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Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı

SUNUŞ
“Büyükler sayılara bayılırlar. Tutalım, onlara yeni edindiğiniz bir 

arkadaştan söz açtınız, asıl sorulacak şeyleri sormazlar. Sesi nasıl-
mış, hangi oyunları severmiş, kelebek biriktirir miymiş, sormazlar bile. 
“Kaç yaşında?” derler, “Kaç kardeşi var? Kaç kilo? Babası kaç para 
kazanıyor?”. Bu tür bilgilerle onu tanıdıklarını sanırlar. Deseniz ki, “Kır-
mızı kiremitli güzel bir ev gördüm. Pencerelerinde saksılar, çatısında 
kumrular vardı.” Bir türlü gözlerinin önüne getiremezler bu evi. Ama, 
“Yüz bin liralık bir ev gördüm.” deyin, bakın nasıl “Aman ne güzel ev!” 
diye haykıracaklardır. Aynı şekilde onlara deseniz ki, “Küçük Prens’in 
sevimli oluşu, gülüşü, bir koyun isteyişi var olduğunu gösterir; bir 
koyun istiyor, öyleyse vardır.” Bunları deseniz neye yarar? Nasıl olsa 
omuzlarını silkip size çocuk gözüyle bakacaklardır. Ama geldiği geze-
genin Asteroid B-612 olduğunu söylerseniz hemen inanırlar, sorula-
rıyla başınızı ağrıtmazlar. Böyledir onlar. Çok şey beklememelisiniz. 
Çocuklar büyükleri hoş görmeye alışmalıdırlar.”

DEVLET NE İŞE YARAR?
Umutlu yazılar beklenir böyle zamanlarda, cıvıl cıvıl yazılar, çocukla-

rın neşesine benzeyen...Gökkuşakları ve papatyalarla bezenmiş, güzel 
günlerden dem vuran, umutları yeşerten açıklamalar... Ben de ister-
dim çocukları mutlu ve sağlıklı bir ülkeyi anlatmak. Ama olmadı. Olmu-
yor işte. Her gün anne babaların düzenlediği yeni bir kampanya başla-
tılırken, onların çocuklarına umut olma çabaları sürerken ve devlet tüm 
bu çığlıklara kör, sağır ve dilsizken.  

Ne güzel olurdu çocuklarını seven bir ülkede yaşasak… 
Ne güzel olurdu çocuklarını ekonomik külfet olarak gören değil de 

çocuklarına sağlıklı ve iyi bir yaşam, korkusuz ve sorunsuz yaşanabilir 
bir ülke yaratmak isteyen bir iktidarımız olsa… 
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Ne güzel olurdu çocuklarını yaşatabilmek için kampanyalara ihtiyaç duymayan, sosyal devletin fırsatla-
rından yararlanabilen bir ülke olsak... 

Olmadı, olmuyor maalesef. 

Bilebildiğimiz SMA hastası çocuk sayımız 1.300. Bilebildiğimiz, diyorum çünkü bakanlığın verileri böyle 
söylüyor. Şu an itibariyle 100’ün üzerinde çocuğumuz için kampanyalar sürüyor. Yani biz bu çocuklarımıza 
sağlıklı bir yaşam, mutlu bir gelecek sunabilmek için canlı yayınlara, kampanyalara, yurttaş desteklerine ihti-
yaç duyuyoruz. Yurttaşın vicdanına başvuruyor, çözümü oradan bekliyoruz. Ay sayıyoruz, hafta sayıyoruz, 
gün sayıyoruz hep birlikte; gözümüz terazinin kadranından ayrılmıyor aman fazla kilo almasın, tedavi imkanı 
kaybolmasın diye. Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla, içimizden geldiği gibi besleyemiyoruz da. 

 
Ama devlette yurttaştaki duyarlılığın yarısını gösterecek vicdan yok anlaşılan. Rakam doğruysa eğer, 

1.300 çocuğumuzu sağlıklı biçimde yaşatacak tedavi için ekonomimiz yetmiyor demek ki. Yetkililer, bizde 
ilacı var diyerek, iyileştiren değil hastalığı yavaşlatan (daha ucuz) yöntemler öneriyor. Hem gerçek bir tedavi 
sağlanmıyor hem de kampanya izni dahi verilmiyor çoğunlukla. Pahalı, diyor devlet gözümüzün içine baka 
baka. Hangi bedel bir çocuğun yaşamından yüksek olabilir ki diye soruyoruz cevap yok;  ya garanti öde-
meleriniz, teşvikleriniz, vergi iadeleriniz diyoruz, duyan yok.

Bırakın hamaseti; Anayasasında sosyal devlet yazan bir ülkede, devlet çocuklarını yaşatamayacak-
sa, Öykü’ler, Taha’lar, Duru’lar ve isimlerini bile duyamadığımız nice çocuk büyüyemeyecekse, sağlıklı olma 
hakları ortadan kaldırılacak ise pahalı olduğu gerekçesiyle;  varlığınızın, bulunduğunuz yerin, ünvanlarınızın 
ne önemi var. Böyle bir devlet ne işe yarar?

Mesela kaç para eder sizin terazinizle bir çocuğun zayıflayan eli, dolarla mı yoksa euro ile mi ölçersiniz 
yürüyemiyor olmayı, ya bir çocuğun alamadığı nefes tıkamaz mı sizin de boğazınızı? Bir çocuğun gözyaşla-
rını ölçebilecek  para birimi mevcut mudur sizin hayatınızda? 

Hadi bırakın biraz büyük olmayı, unutun sayıları, hatırlayın çocuk olmayı, çocukluğunuzu, çocuklarını-
zı. “Küçük Prens”i yalancı çıkarın bir kez olsun; “Pembe tuğlalardan yapılmış bir ev gördüm, pencerelerinin 
kenarlarında sardunyalar, çatısında güvercinler vardı” dendiğinde, hayalinize yalnızca o ev gelsin. Fil yutmuş 
boa yılanını şapkadan ayırın artık, unutmayın “İnsan gerçekleri sadece kalbiyle görebilir.”



Av. Seda AKÇO BİLEN

HUKUKI YARDIMI ÇOCUK 
DOSTU HALE GETIRMEK 

Türkiye’de çocuklara özgü adalet sistemi arayışına ilişkin çalışmalar yarım 
yüzyıldan fazla bir geçmişe sahip. Bu çalışmaların ilklerinden biri Naci Şen-
soy’un Çocuk Suçluluğu – Küçüklük – Çocuk Mahkemeleri ve İnfaz 
Müesseseleri1  adlı eseridir. İlk tasarı 1945 yılında hazırlanmıştır.2  

Ancak bu alanda bir yasal düzenlemenin kabul edilmesi ilk tasarıdan 
34 sene sonra olmuştur. Çocuklar için onlara özel mahkemeler kurulmasını 
öngören ilk yasal düzenleme 21 Kasım 1979 tarihli Resmi Gazete’de yayın-
lanan 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun’dur.3  Kanun 1979 yılında çıkmış, ancak mah-
kemelerin kuruluşu ve ilk mahkemenin çalışmaya başlaması 1989 yılını bul-
muştur.4  2005 yılında ise çocuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin usul ve 
esasları da içeren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu yürürlüğe girmiş bulun-
maktadır.5  

Kabaca 30 yıldır Türkiye’nin bir bölümünde çocuklar kendilerine özgü 
mahkemelerde yargılanıyorlar. Bundan birkaç yıl sonra da, 1992 yılında ceza 
davalarında çocuklar için zorunlu müdafilik sistemi getirildi. 1992 yılında 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Hakkında Kanunu’nun 138. maddesin-
de yapılan değişiklik6 ile “Yakalanan kişi veya sanık onsekiz yaşını bitirmemiş 
yahut sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malul olur ve 
bir müdafi’de bulunmazsa talebi aranmaksızın kendisine müdafi tayin edilir.” 
esası benimsendi.

Avukatlar böylece, adalet sisteminin hem daha adil hem de daha fazla 
çocuğa özgü işlemesini sağlayacakları umuduyla sisteme dahil oldular.

Bu kadar kısa bir yazıda tarihçeye bu kadar yer ayrılmasının bir amacı 
bulunmaktadır: Bu alanda çalışmaların yeni olmadığını gösterebilmek. Bir
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yandan, artık bir ilerleme kaydetmek için yeterli 
tecrübeyi edinmiş olmamız gerektiğine, diğer 
yandan da ilerleyebilmek için bu birikimi dikka-
te almamız gerektiğine dikkat çekmek.

Barolar ve avukatlar bu 30 yıllık sürede bir 
yandan çok önemli sayılacak çalışmalar yürüt-
tüler, diğer yandan çocuk adalet sistemin-
de yerleşik iyi uygulamalar elde edilmesi için 
geçen zamanla ve oluşan birikimle uyumlu bir 
gelişme sağlayamadılar. Şimdi ise, bu olana-
ğı tamamen yitirme riski ile karşı karşıya bulun-
maktalar. 7.11.2020 tarihli ve 31297 sayılı 
Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Ceza Muha-
kemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekille-
rinin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödeme-
lerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte 
yapılan değişiklik ile birden fazla baro bulunan 
illerde bir adli yardım bürosu oluşturulmasını 
öngörmektedir. 

Bu yeni düzenleme, Baroların ve avukatla-
rın bütün adli yardım hizmetleri ve bunun içe-
risinde de Ceza Muhakemesi Kanunu uya-
rınca yapılacak müdafi atamaları kapsamında 
sunulacak hukuki yardımın niteliği üzerinde 
daha fazla düşünmeleri ve çalışmalarını gerek-
tirmektedir. Bu gereklilik, her tür hukuki yardım 
için bulunmakla birlikte, bu hizmetten en çok 
yararlanan ve en çok bu hizmete ihtiyacı olan 
çocuklar bakımından özel anlam ifade etmek-
tedir. 

Çocuk Dostu Hukuki Yardıma İlişkin 

Rehber İlkeler7, avukatların bu rollerini des-
teklemek için hazırlanmış 12 ilke sunuyor. Bu 
ilkeler, Avrupa Konseyi Çocuk Dostu Ada-
lete İlişkin Rehber8  ile birlikte ele alınmalı-
dır. Her iki rehber de adalet sistemi içerisine 
çocukların çeşitli sebeplerle girdiğini, hazırla-
nan ilkelerin bu çocukların hepsi için uygulan-
ması gerektiğine dikkat çekmektedir. Çocuk 
Dostu Adalete İlişkin Rehber, genel olarak 
adalet sistemi ile ilgili ilkeleri belirlerken, Çocuk 
Dostu Hukuki Yardıma İlişkin Rehber İlkeler bu 
sistem içerisinde hukuki yardımın ayrıntılarını 
düzenlemektedir. Bu ilkeler, UNICEF Avrupa 
ve Orta Asya Bölge Temsilciliği (ECARO)9  
tarafından hazırlanmıştır.



KAYNAKLAR
1https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96986 Erişim Tarihi:17.11.2020 
2 Nurullah Kunter, Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri Kanunu Nasıl Olmalıdır? http://www.guneydinc.com/makaleler/47.pdf Erişim Tarihi: 17.11.2020 
3 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/16816.pdf Erişim Tarihi: 17.11.2020 
4 Güney Dinç, Çocuk Mahkemeleri Ne Oldu?-2 http://www.guneydinc.com/makaleler/47.pdf Erişim Tarihi:17.11.2020 
5 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf Erişim Tarihi: 17.11.2020 
6 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/21422.pdf Erişim Tarihi: 17.11.2020 
7 http://humanistburo.org/dosyalar/humdosya/Cocuk%20Dostu%20Hukuki%20Yardima%20Iliskin%20Rehber%20Ilkeler.pdf Erişim Tarihi: 17.11.2020 
8 http://humanistburo.org/dosyalar/humdosya/Avrupa%20Konseyi%20Bakanlar%20Komitesi%20-%20Cocuk%20Dostu%20Adalete%20Iliskin%20Rehber.pdf 
Erişim Tarihi:17.11.2020 
9 https://www.unicef.org/eca/topics/ecaro Erişim Tarihi: 17.11.2020 
10 Onat Çapur ve Serdar Ünver, AİHM ve Çocuk Hakları Kararları (Türkiye)Uluslararası Çocuk Merkezi Y. Ankara 2019, sf 44-50 https://www.
academia.edu/38788962/AİHM_Ve_Çocuk_Hakları_Kararları_Türkiye_ Erişim Tarihi:17.11.2020

Aşağıdaki rehber ilkeler hem savunma rolü-
nü üstlenen avukatın hem de avukatı bu rolünü 
yerine getirirken desteklemesi gereken Barola-
rın faaliyetlerine yol gösterici niteliktedir:

• Çocuklara hukuki yardım sağlama  
 yetkinliğine sahip olma, 

• Çocuğun üstün yararının gözetilmesi, 
• Çocuğun yargılama süreçlerine 
 etkili katılımının sağlanması,
• Çocukla ilişki kurulması, 
• Çocuğa duyarlı iletişim, 
• Gerekli ve güvenilir bilgilerin verilmesi, 
• Resmî işlemlere etkili katılım, 
• Aile üyeleriyle ve çocuğu destekleyen,  

 diğer yetişkinlerle birlikte çalışma, 
• Gizlilik ve mahremiyeti sağlama, 
• Çocuğun ayrımcılıktan korunması, 
• Çocuğun güvende tutulması, 
• Diğer kişilerle birlikte çalışma. 

