanizmaları kurulması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.  Bugüne değin olduğu gibi 
bundan sonra da çocukların uğradıkları cinsel, duygusal, fiziksel ve ekonomik her türlü istismar ve hak 
ihlalleriyle mücadele etmeye ve bu konularda açılmış ve açılacak davaların takipçisi olmaya devam 
edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı
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“Güzel günler göreceğiz çocuklar
Motorları maviliklere süreceğiz

Çocuklar inanın, inanın çocuklar
Güzel günler göreceğiz, güneşli günler”

Nazım amcanız en az 10 çocuk yılı önce yazmıştı hepimizin içtenlikle inandığı, bu 
uğurda çabaladığı, başka bir dünyanın, başka bir ülkenin özlemiyle yandığı güneşli 
günler özleminin karşılığı olan bu satırları. Şimdi aradan geçen onlarca çocuk yılına 
bakınca üzülmeden edemiyor insan.  

Doğmaya kendiniz karar vermediniz, renginize, ailenize, dilinize, yurdunuza, evinize 
de karar veren siz değilsiniz. Yani biz büyüklerin size dayattığı, reva gördüğü, mecbur 
bıraktığı yaşadığınız koşulları belirlemek için de hiçbir şansınız yok. Hiçbir dahliniz 
olmadan size biçtiğimiz gömleği giyiyor, size dayattığımız hayatı yaşıyorsunuz. 

Bunca metin, bunca söz, bunca karar, bunca sözleşme; hiçbiri deva olmadı yaranıza. 
Hala açlık, hala yoksulluk, eğitimsizlik, evsizlik, yurtsuzluk, istismar yaşıyorsunuz 
biliyorum. Ne kadar çok istesek de dünyaya sizin gözlerinizle bakamıyor, size layık bir 
yer yapamıyoruz dünyayı. Bu utançla yaşamak zor olduğundan mıdır, her gün yeni 
sözler veriyoruz size tutamayacağımız, bilinmez.

Sizin masumiyetinizle, eşitliğinizle, ışığınızla bakabilsek daha başka olacak dünya 
biliyorum. Çünkü sevginiz sahici, öfkeniz de. İkiyüzlülüğünüz yok biz size öğretmedikçe. 
Kimseyi aldatmıyor, dolandırmıyor, kimseye ayrımcılık yapmıyorsunuz. Siz sizeyken, 
yani uzakken bizim etkimizden siyah, beyaz, sarı, kızıl yok aranızda; Müslüman da 
değilsiniz, Hristiyan da. Yalnızca “çocuksunuz” oyunlarınızda biliyorum. Güneşiniz aynı 
güneş, resimlerinizde elinizden tutmuş bir anne ve arkada bir ev ve bulutlar eksik 
olmuyor hangi coğrafyadan gelirseniz gelin.

Bize benzemeyin ne olur ve bizi affedin, “Kirlenmeden büyüyeceğiniz bir dünya” 
yaratmayı başaramadığımız için. Bir gün hepimizin sizin gözlerinizle dünyaya 
bakabilmesi özlemiyle ve sevgiyle…  