Bunların bir iyiniyet göstergesi olmadığı-
nı, gerçekleştirmenin kişilerin insiyatifine bırakıl-
madığını; hukuki yardımın niteliğini belirlediğini 
ve sunulan hizmetin asgari standartları oldu-
ğunu dikkate almamız ve sunduğumuz hizme-
ti bu kapsamda yeniden gözden geçirmemiz 
gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
Güveç – Türkiye kararı bu konuda önemli bir 
uyarı içeriyor: “Çocuğun avukat tarafından tem-
sil edilmeksizin karakolda ve savcılıkta ifadesi-
nin alınması ve sonrasında yargılanması etkin 
katılımının sağlanmamasına neden olmaktadır. 
Ayrıca, sadece çocuğa bir vekil tayin edilmesi 
de etkin katılımı tek başına sağlayamamaktadır. 
AİHM, normalde Devletin, bir sanık avukatının 
davranış ve kararlarından sorumlu tutulamaya-
cağını kabul etmekteyse de adli yardım kapsa-
mında atanmış bir avukatın etkili temsil sağlaya-
maması halinde, ulusal makamların müdahale 
etmesi gerektiği kanaatindedir.
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BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESI’NIN 
30. YILINDA ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI 
ÇALIŞTAYI SONUÇ BILDIRGESI

İzmir Barosu tarafından “BM Çocuk Hakları Sözleşme-
si’nin 30. Yılında Çocuğun Katılım Hakkı” başlıklı bir çalış-
tay düzenlendi. 27 Nisan 2019 günü İzmir Barosu Av. Nevzat 
Erdemir Konferans Salonu’nda yapılan çalıştaya Türkiye Baro-
lar Birliği ve birçok baronun temsilcileri katıldı.

 
Üç oturum halinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumu-

nun moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Cansu Seçgin yaptı. “Çocuğun İdari İşlemlere Katılımı Çerçe-
vesinde Ombudsmanlık ve Akran Arabuluculuğu” başlıklı otu-
ruma Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak ile Dokuz Eylül 
Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abbas Türnüklü katıldı.

 
“Çocuğun Hukuk Yargılamasına Katılım Hakkı” başlıklı ikin-

ci oturumun moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Gamze Adıgüzel yaparken İzmir 13. Aile Mahkemesi 
Hakimi Ali Soyer, İstanbul Barosu Üyesi Av. Seda Akço Bilen 
ile Uzman Psikolog/Adli Görüşmeci Ebru Tezcan katıldılar.

 
Çalıştayın son oturumu “Çocuğun Ceza Yargılaması-

na Katılım Hakkı” başlığı altında yapıldı. Cumhuriyet Savcısı 
Nihal Fındık, Uzman Psikolog/Adli Görüşmeci Okan Lüleci, 
Ankara Barosu Üyesi Av. Hasan Erdoğan ve Murat Aydın’ın 
konuşmacı olarak katıldığı çalıştayın moderasyonunu ise 

İzmir Barosu Üyesi Av Bedriye Kurtuluş Türk yaptı.
 
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başka-

nı Av. Özkan Yücel yetişkinler tarafından çocuklar hakkında 
çok ulvi şeyler söylendiğini, çocuğun yüksek yararı gibi süslü 
bir takım değerler arkasına sığınıldığını ifade ederek “ama ger-
çekte onlar için ne yapıyoruz ya da onlar adına yaptıklarımız 
gerçekten doğru mu?” dedi. Onların yerine geçip mahkeme-
de kiminle kalacaklarına karar veriyoruz, onların yerine geçi-
yor onlar adına işlemler tesis ediyoruz, onların yerine geçiyor, 
sizin için en doğrusu bu, daha adil olanı bu, daha sağlıklı olanı 
bu diyerek kararlar vermeye çalışıyoruz” diyen Baro Başkanı 
Av. Özkan Yücel asıl sorulması gerekenin onların ihtiyaçlarını, 
neler yapmak istediklerini öğrenmek olduğunu söyledi. Gele-
cek yıl aynı çalıştayı sadece çocuklarla yapmak istediklerini 
ifade eden Av. Özkan Yücel “yalnızca çocuklara sorarız nasıl 
bir katılım hakkı istiyorsunuz, kendiniz için ne istiyorsunuz? Bu 
kez onların düşüncelerini çok daha net, çok daha gür alabili-
riz” dedi.

 
Çalıştaya, Türkiye Barolar Birliği’nin yanısıra, Ankara Baro-

su, Batman Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Deniz-
li Barosu, Diyarbakır Barosu, Edirne Barosu, Gaziantep Baro-
su, Hatay Barosu, Manisa Barosu, Muğla Barosu, Sakarya 
Barosu ve Yalova Barosu temsilcileri katıldı.



SONUÇ BİLDİRİSİ:
 
Çocuğun katılım hakkının düzenlendiği BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 

12.maddesi şöyledir:
 
“1-Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgi-

lendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun 
yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanır-
lar.

 
2-Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocu-

ğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenil-
mesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağ-
lanacaktır.”

 
BM Çocuk Hakları Komitesi’nin 12. Nolu Genel Yorum’u uyarınca;
 
“1. Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin (Sözleşme) 12. Maddesi, başka insan 

hakları antlaşmalarında yer almayan benzersiz bir hükümdür; bir yandan yetişkinle-
rin sahip olduğu tam özerkliğe sahip olmayan, öte yandan da hakların özneleri olan 
çocukların yasal ve sosyal statülerini ele alır. 1. Paragraf, kendi görüşlerini oluştur-
ma kabiliyetine sahip her çocuğa bu görüşleri çocuğu etkileyen her türlü mesele-
de özgürce ifade etme hakkını ve çocuğun görüşlerine onun yaşı ve olgunluğuna 
uygun olarak gerekli ağırlığın verilmesini öngörür. 2. Paragraf, çocuğa özellikle kendi-
sini etkileyen her türlü adli veya idari işlemlerde kendilerini ifade etme hakkının oldu-
ğunu belirtir.

 
2. Tüm çocukların kendini ifade etme ve düşüncelerinin dikkate alınma hakkı, 

Sözleşme’nin temel değerlerinden birini teşkil eder. Çocuk Hakları Komitesi (Komite), 
ayrım görmeme, yaşam ve gelişim ile çocuğun yüksek yararının öncelikli düşünülme-
si hakları ile birlikte 12. Madde’yi Sözleşme’nin dört genel ilkesinden biri olarak belir-
lemiş olup, bu maddenin yalnızca bir hak tesis etmediğini, aynı zamanda diğer tüm 
hakların yorumlanması ve uygulanmasında da dikkate alınması gerekliliğini vurgular.”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Görüldüğü üzere katılım hakkı, “şemsiye haklar” olarak da 
ifade edilen ve diğer tüm hakların yorumlanmasında gözetilme-
si gereken temel haklardan biridir.

 
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi bu nedenle BM Çocuk 

Hakları Sözleşmesi’nin 30.Yılında katılım hakkını, yargı boyu-
tunun yanı sıra idari boyutunu da gözeterek ele almayı önem-
li görmüş ve 27.04.2019 tarihinde BM Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’nin 30.Yılında Çocuğun Katılım Hakkı başlıklı bir çalıştay 
düzenlemiştir.

 
 “Çocuğun İdari İşlemlere Katılımı Çerçevesinde Ombuds-

manlık ve Akran Arabuluculuğu” başlıklı ilk oturumda Kamu 
Denetçisi Celile Özlem Tunçak ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdü-
rü Prof. Dr. Abbas Türnüklü, çocukların kamu denetçiliği kuru-
muna yaptıkları başvurular ve akran arabuluculuğu konusunda 
bilgi vermişlerdir.

 
Prof. Dr. Abbas Türnüklü bu kapsamda; çocukların kendi 

aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü konusunda akran ara-
bulucusu çocuklardan yardım aldıklarını, uygulamanın eşitlik 
temelinde gelişmesi için çocukların aynı yaşta olmasına özen 
gösterildiğini, arabulucuların kendi sınıf arkadaşlarından seçildi-
ğini, bu yöntemle çocukların erken yaşta anlaşmazlıkları müza-
kere ederek konuşabilme becerisi edindiklerini anlatmıştır.   

 
KDK Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile 

Özlem Tunçak; çocukların doğrudan başvuru yapabildikleri bir 
kurum olarak katılım hakkına ve çocuğa verdikleri değer sebe-
biyle bir cümleyle dahi olsa kendilerine başvurmuş olan tüm 
çocuklara ulaşarak görüşme yaptıklarını, çocuklar söz konu-
su olduğunda şikayet edilen idari kurumların çözüme daha yat-

kın davranışlar sergilediklerini, çocuk haklarıyla ilgili başvurular-
da menfaat ihlali koşulu aranmadığı için çocuk haklarının ihlal 
edildiğini gören herkesin Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru 
yapabileceğini aktarmıştır.

 
“Çocuğun Hukuk Yargılamasına Katılım Hakkı” başlıklı ikin-

ci oturuma, İzmir 13.Aile Mahkemesi Hakimi Ali Soyer, İstanbul 
Barosu üyesi Av. Seda Akço Bilen ve Uzman Psikolog / Adli 
Görüşmeci Ebru Tezcan katılmışlardır.

 
Hakim Ali Soyer; mahkeme kararlarında çocuk kokusu-

nun hissedilmesi gerektiğini, çocuğun üstün yararının ancak 
bu şekilde gözetilebileceğini, çocukların pedagog, psikolog ve 
sosyal hizmet uzmanları ile görüşmesinin katılım hakkını güç-
lendirdiğini ancak çocukların önce hakim karşısında dinlen-
mesi, sonradan uzman görüşmesi ile raporun hazırlanmasının 
kulağı tersten göstermek olduğunu, çocuklarla ilgili davalarda 
kazanmak ve kaybetmenin olmadığını orada yalnızca çocuğun 
yararına olan ve olmayan sonuç olduğunu avukatlık mesleği-
nin de buna göre icrasından yana olduğunu, çocuğun yararı-
nın tayin edilmesi gereken davalarda çocuğa kayyum atanma-
sı sürecinde sıkıntılar bulunduğunu, sorunların giderilmesi için 
özgü kurumların düzenlenmesi ve kanun koyucunun boşlukları 
doldurması gerektiğini ifade etmiştir. 

 
Aynı oturumda Av. Seda Akço Bilen; Türkiye’nin Çocuk-

ların Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ni 
2000 yılında imzalamasına rağmen halen hayata geçiremedi-
ğini,  çocukların gerçek anlamda görüş bildirme haklarını kulla-
nabilmeleri için bilgi edinmeleri, özel temsilci ile temsil edilmeleri 
ve usule ilişkin ek haklara sahip olmaları gerektiğini, çocuk için 
mahkeme tarafından re’sen özel temsilci atanabileceğini ifade 
etmiştir. 
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Av. Seda Akço Bilen ayrıca, özellikle aile hukukuna  ilişkin davalarda çocukla-
rın anneleriyle babaları arasında kaldıklarını, sonucun kendilerini ilgilendiriyor olma-
sına karşın gerçek anlamda sürece katılamadıklarını, katılım hakkını tam manasıyla 
kullanabilmeleri için hakları ve sürece dair sadece kendisini temsil edecek bir hukuk-
çudan yardım almaları gerektiğini, bunun sonucu olarak, çocukların tarafların sahip 
olduğu dosyadaki bilgilere erişme, itiraz etme gibi haklara da sahip olması gerektiği-
ni, bu kapsamda barodan kendisi için avukat talep eden çocuğa avukat tayin edilme-
si gerektiğini söylemiş, çocukların ve kamuoyunun konuyla ilgili bilgilenmesi gereğini 
vurgu yapmıştır.

 
Uzman Psikolog Ebru Tezcan; katılım hakkını, komitenin genel yorumları çerçe-

vesinde irdeleyerek çocuğun duruşmada doğrudan dinlenilmesinde yaşanan sorun-
lara ilişkin bilgi vermiş ve bu durumun çocuğun katılım hakkını kullanması anlamına 
gelmediğini bunu daha çok karar sorumluluğunu çocuğa yüklemek olduğunu ifade 
etmiştir. Ebru Tezcan ayrıca, aile hukukuna ilişkin davalarda Yargıtay’ın mahkemeleri 7 
yaşından büyük çocukları duruşma sırasında dinlemeye ve çocuğun talebi doğrultu-
sunda karar vermeye zorladığını, bu durumun çocuk için ağır bir yük olduğunu söyle-
yerek katılımın çocuk için bir hak olduğuna yükümlülük olmadığına vurgu yapmıştır.

 
“Çocuğun Ceza Yargılamasına Katılım Hakkı” başlıklı üçüncü oturuma, İzmir Cum-

huriyet Savcısı Nihal Fındık, Uzman Psikolog / Adli Görüşmeci Okan Lüleci, Ankara 
Barosu Üyesi Av. Hasan Erdoğan, İzmir Barosu Üyesi Av. Murat Aydın katılmışlardır.  

 
Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık; Adli sisteme giren çocuğun tanık bile olsa ken-

dini sanık gibi hissettiğini, adalet sistemine giren çocuğun korkmamasının, sıkılma-
masının  sağlanması gerektiğini söylemiştir. Nihal Fındık ayrıca, mağdur çocuğun din-
lenmeyi, saygı görmeyi, baskıdan uzak olmayı ve bilgilendirilmeyi beklediğini, ses ve 
görüntü kaydıyla dinlenen çocuğun duruşma salonunda tekrar dinlenmemesi gerek-
tiğini aksi yönde karar veren uygulayıcı olursa, avukatların çocukları duruşma önce-
si hazır etmemesi gerektiğini, suça sürüklenen çocukların hepsinin aynı zamanda 
korunma ihtiyacı olan çocuklar olduğunu, suça sürüklenen çocukların ifadesi alınırken 
de mağdur çocuklarda olduğu gibi bir psikoloğun hazır edilmesi teknik olarak müm-
kün iken bunun yapılmadığını vurgulamıştır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Uzm. Psikolog Okan Lüleci; Adliyenin yetişkinler için bile 
korkutucu, bilinirliği az olan gri bir alan olduğunu, bu durumun 
çocuklar için daha da belirgin olduğunu kendilerinin çocuklara 
orada neler yapıldığını, neden onların orada olduğunu anlata-
rak gri alanları gidermeye, dolayısıyla rahatlatmaya çalıştıklarını 
anlatmıştır. Okan Lüleci ayrıca, mağdur çocukların yaşadıklarını 
defalarca anlatmak zorunda kaldıklarını bunun çocuk için son 
derece örseleyici, travmatik sonuçları olduğunu vurgulamıştır. 
Yanı sıra sosyal inceleme raporlarının çocuğun katılım hakkını 
kullanmasının bir parçası olduğunu ifade etmiştir.

 
Av. Hasan Erdoğan;  çocuğun ceza yargılamasına katı-

lım hakkının bilgilendirme ve müdafi ile temsil edilmeden iba-
ret olmadığını, katılım hakkının; ÇHS’nin temel ilkelerinden 
biri olduğunu diğer hakların yorumlanmasında kullanıldığı-
nı, ÇHS’de katılım hakkı konusunda çocuğun yaş sınırı bulun-
madığını, komitenin kararlarında bunun vurgulandığını, yani 
konuşmayı bilmeyen bir çocuğun dahi uzman aracılığıyla katı-
lımının sağlanabileceğini anlatmıştır. Ayrıca bu konuda devle-
tin yükümlülükleri bulunduğunu, azınlık gruplarına dahil olan, 
engelli, mülteci, suça sürüklenen, istismar mağduru vb. çocuk-
lara ayrı önlemler alınması gerektiğini, vurgulamıştır.

 
Av. Murat Aydın: Türk Ceza Muhakemesinde çocuğun 

muhakemeye katılım hakkının bulunmadığını, çünkü çocuğu 
ya kanuni temsilcisinin ya da avukatının temsil ettiğini,   oysa 
AY m.36 gereğince herkesin hak arama özgürlüğü bulunduğu-
nu hak ehliyeti ile fiil ehliyetinin farklı kavramlar olduğunu, çocu-
ğun yüksek yararını çocuğa rağmen belirlemenin, çocuğun 
muhakemedeki haklarını çocuğa sormadan belirlemenin doğru 
olmadığını, zira hakkın öznesinin çocuk olduğunu anlatmıştır. 
Murat Aydın ayrıca, CMK’ya göre çocuğa zorunlu avukat atan-
ması durumunda,  çocuğun atanan avukata itiraz etme hak-

kının bulunmadığını oysa avukat-müvekkil ilişkisinin  güvene 
dayandığını,  avukatına güvenmeyen çocuğun o avukatı red-
dedebilmesi gerektiğini, ceza muhakemesinde çocuğa ata-
nan avukatın çocuğun katılımını mı sağladığının yoksa çocuğun 
haklarını kamunun koruması amacını mı sağladığının tartışma-
lı olduğunu vurgulamıştır.  Murat Aydın ayrıca uzlaşma hüküm-
lerinin düzenlendiği CMK 253/4 maddesinin Medeni Kanun’a 
uygun olmadığı gibi çocuğun katılımını da sağlamadığını, bu 
düzenlemeye göre 15 yaşında şikayet hakkı olan çocuğun, 
uzlaşma teklif etme veya teklifi kabul etme yetkisi bulunmadı-
ğını, çocuğun haklarının veya geleceğinin konuşulduğu yerde 
çocuğun bağımsız olarak bulunması gerektiğini sözlerine ekle-
miştir.

 
SONUÇ:
 
1- Öncelikle vurgulamak gerekir ki; ‘katılım’ çocuklar için bir 

haktır yükümlülük değildir.  Yargısal süreçler bu gerçeğe uygun 
olarak düzenlenmelidir.  Bu nedenle çocuğun mahkeme önün-
de anne babasının yanında bazı seçimler yapmaya ve tanıklık-
larda bulunmaya zorlanması hukuk sisteminin bir gereği ola-
maz.

 
Bu konu Çocuk Hakları Komitesi’nin 12 Nolu Yorum’unun 

15. ve 16. maddelerinde  aşağıdaki şekilde yerini bulmaktadır: 
 
“15. Sözleşme’nin 12. Maddesi her çocuğun kendisini etki-

leyen her meselede görüşlerini özgürce ifade etme hakkı-
nı ve çocuğun yaşına ve olgunluğuna göre bu görüşlere gere-
ken ağırlığın verilmesi müteakip hakkını tesis eder. Bu hak Taraf 
Devletlere bu hakkı tanıma ve çocuğun görüşlerini dinleyerek 
ve bu görüşlere gerekli ağırlığı vererek uygulanmasını sağlama 
hususunda açık bir hukuki yükümlülük getirir. 
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Bu yükümlülük, Taraf Devletlerin kendi adli sistemleri ile ilgili olarak bu hakkı doğru-
dan teminat altına almalarını ya da bu hakkın çocuk tarafından tam olarak kullanılabil-
mesi için yasaları kabul etmelerini veya gözden geçirip değiştirmelerini gerektirir.

 
16. Ancak çocuk bu hakkı kullanmama hakkına sahiptir. Görüşlerini ifade etmek 

çocuk için bir yükümlülük değil, bir tercihtir. Taraf Devletlerin çocuğun kendi yararı lehine 
bir karar vermesi için gerekli tüm bilgileri ve tavsiyeleri almasını temin etmeleri gerekir.”

 
Başta cinsel istismar suçları olmak üzere suç mağduru çocukların yargı süreçlerine 

katılımları bu kapsamda değerlendirilmeli ve çocukların duygusal istismarı pahasına bu 
süreçlere katılımlarını zorlama yoluna gidilmemelidir.

 
2- Çocuğun katılım hakkını hukuki süreçlerde layıkıyla kullanabilmesi için gerek hak-

ları gerekse hukuki süreç hakkında bilgilendirilmesi zorunludur. Özellikle aile hukuku-
na ilişkin davalarda sonucun ne olabileceği ve hakları konusunda taraflardan bağımsız 
şekilde eksiksiz olarak bilgilendirilmesi önemlidir. Bu çerçevede çocuğa uzman desteği 
sağlanması, özel temsilci atanması gibi tedbirlerin yanı sıra hukuksal yardım için bir avu-
kat atanması da yerinde olacaktır. Baroların adli yardım birimlerine bu konuda işlevsel 
bir sorumluluk yüklenmelidir.

3- Çocuk doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu durumun koşullarına uygun 
çeşitli iletişim ve kendini ifade etme biçimlerine sahip olduğundan katılım hakkının kul-
lanılmasında herhangi bir yaş sınırı konulamaz. Bir uzman yardımı alarak çocuğun her 
yaşta katılım hakkını kullanmasını sağlamak mümkündür.  

 
4- Devlet, tüm çocukların katılma hakkını korumak ve yaşama geçmesi konusunda 

gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Azınlık gruplarına dahil olan, engelli, mülteci, suça 
sürüklenen, istismar mağduru çocuklar için ayrı önlemler alınması da devletin yükümlü-
lükleri arasındandır.

 
5- Sosyal inceleme raporları katılım hakkının kullanılmasının bir gereği olarak opti-

mum koşullarda, gerekli tüm kriterlere uygun olarak düzenlenmeli ve yargı süreçlerinde 
sosyal inceleme raporlarına hak ettiği özen ve değer gösterilmelidir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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6- Ceza yargılamasında gerek mağdur gerekse suça 
sürüklenen çocuğun CMK sisteminden kendisi için atanan 
avukatı seçemiyor oluşu çocuğu katılım hakkının yaşama geç-
mesi konusunda ciddi engel oluşturabilecek uygulamalardan-
dır.

Uzlaşma hükümlerinin düzenlendiği CMK 253/4 maddesi 
uyarınca 15 yaşında şikayet hakkı olan çocuğun, uzlaşma tek-
lif etme veya teklifi kabul etme yetkisinin bulunmaması,  çocu-
ğun katılım hakkının zafiyete uğratıldığı düzenlemelerden biridir.

 
Anılı düzenlemelerin çocuğun katılım hakkı kapsamında 

yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
 
7- Akran arabuluculuğu ehil ellerde çok yararlı sonuçlara 

ulaşılabilecek önemli bir yöntem olabilir. Bu çerçevede çocuk-
lara uygun dil ve yöntemlerin kullanılması hassasiyetle üzerin-
de durulması gereken önemli bir noktadır. 

 
8- Kamu denetçiliği kurumuna çocukların dolaysız yoldan 

başvuru yapabiliyor olması idari işlemlere müdahale fırsatı ver-
mesi açısından önemlidir. Bu sebeple; gerek çocuklar gerekse 
yetişkinler tarafından bilinirliğinin arttırılması gereklidir.

 
KATILIMCILAR:

l Türkiye Barolar Birliği
l Ankara Barosu
l Batman Barosu
l Burdur Barosu
l Bursa Barosu
l Denizli Barosu
l Diyarbakır Barosu
l Edirne Barosu
l Gaziantep Barosu
l Hatay Barosu
l Muğla Barosu
l Manisa Barosu
l Sakarya Barosu
l Yalova Barosu
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Av. Bedriye KURTULUŞ TÜRK

AYRIMCILIK YASAĞI 
BAĞLAMINDA 
OTIZMLI ÇOCUKLARIN 
EĞITIM HAKKI

Birleşmiş Milletler bünyesinde kabul edilen ve ülkemiz de dâhil 196 
devletin taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin1 (ÇHS) 2. Mad-
desinde, “Taraf devletler, bu Sözleşmede yazılı olan hakları kendi 
yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babaları-
nın veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, 
siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, 
mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım 
gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler” hükmüne yer verilmiştir. 
Bu düzenlemede ayrımcılığa maruz kalan çocukların korunması yönün-
de taraf devletlere sorumluluk yüklenmiş olmasına rağmen, çocuklara 
yönelen hak ihlalleri maalesef ki tamamen ortadan kaldırılamamıştır.

Çocukların karşılaştığı hak ihlallerinden biri de otizm tanısı almış 
çocukların eğitim haklarının engellenmeye çalışılması ve ayırımcılığa 
maruz kalmaları ile ilgilidir. Bu durum, “okulda otizmli çocuk istemiyoruz” 
şeklindeki veli söylemleriyle veya eğitimcilerin “otizm tanısı almış çocuğa 
uyguladıkları şiddet ve ayrımcılık ya da özel eğitime ilişkin yeterli bilgiye 
sahip olmamaları”  gibi farklı durumlarla karşımıza çıkmaktadır.

1 BM Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989’da kabul edilerek imzaya, onaya ve katılıma 
açılan ve 2 Eylül 1990’da yürürlüğe giren Sözleşmenin İngilizce metni için bkz. United Nati-
ons Human Rights Office of the High Commissioner, Convention on the Rights of the Child, 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/ pages/crc.aspx (E.T. 11.11.2020). Sözleş-
menin Türkçe metni için bkz. T. C. Resmi Gazete, S. 22184, 27 Ocak 1995, s. 4 – 15.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Ayrımcılık yapmama ve eşitlik ilkesi, insan haklarının temelin-
de yer aldığı gibi, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile de benim-
senmiş şemsiye niteliğindeki haklardandır.

Engelli çocuklara ayrımcılık yapılmaması, fırsat eşitliği-
nin sağlanması, farklılıklara saygı gösterilmesi, topluma tam ve 
etkin katılımlarının sağlanması gerektiği hem iç hukukumuzda 
hem de uluslararası hukukta düzenlenmiştir.

Otizm tanısı almış bireylerin eğitim hakkına erişi-
mi bakımından göz önünde bulundurulması gereken ve 
eğitim hakkını güvence altına alan başlıca uluslarara-
sı düzenlemeler şunlardır: İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesinin m. 26; Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar 
Sözleşmesi m. 13; Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m. 28, 

Avrupa İnsan 
Hakları Sözleş-

mesi Ek 1 Numaralı Protokol m. 2. Bahsedilen sözleşme 
hükümlerinin yanında yine BM bünyesinde kabul edilen Engelli-
lerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin 24’üncü maddesi ile bu Söz-
leşmeye taraf devletler, engelli bireylerin eğitim hakkını tanımayı 
yükümlenmişlerdir. Aynı hükümde taraf devletlerin, eğitim hak-
kının fırsat eşitliği temelinde ve ayrımcılık yapılmaksızın sağlan-
ması için eğitim sisteminin bütünleştirici bir şekilde her seviyede 
engellileri içine almasını ve ömür boyu öğrenim imkânını sağla-
ması gerektiği düzenlenmiştir.2

Engelli çocuklar, diğer bütün çocuklar gibi eğitim hakkına 
sahiptirler ve bu haklarından herhangi bir ayrımcılıkla karşılaş-
madan, fırsat eşitliği temelinde yararlanabilmelidirler. Bu amaca 
yönelik olarak, “çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve 
fiziksel kapasitesinin mümkün olan en üst düzeye ulaşması 
için” engelli çocukların eğitim imkânlarına etkili erişimlerinin sağ-

lanması gerekmektedir. 3 

Engelli Hakları Komitesinin, ayrım-
cılık yapmama ve eşitlik hakkındaki 

genel yorumu; “engelli çocuklar söz 
konusu olduğunda devletler, engelli-

lik temelinde çocuklara özgü her 
türlü ayrımcılığı yasaklama-
lı, etkili ve erişilebilir çözüm-

ler sağlamalı; ayrımcılı-
ğı önlemek ve ortadan 

kaldırmak için kamu ve 
uzmanlar arasında farkındalık 

yaratmalıdır.” 4  Şeklindedir.
2 Engelli Hakları Komitesi, İçermeci Eğitim Hakkı Üzerine Genel Yorum No. 4 (2016), para. 8 
3 Çocuk Hakları Komitesi, Genel Yorum 9 Engelli Çocuklar, para. 66. 
4 Engelli Hakları Komitesi, Ayrımcılık Yapmama ve Eşitlik Hakkında Genel Yorum No:6 (2018), para. 37



Çocuk Hakları Komitesine göre ise, engel-
li çocuklar söz konusu olduğunda, ÇHS’nin 
23/1’inci maddesinde yer verilen “taraf dev-
letler zihinsel ya da bedensel engelli çocukla-
rın saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenle-
rini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde 
katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir 
yaşama sahip olmalarını kabul ederler” hükmü-
nün Sözleşme’nin uygulanmasındaki en temel ilke 
olarak görülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, 
saygınlığı, kendine güveni ve topluma aktif katılı-
mı güvence altına alan koşullarda eksiksiz ve insa-
na yakışır bir yaşam için, taraf devletlerin engelli 
çocukların haklarının yaşama geçirilmesine yönelik 
olarak aldıkları önlemler bu hedefi gözetmelidir.5

AİHM içtihadına baktığımızda da eğitim hak-
kının vazgeçilmez olduğu ve eğitime erişim plan-
laması yapılırken bireylerin ihtiyaçları ile ihtiyaçları 
karşılayacak imkânların arasında denge kurulma-
sı gerektiği, ancak eğitimin diğer kamu hizmet-
lerinden sağlanan edimlere göre sözleşmeden 
kaynaklanan bir hak olduğu hususunun dikka-
te alınması gerektiği vurgulanmıştır.6  AİHM ayrıca, 
kaynaştırma modelli (içermeci) eğitimin evrensellik 
ve ayrımcılık yapmamanın sağlanabilmesi için en 
iyi araç olduğunu da vurgulamaktadır.7  

Eğitim hakkı ve ayrımcılık yasağı ulusal mev-
zuatımızda da güvence altına alınmıştır. Anaya-
sanın 42’nci maddesi herkes için eğitim hakkını 

düzenlerken; 10’uncu maddesi ise dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mez-
hep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin 
herkesin kanun önünde eşit olduğunu güvence 
altına almıştır. 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 
“Eğitim ve öğretim” başlıklı 15’inci maddesine 
göre, “Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alma-
sı engellenemez. Engelliler, özel durumları ve fark-
lılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları çevrede bütün-
leştirilmiş ortamlarda, eşitlik temelinde, hayat boyu 
eğitim imkânından ayrımcılık yapılmaksızın yarar-
landırılır. Genel eğitim sistemi içinde engellilerin her 
seviyede eğitim almasını sağlayacak bütünleştirici 
planlamalara yer verilir.”

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 
4’üncü maddesi de eğitim kurumlarında engellilik 
temelinde ayrımcılık yapılmasını yasaklamaktadır.

3 Aralık 2016 tarih ve 29907 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Otizm Spektrum 
Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulu-
sal Eylem Planı (2016-2019)” ile “Otizm Spek-
turum Bozukluğu olan bireylerin ayrımcılığa 
uğramadan bütünleştirilmiş ortamlarda eğitim 
görmelerinin sağlanması ile eğitsel değerlendi-
rilmeleri, özel eğitim, meslekî eğitim, destek eği-
tim ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi” 
hedeflenmiştir. 

5 Çocuk Hakları Komitesi, Genel Yorum No: 9 Engelli Çocuklar (2006), para. 11. 
6 AİHM, Ozan Barış Sanlısoy ve Türkiye Kararı, başvuru no: 77023/12, para. 56. 
7 AİHM, Sanlısoy v. Türkiye, para. 59.
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Ulusal mevzuat doğrultusunda otizmli öğrenciler kaynaş-
tırma yoluyla eğitim görebilmekte yani tipik gelişim gösteren 
akranlarıyla birlikte aynı fiziksel ortamda/sınıfta eğitim alabilmek-
te ya da özel eğitim sınıflarına yerleştirilmekte veya engelli okul-
larına gönderilmektedir. Yani mevzuatımız gereği otizmli çocuk-
lar, genel eğitim veren okullarda kaynaştırma yoluyla genel 
eğitim sınıflarında, genel eğitim veren okulların bünyesinde oluş-
turulan özel eğitim sınıflarında veya yalnızca engellilere özgülen-
miş özel eğitim okullarında eğitim görebilmektedir. Ancak temel 
ilke her zaman en az kısıtlayıcı ortam ve içermeci eğitim koşul-
larının oluşturulması olmalıdır.8

“Kaynaştırma, özel gereksinimli 
çocukların genel eğitim sınıflarından 
hem akademik hem de sosyal 
olarak yararlanacağı” düşün-
cesini temel alır. Bu model-
de özel gereksinimli çocuk-
ların normal gelişen akranları 
ile aynı materyalleri öğrenme-
si ve genel eğitim sınıfından 
yararlanması beklenir. Bunun 
için derslerde ve değerlendir-
me sürecinde (ödevlerde) uyar-
lamalar (bireysel eğitim program-
ları) yapılır. Bütünleştirme ise, özel 
gereksinimli çocukların, çok belirgin 
kazanımları olmasa bile, normal geli-
şen akranlarıyla aynı ortamlarda eği-
tim almaları ve gereksinimleri olan des-
teklerin sınıf ortamında sağlandığı bir 

modeldir. Özel gereksinimli öğrencinin akademik becerilerinden 
çok sosyal becerilerine odaklanılır. Bütünleştirmede, tüm okulla-
rın özel gereksinimli çocuklar için gerekli düzenleme ve iyileştir-
meleri önceden yapmaları ve gerekli özel hizmetleri sağlamaları 
gereklidir. Her iki modelde de en az kısıtlayıcı ortam düşünce-
si ile özel gereksinimli çocukların mümkün olan en fazla sürede 
normal gelişen akranlarıyla birlikte genel eğitim sınıfında olma-
sı esastır. Böylece özel gereksinimli çocukların akranları ile eşit 
koşullarda eğitime ulaşmaları ve akranları ile birlikte nitelikli eği-
tim almaları amaçlanır.”9 

Ülkemizde otizmli öğrencilerin eğitim 
hakkından yararlanabilmesi ve ayrım-

cılığa maruz kalmamaları için gerek-
li yasal düzenlemeler yapılmış ve 
kaynaştırma modelli eğitim ilke-
si benimsenmiştir. Ancak, engelli 

bireylerin bütünleştirme/kaynaş-
tırma yoluyla eğitim görmesinde 
bazı sorunlarla karşılaşıldığı da 
birçok çalışmada raporlanmış-
tır.  Tohum Otizm Vakfının 2019 
tarihli “Türkiye’de Otizm Spek-
turum Bozukluğu Olan Çocuk-

lar ve Bütünleştirme Raporu”na 
göre, “ülkemizde yasal dayanakla-

rın olması ve her yıl daha fazla özel 
gereksinimli çocuğun genel eğitim 

okullarına kayıt olmasına karşın, uygula-
maların niteliğini artırmak için yapılan çalış-

malar maalesef çok sınırlı kalmıştır.” 10

8 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Otizmli Çocukların Eğitim Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı Raporu, Mart 2020, s.35 
9 Tohum Otizm Vakfı tarafından TİHEK’e sunulan 13/03/2020 tarihli yazılı görüş 
10 Tohum Otizm Vakfı, Türkiye’de Otizm Spekturum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Bütünleştirme Raporu, 2019, s. 5
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Gerek ulusal gerek uluslararası 
düzenlemelere bakıldığında, tüm bireyle-
rin, özellikle çocukların hiçbir ayırım göze-
tilmeksizin eşit şekilde eğitim hakkından 
yararlanmasının sağlanması öngörülmüş 
olsa da engelli bireylerin eğitim alırken 
bazı sorunlar yaşadığı bilinmektedir. 

Okul öncesi eğitim otizmli çocuklar 
bakımından oldukça önem taşımaktadır. 
Bu kapsamda, ülkemizde 0-3 yaş ara-
sında aylık 30 saatlik örgün eğitim veril-
mekte; ayrıca bu bireylere yönelik 8 saati 
bireysel, 4 saati grup eğitimi olmak üzere 
toplam 12 saatlik özel eğitim devlet tara-
fından desteklenmektedir. Söz konusu 
desteğin Hazine ve Maliye Bakanlığı tara-
fından 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla 
%25 oranında arttırıldığı belirtilmiştir.

Ancak devlet desteği ile verilen 12 
saatlik özel eğitimin yetersiz kaldığı, bu 
eğitimin 40 saat kadar olması gerektiği, 
okul öncesinde nitelikli eğitim alan çocu-
ğun ileride kaynaştırma sınıflarında eğitim 
alma şansının arttığı ifade edilmektedir.11  

Yasal düzenleme gereği, okul önce-
si eğitim kurumları, ilkokullar ile özel eği-
tim programı uygulayan ortaöğretim 
kademesindeki okullara özel eğitim ihti-
yacı olan bireylerin kaydı yıllık çalışma 
takviminde belirlenen süre dikkate alın-
maksızın yapılmalıdır.

Ayrıca, özel okulların “genel başa-
rı düzeyinin düşmemesi, okulun yeter-
li donanıma sahip olmaması”12  gibi 
gerekçelerle otizmli öğrencilerin kayıt-
larını yapmak istemedikleri belirtilmek-
tedir. Üstelik böylesi durumlarda özel 
okulların engelli çocukların kayıtlarını 
yapma gibi bir zorunluluğu da bulun-
mamaktadır.13  Bu koşullar düşünüldü-
ğünde otizmli öğrencilerin, eğitim haya-
tının başlangıcında ayrımcılığa maruz 
kalma ihtimalinin çok yüksek olduğu 
görülmektedir.

Özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim-
lerini görebileceği okul sayısının artma-
sına gereksinim olduğu da görülmekte-
dir.14  

11 TİHEK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Otizm Vakfı 
tarafından gerçekleştirilen 13.03.2020 tarihli toplantı tutanağı. 
12 TİHEK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Otizm Vakfı 
tarafından gerçekleştirilen 13.03.2020 tarihli toplantı tutanağı, AİHM, Sanlısoy v. Türkiye Kararı. 
13 TİHEK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Otizm Vakfı 
tarafından gerçekleştirilen 13.03.2020 tarihli toplantı tutanağı. 
14 Türkiye Otizm Meclisi, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Y.G.B. Araştırma Komisyonuna Sunulmak Üzere Hazırlanan Türkiye Otizm Meclisi Raporu.
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“Otizmli bireyin kendi mahallesinin dışında okullara 
gitmek zorunda kalması ailenin de kendi sosyal çevre-
siyle ilişkisinin kopmasına neden olmaktadır.”15 

Otizmli çocukların ve ailelerinin karşılaştığı en önemli 
sorunlardan biri ise, kaynaştırma ve bütünleştirme yoluy-
la eğitim veren okullarda engelli çocuğu olmayan velilerin 
engelli öğrencilerin okuldan atılmaları, başka okula gön-
derilmeleri için imza toplamaları, onları istememeleri gibi 
diğer ailelerin tutumları olmaktadır. Bazı okul idareleri, 
velilerin bu tarz taleplerine ilişkin gerekli önlemleri almak-
ta ya yetersiz kalmakta ya da isteksiz olmaktadır.16 

Bir diğer sorun eğitim personellerinin niteliğine iliş-
kindir. İçermeci eğitimin başarı ile gerçekleştirilebilmesi 
için yalnızca özel eğitim öğretmenlerine değil, sınıf öğret-
menleri ve diğer branş öğretmenlerine de engelliliğin 
insan hakları modeline ve özel eğitim ihtiyacı olan birey-
lerin gereksinimlerinin giderilmesine yönelik nitelikleri-
ni arttırıcı eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Salt mes-
lek-içi eğitimler bu tarz eğitimlerin verilmesi için etkin bir 
yol olarak değerlendirilmemekte ve eğitim personelinin 
konuya ilişkin niteliğinin arttırılabilmesi için eğitim fakül-
telerinin müfredatında böylesi eğitimlerin bulunması ve 
bunların staj vb. yollarla desteklenmesi gerektiği belirtil-
mektedir.17

Otizmli çocukların sağlıklı gelişimleri için spor ve 
sanat çok önemlidir. Bu sebeple otizm tanısı almış 
çocuklara yönelik spor ve sanat faaliyetlerinin arttırılması 
ve bu çocukların bahsedilen faaliyetlere erişiminin sağ-
lanması gerekmektedir. Ve hepsinden önemlisi otizm-
li çocukların ailelerinin hemen her konuda desteklenme-
si gereğidir.

Hâlihazırda yaşanan Covid-19 pandemisi sürecinde 
de özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların, uzaktan eğitim 
yerine yüz yüze eğitime devam etmesinin önemli oldu-
ğu çocuk ve ergen ruh sağlığı hekimleri tarafından vur-
gulamıştır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığının pandemi süre-
cine ilişkin 19.11.2020 tarihli düzenlemesinde, 5580 
sayılı “Özel Öğretim Kanunu” kapsamındaki özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezlerindeki “bireysel eğitimlerin” 
yüz yüze gerçekleştirebileceklerine ilişkin kararı sevindiri-
ci olmuştur.

 Ulusal mevzuatta ve uluslararası hukukta garan-
ti altına alınan eğitim hakkı, her birey için vazgeçilmez bir 
haktır. Her bireyin eğitim hakkından eşit şekilde, ayrım-
cılığa maruz kalmadan yararlanabilmesi yukarıda açıkla-
maya çalıştığımız sorunların çözümü için atılacak somut, 
uygulanabilir adımlara bağlıdır.

15 Türkiye Otizm Meclisi, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Y.G.B. Araştırma Komisyonuna Sunulmak Üzere Hazırlanan Türkiye Otizm Mecli-
si Raporu. 
16 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Otizmli Çocukların Eğitim Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı Raporu, Mart 2020, s.40 
17 TİHEK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Otizm 
Vakfı tarafından gerçekleştirilen 13.03.2020 tarihli toplantı tutanağı, Tohum Otizm Vakfı’nın TİHEK’e sunduğu“OSB’Lİ Öğrenciler: Eğitime Eri-
şim ve Ayrımcılık” başlıklı 13.03.2020 tarihli yazılı görüşü. Türkiye Otizm Meclisi, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Y.G.B. Araştırma Komisyo-
nuna Sunulmak Üzere Hazırlanan Türkiye Otizm Meclisi Raporu.
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şim ve Ayrımcılık” başlıklı 13.03.2020 tarihli yazılı görüşü. Türkiye Otizm Meclisi, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Y.G.B. Araştırma Komisyo-
nuna Sunulmak Üzere Hazırlanan Türkiye Otizm Meclisi Raporu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



23

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Av. Zerrin Şenyıl KALE

YASALARLA 
UYUŞMAZLIĞA DÜŞEN 
ÇOCUKLAR VE 
NEDENLERI ÜZERINE

Çocukluk kavramı, çocuk suçluluğu veya çocuk adalet sistemi 
kavramları tarihsel süreç içerisinde, 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra 
çocuk haklarının, çocuğa özgü ihtiyaçların ve çocuğun çıkarlarının 
hukuken korunmasına ilişkin düzenlenmelerin oluşturulması yönünde 
genişlemiştir. Çocuk adalet sistemi özellikle 2000’li yıllardan bu yana 
da onarıcı adalet olarak tanımlanan yaklaşımla ele alınmaya başlan-
mıştır. 

Çocuğa özgü adalet sistemi ve yargılama sistemi klasik ceza ada-
let sisteminden farklı olarak çocuğu iyileştirici, onarıcı, çocuğun suç 
tekrar riskini azaltıcı olmalı ve fiili değil çocuğu esas almalıdır. Çocuk 
Adalet Sisteminde “çocuğun yüksek yararı kavramı” çocuğun adalet 
mekanizmasıyla temas ettiği andan başlayarak devletin aktif ve pasif 
sorumluluklarına işaret eder. Çocuğun yüksek yararının korunması, 
örneğin suçlu çocuk söz konusu olduğunda ceza adaletinin gelenek-
sel araçlarının (baskı kurma, cezalandırma) yerini iyileştirici ve onarıcı 
adalete bırakması anlamına gelir. Onarıcı adaletin yaklaşımı suçun bir 
toplumsal çatışma ve uyumsuzluk belirtisi olduğudur. Amacı da mağ-
dur ve suça yönelen bireylerin gereksinmeleri ile toplumun gereksin-
melerini uzlaştırmak, yapılan davranışa değil geleceğe ilişkin sorunları 
çözmeye odaklanmaktır.

18 YAŞINA KADAR HER BİREY ÇOCUKTUR!
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YASAL DÜZENLEMELER
Çocuk Koruma Kanunu’nun 3.maddesinde “Suça sürük-

lenen çocuk, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği 
iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da 
işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen 
çocuk” olarak tanımlanmışsa da aslında bu kavram tartışmalı-
dır. Çünkü suça sürüklendiği söylenerek çocuğun suçla temas 
ettiği ön kabulü vardır bu söylemde. Yani yasadaki  yer alan ifa-
desiyle “SSÇ”, damgalayıcıdır. “ceza yasasını ihlal ettiği iddia 
edilen” “suça sürüklendiği iddia edilen” “yasayı ihlal ettiği iddia 
edilen” veya direk “sanık” denilebilir. Bunların her biri “suça 
sürüklenen çocuk” kavramından daha uygundur ve damgala-
yıcı değildir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40.maddesine göre çocuk-
lar, haklarındaki suçlama sabit oluncaya kadar masum sayı-

lırlar ve kovuşturmanın her aşamasında özel hayatın gizliliğine 
tam olarak saygı gösterilmesine hakları vardır. Çocuk yargıla-
masının temeli gizliliktir ve bu madde ceza yasasını ihlal ettiği 
ileri sürülen, bununla itham edilen ya da ihlal ettiği kabul olunan 
tüm çocukların haklarını kapsar. Sözleşmede asgari yaş belir-
lenmemiş olmakla birlikte, ceza sorumluluğu konusunda fark-
lı ülkelerin uygulamalarını inceleyen BM Çocuk Hakları Komite-
si 10 -12 yaşlarını ceza sorumluluğunun başlangıç yaşı olarak 
erken bulmuştur.

Çocuk Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkındaki BM 
Asgari Standart Kuralları / Pekin Kuralları’na (29 Kasım 1985) 
göre çocuk, mevcut hukuk sistemi içinde işleyebileceği bir 
suçtan dolayı kendisine büyük insanlardan farklı davranılması 
gereken kişidir. 
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Pekin Kuralları, BMÇHS’nin yapıtaşı ve 
şemsiye hakkı olan “Çocuğun Üstün Yara-
rı” ilkesini çocuk ceza adalet sisteminin amaç-
ları arasında ilk sırada sayar. Suçla karşıla-
şan çocuklar her şeyden önce çocukturlar ve 
çocuklara uygulanması gereken, kabul edilmiş 
bütün insan hakları korumalarından yararlandı-
rılmak zorundadırlar ve devletlerin bu konuda 
yükümlülükleri vardır.  

Pekin Kuralları uyarınca, ceza adalet sis-
teminin amacı çocuğun cezalandırılması veya 
suçun önlenmesi olmayıp daima çocuğun iyi-
leştirilmesi olmalı, suç işleyen çocuklara gös-
terilecek tepki hem suçun hem de çocuğun 
içinde bulunduğu koşullarla orantılı olmalıdır. 
İşlenen suç ile yaptırımın orantılı olması tüm 
suçlar için gerekli olmakla birlikte, söz konu-
su olan çocuk ise, sadece fiilin ağırlığı değil, 
çocuğun içinde bulunduğu sosyal ortam, aile 
durumu, eğitim durumu, suçla ortaya çıkan 
zarar ve bu zararın giderilip giderilmediği gibi 
durumlar ortaya konulmalı ve uygulanacak 
yaptırım bunlar da dikkate alınarak belirlenme-
lidir. Suça sürüklenen çocuğa karşı ne tepkisiz 
kalınmalı ne de aşırı tepki verilmelidir.

Pekin Kuralları’nda, ceza sorumluluğu için 
bir alt sınır yaşı belirtilmemekle birlikte, 4.mad-
desinde “cezai sorumluluğunun alt sınırını 
belirleyen sistemler açısından, bu sınır çocu-
ğun duygusal, zihinsel, entelektüel olgunluğa 
ulaştığı yaşın altında tutulmamalıdır” denilerek 

genel ilke ortaya konulmuştur. 
BM Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 

tarihinde kabul edilen Çocuk Suçluluğunun 
Önlenmesine İlişkin BM Yönlendirici İlkele-
ri diğer adıyla Riyad İlkelerinde de çocuk suç-
luluğunun önlenmesi için ulusal, bölgesel ve 
uluslararası nitelikte yaklaşımlara ve stratejile-
re gerek duyulduğu belirtilerek her çocuğun 
ücretsiz eğitim başta olmak üzere, temel insan 
haklarına sahip olduğu teyit edilmiştir.

Yasalarla herhangi bir sorun yaşasınlar ya 
da yaşamasınlar, kendi başına bırakılan, ihma-
le uğrayan, istismar edilen, uyuşturucu kullanı-
mına sürüklenen, marjinal koşullarda yaşayan 
ve genel olarak sosyal risklerle karşılaşan çok 
sayıda çocuk olduğuna dikkat çekilen ilkeler-
de suçluluğun önlenmesi ve toplumun esenliği 
yönünde benimsenecek politikaların sağladığı 
yararlara dikkat çekilerek; 

“İşbu Yönlendirici İlkeler, İnsan Hakla-
rı Evrensel Bildirgesi’nin, Uluslararası Ekono-
mik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin, 
Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleş-
mesi’nin, Çocuk Hakları  Bildirgesi’nin ve Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin 
Uygulanması Hakkında Asgarî Standart Kural-
lar’ın (Beijing /Pekin Kuralları) olduğu kadar 
tüm çocukların ve tüm gençlerin hakları, yarar-
ları ve esenliklerini ilgilendiren diğer belgeler ve 
kuralların genel çerçevesi içinde yorumlanacak 
ve uygulanacaklardır” vurgusu yapılmıştır. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların 
Korunmasına İlişkin BM Kuralları/ Havana Kural-
ları’na (14 Aralık 1990) göre de;  

“Çocuk adalet sistemi, çocukların haklarının 
ve güvenliğinin lehinde davranır ve onların fizik-
sel ve ruhsal sağlıklarına destek olur. Bir çocu-
ğun hapsedilmesi, başvurulacak en son ted-
birdir. Çocuklar ancak, bu kurallar ile, Çocuk 
Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkında Birleş-
miş Milletler Asgari Standart Kuralları’nda (Pekin 
Kuralları) yer alan ilkelere ve usullere göre özgür-
lüklerinden yoksun bırakılabilir. Bir çocuğun 
özgürlüğünden yoksun bırakılması, başvurulabi-
lecek en son tedbirdir; bu tedbir istisnai hallerde 
ve zorunlu asgari bir süre için kullanılabilir.”

5237 sayılı TCK’nun 6/1-c maddesi uyarınca 
18 yaşını doldurmamış kişi çocuktur. Yine 5395 
sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 3/1-a madde-
si uyarınca daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 
yaşını doldurmamış kişi çocuktur. Bu iki hüküm 
birlikte değerlendirildiğinde; 18 yaşını doldurma-
mış her insan çocuk sayılmıştır. Kişi 18 yaşın-
dan önce ergin (reşit) olsa da çocuk sayılmaya 
devam edecektir. Bu anlamda; 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanunu’nun 11. maddesinde erginlik 
(reşitlik) yaşı 18 olarak kabul edilmiş, 12. madde-
sinde 15 yaşını doldurmuş kişinin anne ve baba-
sının rızası ile ve mahkemenin onayı ile ergin kılı-
nabileceği, 16 yaşını doldurmuş kişinin hâkim 
kararı ile, 17 yaşını doldurmuş kişinin ise anne 
ve babasının rızası ile evlenebileceği kabul edi-

lerek evlenmenin kişiyi ergin kılacağı belirlenmiş 
ise de, bu durumlarda dahi ergin kılınan kişinin 
çocuk olma hali devam edecektir. 16 yaşında 
evlenmiş ve bu nedenle ergin sayılmış kişi ile 15 
yaşında yargısal karar ile ergin kılınmış kişi TCK 
ve ÇKK bakımından çocuk olmaya devam ede-
cektir.

“Çocuk, “zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden 
tam bir olgunluğa erişmemiş, toplumdaki rol ve 
görevlerini henüz öğrenmekte olan, bakıma ve 
eğitime gereksinimi olan varlıktır” şeklinde tanım-
lanmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı çocukların 
yaşamda risklerle karşılaşma olasılığı yüksektir. 
Bütün yaş grupları arasında en riskli dönem ise 
hızlı fiziksel büyüme, cinsel gelişme ve psikosos-
yal olgunlaşmanın gerçekleştiği ergenlik döne-
midir.
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Çocuğun sosyal ve hukuk normlarına uyum 
göstermede yaşadığı zorluklar, normal dışı davra-
nışlar ile sağlıksız ortamlara yönelmesine ve yaşa-
mının daha ilk dönemlerinde suça neden olabil-
mektedir. 

Ekonomik, toplumsal ve ailevi nedenler-
den dolayı yaşam standartlarının altında çocuk-
luk dönemi geçiren çocuklar sorunlu bireyler ola-
rak topluma karışırlar. Toplumun ortak değerlerine 
aynı oranda uymaları zor olacağından, bu çocuk-
lar “suç” olarak kabul gören davranışlar sergileye-
bilirler.” (10)
ÇOCUKLARI SUÇA İTEN NEDENLER VE 
DEĞERLENDİRMELER

Çocukların suçla temas etmelerine ve ceza 
yasalarını ihlal etmelerine, ekonomik ve toplumsal 
yaşamı etkileyen ekonomik krizler, yoksulluk, işsiz-
lik, çalışmaya mecbur bırakılarak ekonomik olarak 
şiddet görmeleri, savaşlar, iç ve dış göçler ve bun-
ların  doğurduğu sorunlar, kent yoksulluğu, korun-
ma, katılım, eğitim, sağlık, barınma, beslenme 
gibi temel haklarına erişememeleri, sosyal devle-
tin gereği olan temel sosyal hizmetlerden yoksun 
olmaları, aile desteğinden yoksun olmaları, ergen-
liğe geçiş, akranlarıyla, ebeveynleriyle yaşadı-
ğı sorunlar, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik 
şiddete  maruz kalmaları, ihmal edilmeleri, ayrım-
cılık, ötekileştirme  ve bunların doğurduğu fizyolo-
jik ve psikolojik sorunlarında destek hizmetlerine 
ulaşamamaları, yaşlarına uygun olmayan tehlike 
ve riskler içeren koşullar içinde bırakılmaları şeklin-
de sıralanabilecek bir dizi etken sebep olmaktadır. 

Ana başlıklar halinde saydığımız bu etkenle-
ri rakamlarla biraz daha açmak resmin bütününü 
görmek açısından önemlidir. 

TÜİK’in 17 Nisan 2020’de yayınlamış olduğu 
“İstatistiklerle Çocuk 2019” bülteninden ve istatis-
tiklerinden derlediğimiz bilgilere göre; 2019 yılında 
Türkiye’de 22 milyon 876 bin 798 çocuk bulun-
maktadır. Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki 
oranı 2019 yılında %27,5 olarak gerçekleşmiştir. 
Çalışan çocuk sayısının 720 bin olarak ifade edil-
diği istatistiklerde, bu çocukların %79,7’sini 15-17 
yaş grubundakiler oluştururken %15,9’unu 12-14 
yaş grubu, %4.4’ünü de 5-11 yaş grubunda-
ki çocuklar oluşturmuştur. Çalışan çocukların cin-
siyete göre oranları incelendiğinde de %70,6’sını 
erkek çocukların, %29,4’ünü de kız çocukla-
rın oluşturduğu görülmüştür. TÜİK verilerine göre 
çalışan çocukların %30.8’i tarım, %23,7’si sana-
yi, %45,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı ve eği-
timlerine devam etmeyen çalışan çocukların oranı 
da %34,3’dür. 

Çocukların çalışma nedenlerinde ilk sıra-
yı “hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı 
olmak” almaktadır. Yoksulluğun çocukların yaşa-
mındaki ne denli etkili olduğu bu “”nedende” açık 
ifadesini bulmaktadır. 

TÜİK çocuk işgücü araştırmasını en son 2012 
yılında yapmıştı. 2012  verilerine göre %44.7’si 
tarım, %24.2’si sanayi ve %31’i hizmet sektörün-
de olmak üzere toplam 893 bin çocuk çalışıyordu. 



28

2012 verileri ile 2020 verileri karşılaştırıldığında Türki-
ye’de çocuk işçi sayısının düştüğü görülmektedir!!  Oysa 
bu verilerin kayıt dışı çalışan çocukları, “mesleki eğitim” 
adı altında anılan,  bir sömürü aracına dönüştürülmüş 
olan çıraklığı  ve 1.74 milyon mülteci çocuğu kapsama-
dığı göz önüne alındığında yayınlanan rakamlardan yola 
çıkarak gerçeğe ulaşılmasının mümkün  olamayacağı 
açıktır ve bu durum endişe vericidir…

UNICEF’in verilerine göre Türkiye’de çoğu Suriye’li 
olmak üzere 4 milyon mülteci yaşamaktadır ve onla-
rın 1,74 milyonu çocuktur. 2019 yılı itibariyle okula kayıt-
lı olan 680 bin çocuğa karşı 400 bin çocuk hala okul 
dışındadır. Halen son yılların en büyük insani krizi yaşan-
maktadır.  Krizlerde en büyük bedeli ödeyenler en başta 
çocuklar olmaktadır.  Çocukların yaşamları, bedensel ve  
psikolojik sağlıkları, eğitimleri sürekli risk altındadır. 

BETAM’ın  (Bahçeşehir Ünv. Ekonomik ve Toplum-
sal  Araştırmalar  Merkezi) 22 Nisan 2019’ da yayınladı-
ğı 19/241 numaralı araştırmaya göre 2017 yılında Tür-
kiye’de yaşayan her üç çocuktan biri başka bir deyişle 
7 milyon bin 6 çocuk şiddetli maddi yoksunluk çeken 
hanelerde yaşamaktadır. 2016 yılından 2017 yılına Güney 
Doğu Anadolu ve Batı Anadolu Bölgesindeki çocukların 
yoksunluk oranlarında artışlar göze çarparken diğer böl-
gelerde yoksun çocuk oranlarının azaldığı görülmekte-
dir. Türkiye Avrupa’da çocuk yoksunluğunun en yoğun 
yaşandığı ülke konumundadır. BETAM’ın  TÜİK tarafın-
dan yayınlanan  2017 Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi 
verileri kullanılarak yapmış olduğu değerlendirmeye göre 
Türkiye’deki çocukların %34.6’sı şiddetli maddi yoksun-
luk içinde yaşamaktadır. 

Maddi yoksunluk ölçütü, ülkelerin yoksulluk düzeyini 

ölçmek ve analiz etmek için kullanılan yöntemlerden biri-
dir. Bu yöntem, ankete katılan hanelerin yaşam standart-
larına dair değerlendirmeler içerdiğinden ülkenin genel 
yoksulluk düzeyine ışık tutan bir yaklaşım olarak algıla-
nabilir. Uzun süren gelir yoksulluğunun bir sonucu olan 
maddi yoksunluk, yetişkinlerde geçici olabilirken çocuk-
larda genelde ömür boyu sürer ve sonraki nesillere akta-
rılma riski taşımaktadır. Bu bağlamda, her ülkenin çocuk 
yoksulluğunu tanımlaması, tanıması ve kararlılıkla çocuk 
yoksulluğuna karşı savaşması önemlidir. Çocuk yoksul-
luğu çok boyutlu bir durumdur ve dolayısıyla birçok fark-
lı ölçütü bulunmaktadır. BETAM’ın  araştırma notunda 
yoksulluk ölçütlerinden biri olan Avrupa Birliği İstatis-
tik Ofisi’nin (Eurostat) tanımladığı şiddetli maddi yok-
sunluk ölçütünün kullanıldığı ifade edilmektedir. Şiddetli 
maddi yoksunluk bireylerin hayatlarına düzgün bir şekil-
de devam edebilmeleri için gerekli olan çeşitli ihtiyaçların 
zorunluluktan yerine getirilememesi olarak tanımlanabilir.

Yine BETAM’ın (Bahçeşehir Ünv. Ekonomik ve Top-
lumsal  Araştırmalar  Merkezi) 31.05.2019’da yayınladı-
ğı 19/242 numaralı araştırmada 2012-2017 yıllarında ne 
eğitimde ne de istihdamda olan 15-19 yaş arası gençler 
değerlendirilmiş ve Türkiye’deki oranın OECD oranlarının 
çok üstünde seyrettiği görülmüştür. Raporda şu değer-
lendirmeler yer verilmiştir. 

“2017 yılı itibariyle 15-19 yaş aralığındaki 500 bin 
genç erkek, yani yaklaşık her 7 genç erkekten biri ve 780 
bin genç kadın, yani yaklaşık her 4 genç kadından biri ne 
eğitimde ne de istihdamdadır. Ne eğitimde ne de istih-
damda olan gençlerin yaklaşık 720 bini ilköğretim mezu-
nu, 560 bini ise lise mezunu olarak eğitimden uzaklaş-
mıştır. 2017 yılında eğitimine devam etmeyen gençlerin 
yarısının işgücü piyasası dışında olduğu görülmektedir. 
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İşgücü piyasasına katılımda toplum-
sal cinsiyet rollerinin belirleyici olduğu göze 
çarpmaktadır. Eğitimine devam etme-
yen erkeklerin yüzde 35,9’u, kadınların 
ise neredeyse yüzde 70’i işgücü piyasası 
dışındadır. Eğitim hayatına devam etmeyip 
işgücü piyasasına girmiş olan genç erkek-
ler arasında işsizlik oranı yüzde 19,2 iken 
genç kadınlarda bu oran yüzde 21’e çık-
maktadır.”

Yukarıda bir kısım araştırmalarla açı-
lımlarını yapmaya çalıştığımız ve çocukla-
rı ceza yasalarını ihlal etmeye yöneltebilen 
temel dinamikler ve nedenler, sorunun çok 
boyutlu bir sorun olduğunu ortaya koy-
maktadır. Bu sorunların ilgili tüm disiplinler 
tarafından irdelenmesi, doğru, etkin ve kalı-
cı çözümler getirilmesi bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Çocukların yasalar-
la ihtilafa düşmesini önlemek için öncelikle,  
onları buna yönelten  nedenlerin bulunup 
çözüme kavuşturulmaları gerekmektedir.

Koruyucu önleyici çalışmaların ve alter-
natif  tedbirlerin eksikliği ve/veya yoklu-
ğu nedenleriyle çocuklar adli sisteme dahil 
olabilmektedirler. Son çare olması gereken 
cezalandırma, çocukları yasaları ihlal etme-
ye iten nedenleri ortadan kaldırmadığı gibi 
çocuğun onuruna, kişiliğine yönelik gideril-
mesi çok zor zararlar vermekte, çocukların 
dışlanmasına, damgalanmasına, yalıtılma-
sına ve hak ihlallerine uğramasına neden 
olmaktadır.

ADLİ SİCİL İSTATİSTİKLERİNDE 
ÇOCUKLARIN DURUMU 

Yukarıda değinilen nedenlerden ötürü 
ceza yasalarını ihlal ettikleri iddia edi-
len yasadaki ifadesiyle “suça sürüklen-
miş çocuk” sayısında da ne yazık ki önem-
li artışlar meydana gelmiştir. 

TÜİK’in 21 Temmuz 2020’de açıklamış 
olduğu “Güvenlik Birimine Gelen veya Geti-
rilen Çocuk İstatistikleri” ne göre bu çocuk-
ların karıştığı olay sayısı 2019 yılında, 2018 
yılına göre %5,8 oranında artarak 511 bin 
247 olmuştur. Çocukların %50,1’inin 15-17 
yaş grubunda, %25,2’sinin 12-14 yaş gru-
bunda, %24,7’sinin ise 11 yaş ve altında-
ki çocuklar olduğu görülmüştür Güvenlik 
birimlerine 2019 yılında gelen veya getirilen 
çocukların %65,4’ü erkek, %34,6’sı ise kız 
çocuğu olmuştur.

Türkiye’de 2017’de ceza yasasını ihlal 
ettikleri iddiasıyla güvenlik birimlerine geti-
rilen çocuk sayısı 107 bin 984 iken 2019 
yılında bu sayı 168.250’ye yükselmiş-
tir. Bu çocukların %31,7’sine yaralama, 
%25,6’sına hırsızlık, %8,1’ine Pasaport 
Kanunu’na muhalefet, %6,9’una göç-
men kaçakçılığı, %4,6’sına ise uyuşturu-
cu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak 
veya satın almak suçları isnat edilmiştir. Adli 
birimlere sevk edilen çocuk sayısı 66 bin 
321 olarak belirlenmiş ve suçla temas ettiği 
iddia edilen çocukların %33.3’ünün bağım-
lılık yapan madde kullandığı tespit edilmiştir.
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Yine Adalet Bakanlığının istatistiklerine göre tutukla-
nan çocukların %70’i bir yıl içinde tekrar cezaevine gir-
mektedirler. Cezaevinde kalan çocukların %70 i tutuklu, 
%30’u hükümlüdür. 

AİHM’de Türkiye kararlarının %2,9’u çocuk hakla-
rı ile ilgilidir ve çocuk haklarına ilişkin kararların ortalama 
6.1 yılda verildiği görülmektedir. AİHM’nin verdiği karar-
lar BMÇHS açısından değerlendirildiğinde ÇHS’nin 6. 
(yaşam hakkı), 37.(işkence ve diğe zalimce insanlık dışı 
muamele, özgürlüğünden yoksun bırakılma) ve 40.(ceza 
yasasını ihlal ettiği iddia edilen çocukların soruştur-
ma kovuşturma süreçlerindeki hak ihlalleri) maddele-
ri ile bağlantılı kararların yoğun olduğu görülmektedir. 
AİHM son 20 yılda, Türkiye’nin taraf olduğu çocuk hak-
ları davalarında sadece 5 kararda ÇHS’ne atıfta bulun-
muştur. 

Adalet Bakanlığının açıklamış olduğu 2019 yılı Adli 
Sicil İstatistiklerine göre ise Ceza Mahkemelerine Gelen 
Dosyalarda;

- 2019 yılında hakkında dava açılan çocuk sayısı  
117.001, 

- 2018’den devren gelen çocuk sayısı 104.096, 
- Bozularak gelen 13.982 olmak üzere, 
- Toplam 235.079 çocuk vardır.

2019 yılı içerisinde 128.593 çocuğun davası karara 
bağlanmış ve 106.486 çocuğun ise dosyaları 2020 yılı-
na devretmiştir. 

2019 yılı Adli Sicil İstatistiklerine göre İzmir ili özelinde 
ise Ceza Mahkemelerine Gelen Dosyalarda;

- 2019 yılında hakkında dava açılan çocuk sayısı 
6.974, 

- 2018’den devren gelen çocuk sayısı 5.653 

- Bozularak gelen 803 olmak üzere, 
- Toplam 13.430 çocuk vardır.

2019 yılı içerisinde 8.356 çocuğun davası kara-
ra bağlanmış ve 5.074 çocuğun ise dosyası 2020 yılına 
devretmiştir. 

2019 yılı ceza mahkemelerinde toplam gelen dava-
lardaki çocuk sayıları iller bazında incelendiğinde; en 
yüksek çocuk sayısının, %17,6 oranı ile İstanbul ilinde 
olduğu, bunu %5,8 oranı ile Ankara ilinin, %5.7 ile de 
İzmir ilinin takip ettiği görülmüştür.

2019 yılında ceza yasalarını ihlal ettiği iddia eden 
çocuk sayısı bakımından bölgeler incelendiğinde; 
100.000 çocuk nüfustaki çocuk sayısının, 1.973 çocuk 
ile en fazla Ege Bölgesinde, 1.163 çocuk ile en az  Doğu 
Anadolu Bölgesinde olduğu görülmektedir.

2019 yılında ceza mahkemelerine yıl içinde gelen 
dosyalardaki çocuk sayılarının 100 bin nüfustaki oran-
ları bölge bazlı incelendiğinde; %18,3’ünün Ege Bölge-
sinde, %15,5’inin Akdeniz Bölgesinde ve %15,8’inin ise 
Marmara Bölgesinde olduğu görülmüştür.

2012 yılında, yıl içinde gelen dosyalardaki (yıl için-
de açılan ve bozularak gelen) suçla temas eden çocuk-
ların %48,8’i çocuk  ve çocuk ağır ceza mahkemelerin-
de yargılanırken, 2015 yılında bu oranın %46,5’e kadar 
düştüğü, devam eden yıllarda ise dalgalı bir seyir izledi-
ği ve 2019 yılına gelindiğinde ise %50,5 olduğu görül-
mektedir. Asliye ceza mahkemelerinde yargılanan çocuk 
oranlarının ise 2012 yılında %30,2 iken 2019 yılında 
%40,3’e ulaştığı görülmektedir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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2019 yılında ceza mahkemelerine yıl içinde 
gelen dosyalarda yasaları ihlal ettikleri gerekçesiy-
le bulunan çocukların toplam sanıklar içerisinde-
ki oranları bölgesel olarak incelendiğinde; Türkiye 
genelinde %5,7 olan bu oranın Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesinde %7,9’a kadar çıkarken Ege Böl-
gesinde bu oran %5,0’a kadar indiği görülmüştür.

2019 yılında ceza mahkemelerine yıl içinde 
gelen dosyalarda “SSÇ” sıfatıyla bulunan çocuk-
ların bölgelere göre dağılımını gösteren grafik 
incelendiğinde; en fazla çocuğun %30,2 oranı ile 
Marmara Bölgesinde olduğu görülürken en az 
olduğu bölge ise %6,9 oranı ile Doğu Anadolu 
Bölgesidir.

2019 yılında ceza mahkemelerinde yasa-
yı ihlal ettikleri gerekçesiyle çocuklar hakkında 
verilen karar oranları yıllar itibarıyla incelendiğin-
de; mahkûmiyet kararlarının 2012 yılındaki toplam 
kararlar içerisindeki oranı %23,8 iken 2019 yılında 
%34,6’ya kadar yükseldiği, beraat karar oranının 
ise 2019 yılında %15,7 olduğu görülmüştür.

2019 yılında ceza mahkemelerinde yasayı 
ihlal ettikleri iddia edilen çocuklar hakkında veri-
len karar oranlarına bakıldığında; %34,6 oranın-
da mahkûmiyet, %15,7 oranında beraat, %17,6 
oranında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 
%14,3 oranında yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme 
ve %8,7 oranında diğer kararların verildiği görül-
müştür. Mahkûmiyet kararının en fazla verildiği il 
%41,3 oranı ile Manisa olurken hükmün açıklan-

masının geri bırakılması kararlarının en fazla veril-
diği il %23,9 oranı ile Kayseri olmuştur.

Ceza yasasını ihlal ettikleri iddia edilen çocuk-
lar hakkında 2019 yılı içinde açılan davalardaki 
suçların pareto analizine bakıldığında; %61,5’ini 
malvarlığına ve hürriyete karşı işlenen suçların 
oluşturduğu görülmektedir.

 TÜİK’in 5 Aralık 2019’da yayınladı-
ğı “2018 yılı Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri”’ne 
göre ceza infaz kurumuna çocuk yaşta hükümlü 
olarak giren sayısı 2 bin 95 olmuştur. Ceza infaz 
kurumuna  hükümlü statüsünde giriş kaydı olan-
lardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa 
göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayı-
sı bir önceki yıla göre %1,9 artarak 2 bin 95 olur-
ken, suç işlediği andaki yaşı çocuk yaşta olanların 
sayısının bir önceki yıla göre %22,8 artışla 14 bin 
502 olduğu görülmüştür.

Gerek TÜİK’in Temmuz 2020’de açıklamış 
olduğu “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen 
Çocuk İstatistiklerine göre yasayı ihlal ettiği iddia 
edilen çocuk sayısındaki artış gerekse de Haziran 
2020’de yayınlanan “2019 yılı Adli Sicil İstatistikle-
ri” sorunun ne denli büyük olduğunu ortaya koy-
maktadır. 

Bu sorunun çözümü için öncelikle çocukların 
yasalarla uyuşmazlığa düşmesini önleme amaç-
lı koruyucu önleyici çalışmalar yapılmalı  ve onları 
buna yönelten  nedenler disiplinler arası çalışma-
larla saptanıp çözüm yolları geliştirilmelidir. Ceza-
landırma son çare olmak zorundadır.
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Av. Zorbek YAMER

CEZA YARGILAMASINDA 
ÇOCUĞUN DINLENMESI

Tarih oyunca tüm medeniyetlerde savaşlar, yıkımlar, hastalıklar vb. birçok 
olay gerçekleşmiş ve bu olaylarda en çok mağduriyeti yaşayanlar daima ken-
dini savunamayan kişiler olmuştur. Bu kişilerin içerisinde elbette en önemli rolü 
çocuklar almıştır. Çünkü çocuklar gerek fiziksel gerekse ruhsal olarak yeterli 
gelişimi gösteremediği için daima birilerinin gözetimine ihtiyaç duymuşlardır.

Çocuklar aynı zamanda tüm medeniyetlerde umudu temsil eder. Bir-
çok kabartma ve yazıda çocuklar özellikle yeni doğmuş bebekler en karan-
lık anlarda umudun işaretçisi olmuş, yeni dönem sinema ve kitaplarda da aynı 
konuda yerlerini almışlardır. Bunun birden fazla sebebi olmasının yanı sıra en 
önemli nedenleri geleceği, saflığı ve ışığı temsil etmeleridir. Bütün bunlardan 
dolayı tarihte zaman zaman çocukların korunması için bazı adımlar atılmış, 
medeniyetler daha iyi bir gelecek için çocukların korunması gerektiğine inan-
mışlardır.

Günümüzde çocukların her alanda korunması, ruhsal ve fiziksel gelişimle-
rini yeteri oranda tamamlaması için gerekli adımlar atılmış ve bunların yanında 
hayatımızın gerçeği olan ‘suç’ kavramı ışığında çocukların durumunu değer-
lendirme zorunluğu doğmuştur. Çünkü bazen yasaklanan eylemleri gerçekleş-
tirmelerinin yanı sıra bazen de işlenen suçların mağdurları olmalarından dolayı 
çocukların yargı sistemi içerisinde nereye oturtulacağı sorunu ortaya çıkmıştır.

Nasıl ki yargı sistemi içerisinde özel durumlara sahip yetişkinler için ayrı-
calıklı düzenlemeler  varsa çocuklar için de özel düzenlemelere ihtiyaç duyul-
muş ve ‘Çocuklara Özgü Adalet Sistemi’ kavramı ışığında gerek ulusal gerek-
se uluslararası düzenlemeler yapılmıştır. Bütün bunların en temel amacı çocuk 
adalet sistemi içerisinde çocukların en az hasar ile bu durumu atlatmala-
rı ve çocuğun menfaatine uygun sistemler geliştirerek gerek suça sürüklen-
miş çocukların gerekse mağdur çocukların yaşanan süreçten en hızlı ve en az 
zararla kurtulmasını sağlamaktır.

1  Türk Ceza Kanunu mad. 31,32,33 vb. / Ceza Muhakemeleri Kanunu mad.56, 150-2 vb. 
2 T.B.M.M Sözleşmeyi onaylarken l7. 29. ve 30. maddelerini Lozan anlaşmasına göre yorumlama hakkını saklı tutmuştur
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Açıklanan gerekçelerle Birleşmiş Milletler adım atarak 
ve 20-30 Eylül 1990 yılında Birleşmiş Milletler Genel Mer-
kezinde, Çocuklar İçin Dünya Zirvesi düzenlemiş ve bura-
da toplanan ülkelerce “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme” imzalanmıştır. Bu ülkeler Arasında Türkiye 
de yer almış, sözleşme 27.0l.l995 tarihinde yürürlüğe gire-
rek Anayasa’nın 90.maddesine göre iç hukuk normu hali-
ni almıştır.2  Ayrıca Çocukların Satışı, Çocuk Fahişeliği ve 
Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokolü de imzalan-
mıştır.3  

Çocuklar için, B.M Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanı-
nan hakların korunması için, Yargı mercileri önünde usule 
ilişkin haklar tanıyan, Türkiye’de Aile Mahkemelerinin kuru-
luşu ile ilgili 4787 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi, Aile 
Mahkemelerinin kurulması ve yine son Anayasa değişikli-
ği de dikkate alındığında çocukların yararına ciddi bir önem 
taşıyan Avrupa Konseyi B.M. Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşmenin Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi imza-
lanmıştır. Ülkemizde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 
çocuklar için bazı maddeler4  düzenlemiş bunun yanı sıra 
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile ulusal düzenleme-
ler yapılmıştır.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile çok farklı bir 
yaklaşım getirilmiştir. Bu yaklaşım ile çocuğu suç işleyen 
bir suçlu olarak görmeyip onun suça sürüklendiğini kabul 
ederek aslında fail çocuğu da suçun mağduru konumun-
da kabul etmektedir. Bu sebepledir ki ‘fail’ tanımı yerine 

‘suça sürüklenen çocuk (SSÇ)’ tanımı uygun görülmüştür.5 
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Söz-

leşmesi6  ile “Çocukların haklarının ve yüksek çıkarları-
nın geliştirilmesi gerektiği, bu vesile ile çocukların özellik-
le kendilerini ilgilendiren ailevi işlemlerde olmak üzere, bu 
hakları kullanma olanağına sahip olmaları gerektiği” vur-
gulanmaktadır. Aynı zamanda çocukların haklarının ve yük-
sek çıkarlarının geliştirilmesi için gerekli bilgiler edinmeleri 
ve çocukların görüşlerinin usulüne uygun şekilde ele alın-
ması gerektiği açıkça   belirtilmektedir.7  Bu sözleşme-
nin Adli Mercilerin Rolü başlığı altında belirtilen 6. madde-
de “Bir çocuğu ilgilendiren davalarda adli merci, bir karar 
almadan önce çocuğun iç hukuk tarafından yeterli idrak 
gücüne sahip olduğunun kabul edildiği durumlarda (Çocu-
ğun bütün gerekli bilgiyi edindiğinden emin olmalıdır) çocu-
ğun yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği takdirde, gere-
kirse kendine veya diğer şahıs ve kurumlar vasıtasıyla, 
çocuk için elverişli durumlarda ve onun kavrayışına uygun 
bir tarzda çocuğa danışmalıdır. (Çocuğun görüşünü ifade 
etmesine müsaade etmelidir.) Çocuğun ifade ettiği görüşe 
gereken önemi vermelidir’’ ve Acil Hareket Etme Mecbu-
riyeti başlıklı 7. maddede ‘Bir   çocuğu   ilgilendiren dava-
larda, adli merci gereksiz gecikmeyi engellemek için çabuk 
hareket etmeli, kararlarının süratle uygulanmasını garan-
ti edecek düzenlemeleri sağlamış olmalıdır. Adli merci acil 
durumlarda gerektiğinde derhal uygulanabilir kararlar alma 
yetkisine sahiptir’  yazılıdır.8

3 Çocuk istismar ve ihmalinin, özellikle cinsel istismarının önlenmesi ile ilgili önem taşıyan Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye ek olarak  
bu protokol imzalanmıştır. 
4 Türk Ceza Kanunu mad. 31, 33, 56, 103, 104, 226, 229,  
5 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu mad.3/2. ‘Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile  
hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,’ 
6 Kabul Tarihi :25.01.1996, Onay Kanunu:4620 Tarihi:31.01.2001 R.G. 02.05.2002-24743 
7 Unicef, 2005:69 
8 Unicef, 2005:70-71
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359 İstanbul’da 11.05.2011 tarihinde imzaya sunulmuş; 12.03.2012 tarihinde onaylanarak 01.08.2014 tarihinde ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda da yazıldığı üzere Sözleşmenin 6. 
maddesinde genel bir yorum yapılarak çocuğu ilgi-
lendiren herhangi bir olayda olayın sonuçlarını kav-
rama yeteneğine sahipse çocuğun yaşına, yaşadık-
larına, varsa özel durumuna uygun şekilde çocuğa 
danışılması gerektiği vurgulanmış ve yine devamın-
da çocuğun vermiş olduğu beyanlara gereken öne-
min verilmesi gerektiği söylenmiştir. Bu durumda 
ceza yargılamasında gerek suça sürüklenen çocuk 
gerekse mağdur çocuğun dinlenmesi (özel koşul-
larda, özel durumu varsa buna uygun özel ortam-
larda) oldukça önem arz etmektedir ve dinlenen 
çocuğun beyanları her zaman dikkate alınmalı-
dır. Yine Sözleşmenin 7. maddesi incelendiğinde 
çocukları ilgilendiren davaların çocuğun menfaa-
tine uygun olduğu üzere hızlı bir şekilde bitirilmesi 
ve çocuğun süreçten en az hasarla en hızlı şekilde 
sıyrılması önem kazanmıştır.  Bu maddenin yansı-
malarından biri de çocuğun bir kere dinlenmesi ve 
daha fazla dinlenerek ikincil mağduriyet yaratılma-
dan sürecin tamamlanmasıdır ve bu konuya ilerle-
yen aşamada ayrıca değineceğiz. 

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlen-
mesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konse-
yi Sözleşmesi’nde9 “Çocuk Tanıklar İçin Koruma ve 
Destek” başlığı altındaki 26. maddenin birinci fık-
rasında “Taraf Devletler, mağdurlara yönelik koru-
ma ve yardım hizmetlerinin sağlanmasında bu Söz-
leşme kapsamına giren bütün şiddet biçimlerinin 
çocuk tanıklarının haklarına ve ihtiyaçlarına gereken 
özenin gösterilmesi için gereken yasal veya diğer 
tedbirleri alır” ve aynı maddenin 2. fıkrasında da “Bu 

madde uyarınca alınan tedbirler, bu Sözleşme kap-
samında yer alan her türlü şiddetin biçiminin çocuk 
tanıklarının yaşlarına uygun psiko-sosyal danışman-
lığı kapsar ve çocuğun yüksek yararı ilkesine gere-
ken saygıyı gösterir” ibareleri yer almaktadır.

Sözleşmenin önemle vurguladığı husus, dinle-
necek olan çocuğun yaşamış olduğu ya da yaşa-
nan olaya tanık olduğu için psikolojik durumunun 
etkilemiş olma ihtimalidir. Bu durumlarda aşağıda 
da değineceğimiz üzere kanun Sözleşmeye uygun 
olarak çocuğun dinlenmesi sırasında suç sebe-
bi ile psikolojisi bozulan çocuğun psikolojik yardım 
almasını, beyanı sırasında ya da beyanını alan kişi-
nin çocuğun etkilenen psikolojisine daha fazla zarar 
vermemesi adına alanında uzman kişilerle yapılma-
sını düzenlemiştir. 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun Temel 
İlkeler başlığı altında bulunan 4. maddesinin 1. fık-
rasının d bendinde “Çocuk ve ailesi bilgilendiril-
mek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlan-
ması’ e bendinde; “Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, 
kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş 
birliği içinde çalışmaları’ f bendinde; “İnsan hakları-
na dayalı, adil, etkili ve süratli bir usül izlenmesi’ ve 
g bendinde ise “Soruşturma ve  kovuşturma süre-
cinde çocuğun   durumuna uygun özel ihtimam 
gösterilmesi” ilkelerinden bahsedilmektedir. İşte 
bu sebeplerden dolayı yukarıda da açıkladığımız 
üzere çocukların beyanlarının durumlarına göre özel 
ortamlarda, alanında uzman kişilerce veya bu kişile-
rin gözetiminde alınması gerekmektedir.



5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun, Soruştur-
ma başlığı altında bulunan 15. maddesinin 1. fıkrasın-
da, “Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma 
çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafın-
dan bizzat yapılır” denilmektedir. Bu düzenlemeye göre 
suça sürüklenen çocukların beyanları alınırken soruş-
turmayı yürüten cumhuriyet savcısı ifadenin alınması 
için emniyet görevlilerine çocuğun dinlenmesi için tali-
mat vermemeli, kanunda yazılı olduğu üzere bu işlemi 
bizzat kendisi yapmalıdır.  2. fıkrasında ise “Çocuğun 
ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlem-
ler sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma görevli-
si bulundurulabilir.” ifadesi bulunmaktadır.  Bu madde-
ye göre de sadece mağdur çocuğun değil, eğer suça 
sürüklenen çocuğun da yaşanan olay sonrası psiko-
lojisi etkilenmiş ve özel bir gereksinimi varsa soruştur-
mayı yürüten cumhuriyet savcısı gerekli önlemi alır ve 
çocuk için bir sosyal çalışma görevlisi bulundurabi-
lir. Burada kanun bir zorunluluk koymamış takdiri duru-
ma ve koşullara göre cumhuriyet savcısına vermiştir. 
Yine kanunun, Sosyal Çalışma Görevlilerinin Görevle-
ri başlığını taşıyan 34. maddesinin 1. fıkrasının b ben-
dinde “Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması 
veya sorgusu sırasında yanında bulunmak” Ve 2. fıkra-
da “İlgililer, sosyal çalışma görevlilerinin çalışmaları sıra-
sında kendilerine yardımcı olmak ve   çocuk hakkında 
istenen bilgileri vermek zorundadır” ifadeleri yer almak-
tadır. Bu maddede “ilgililer” olarak tanımlanan kişilerin, 
sosyal çalışma görevlilerinin iş birliği içinde çalıştığı sav-
cılar, katipler, hakimler ve çocuk hakkında bilgi sahibi 
olan diğer kişileri de dahil ettiği düşünülmektedir. 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Mağ-
dur ile Şikayetçinin Dinlenmesi başlığını taşıyan 236. 

maddesinin 1. fıkrasında ‘Mağdurun tanık olarak din-
lenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hüküm-
ler uygulanır.” 2. fıkrasında “İşlenen suçun etkisiyle psi-
kolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin 
soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa 
dinlenebilir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi açı-
sından zorunluluk arz eden haller saklıdır.” 3. fıkrasın-
da ise “mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle 
psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak 
dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eği-
tim alanında uzman bir kişi bulundurulur” ibaresi yer 
almaktadır. Bütün olarak 5271 sayılı Kanunun 236. 
maddesini incelemek gerekirse çocuk adalet sistemi-
nin en temel taşı olan çocuğun ikincil mağduriyetinin 
engellenmesi konusunda bir düzenleme olduğu açıktır.  
Burada en önemli husus çocuğun gerek soruşturma 
gerekse kovuşturma aşamasında ayrım yapılmadan 
yalnızca bir kez dinlenebileceğini düzenlenmiş olma-
sıdır ve bu madde sadece mağdur çocuklar için değil 
‘suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk’ denilerek 
suça sürüklenen çocuk ve tanık çocuk için de geçer-
lidir. Gerçekleşen bir olaya tanık olan çocuk suçun faili 
ya da mağduru olmasa da tanık olduğu için beyanına 
ihtiyaç duyulması durumunda da bu madde uygulama 
alanı bulur. Yine her ne kadar suçun faili olsa da çocuk-
lara özgü adalet sisteminin temelinde var olan kurala 
göre çocuk henüz gerçekleştirdiği eylemlerin sonuçla-
rını tam olarak değerlendiremediği için o da gerçekle-
şen eylemin birçok sebebi (çevre, aile vb.) olabileceğin-
den bahisle mağdurudur ve suça sürüklenen çocuk da 
eğer psikolojik açıdan iyi bir durumda değilse uzman 
gözetiminde beyanının alınması ve bir kere dinlenme-
si önemlidir. 
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Kanunun 3. fıkrasında bahsedildi-
ği üzere mağdur çocukların veya işle-
nen suçun etkisiyle psikolojisi bozul-
muş olan diğer mağdurların tanık 
olarak dinlenmesi sırasında alanında 
uzman kişilerin de beyanın alındığı sıra-
da orada olması önemlidir. Nitekim bu 
husus çeşitli Yargıtay kararlarında da 
ifade edilmiştir. Yargıtay 5. Ceza Dai-
resi. E: 2006/11067, K: 2006/10223, 
T:14.12.2006 tarihli kararında “Mağ-
dur çocukların dinlenmesi sırasında 
CMK.nın 236/3. maddesi uyarınca psi-
koloji, psikiyatri, tıp veya eğitim ala-
nında uzman bir kişi görevlendirilme-
si gerekir” diyerek bu hususu açıkça 
belirtmiştir. Yine Yargıtay 8. Ceza Dai-
resi, E. 2007/9390, K. 2009/13719, 
T. 4.11.2009 tarihli kararında “Soruş-
turma evresinde sanıktan şikayet-
çi olduğunu söyleyen çocuk yaşta-
ki müşteki mağdur M.A.’ın yöntemine 
uygun duruşmaya çağrılıp, CMK. nun 
234/2. madde ve fıkrası uyarınca bir 
vekil görevlendirilip, aynı Yasanın 236. 
maddesinin 3.fıkrasına göre, psikolo-
jik, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında 
bir uzman nezdinde ifadesi alınıp sonu-
cuna göre bir hüküm kurulması gere-
ğine uyulmaması,” diyerek bu hususu 
bozma sebebi yapmıştır.

Mağdur çocukların soruşturma veya 

kovuşturma aşamasında beyanları-
nın bir kere ve uzman aracılığı ile alına-
cağı kuralının yanında yine aynı kanu-
nun 236 maddesinin 4. fıkrasına göre 
‘Cumhuriyet savcısı veya hâkim tara-
fından ifade ve beyanının özel ortamda 
alınması gerektiği ya da şüpheli veya 
sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca 
bulunduğu değerlendirilen çocuk veya 
mağdurların ifade ve beyanları özel 
ortamda uzmanlar aracılığıyla alınır.’ 
Yine 236. madde devamında 5. fıkra-
da ‘Türk Ceza Kanunu’nun 103 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında10 düzen-
lenen suçlardan mağdur olan çocuk-
ların soruşturma evresindeki beyanları, 
bunlara yönelik hizmet veren merkez-
lerde Cumhuriyet savcısının nezaretin-
de uzmanlar aracılığıyla alınır. Mağdur 
çocuğun beyan ve görüntüleri kayda 
alınır. Kovuşturma evresinde ise ancak, 
maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açı-
sından mağdur çocuğun beyanının 
alınması veya başkaca bir işlem yapıl-
masında zorunluluk bulunması hâlinde 
bu işlem, mahkeme veya görevlendire-
ceği naip hâkim tarafından bu merkez-
lerde uzmanlar aracılığıyla yerine getiri-
lir. Mağdur çocuk yargı çevresi ve mülkî 
sınırlara bakılmaksızın en yakın merke-
ze götürülmek suretiyle bu fıkrada belir-
tilen işlemler yerine getirilir.’ denilmek-
tedir.



Maalesef 236. maddenin 5. fıkrasında gidi-
len bu ayrım beraberinde oldukça büyük sorun-
lar getirmekte ve en başta gerek Çocuk Koru-
ma Kanunu gerekse Türkiye’nin de taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerin dayanakları olan bir-
çok ilke ile çatışmaktadır. Türk Ceza Kanu-
nun 103. maddesinin 2. fıkrasında çocukla-
rın cinsel istismarının nitelikli hali olan vücuda 
organ veya sair cisim sokulması düzenlenmiş-
tir. Burada ortaya çıkan sorunlara eğilmek gere-
kirse yaşanan bir cinsel istismar vakasında olay 
adli makamlara intikal ettiğinde mağdur çocu-
ğun beyanının alınmadan suçun detayları öğre-
nilemeyeceği ortadadır. Peki çocuğun beyanı 
alınmadan vakanın Türk Ceza Kanunun madde 

103/111  mi yoksa madde 103/2 mi olduğu nasıl 
değerlendirilecektir? 

Çocuğun beyanın bir kez alınacağı, çocuğun 
yaşanan olayı defalarca anlatmasının engellene-
rek ikincil mağduriyet yaşatılmaması ilkeleri göz 
önüne alındığında CMK madde 236/5’e göre 
yapılan ayrımın günlük hayat pratiklerine göre 
uygulanması durumunda hak ihlallerinin gerçek-
leşeceği açıktır. Bu sebeple çocuğun cinsel istis-
marı vakalarında mağdur çocuğun beyanının 
ayrım yapılmaksızın CMK madde 236/5’e göre 
özel ortamda cumhuriyet savcısı, uzman kişiler 
ve avukat gözetiminde alınması ve bunun kayda 
alınarak dosyaya eklenmesi oldukça önem arz 
etmektedir.

10 TCK 103/2 ‘’Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak 
üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.’’ 
11 TCK 103/1 ‘’Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düze-
yinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, 
istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruştur-
ma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden; 
a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara 
karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, 
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.
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Adli görüşme odaları (AGO), Adli Görüş-
me Odaları Yönetmeliğinin, Dayanak başlığı 
altında düzenlenen 3. maddesinde de bah-
sedildiği üzere;

- 9/12/1994 tarihli ve 4058 sayılı Kanunla 
onaylanması uygun bulunan Birleşmiş Millet-
ler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 12 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına, 19 uncu madde-
sinin birinci ve ikinci fıkrasına ve 40 ıncı mad-
desine,

- 25/11/2010 tarihli ve 6084 sayı-
lı Kanunla onaylanması uygun bulunan Avru-
pa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürüsü ve 
İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin 36 
ncı maddesine,

- 24/11/2011 tarihli ve 6251 sayı-
lı Kanunla onaylanması uygun bulunan 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şidde-
tin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesinin 26 ncı mad-
desinin birinci fıkrası ve 56 ncı maddesinin 
birinci fıkrasına,

- 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanununun 4 üncü, 5 inci ve 15 
inci maddeleri ile 35 inci maddesinin birin-
ci fıkrasına,

- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun 52 nci ve 236 ncı 
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Bu yönetmelik 05/01/2017 tarihinde 
Bakanlığın olurunu alarak yürürlüğe girmiştir. 

Nitekim, 1. Yargı Paketi ile 5271 Sayı-
lı Ceza Muhakemesi Kanununun “Mağ-
dur ile şikâyetçinin dinlenmesi” kenar başlık-
lı 236 ncı maddesine eklenen fıkralar ile de 
adli görüşme odalarının yasal dayanağı oluş-
turulmuş ve ifade ve beyanının özel ortamda 
alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık 
ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulundu-
ğu değerlendirilen çocuk veya mağdurla-
rın ifade ve beyanları özel ortamda uzmanlar 
aracılığıyla alınması öngörülmüştür.12 

Adli Görüşme Odaları (AGO), özel ortam-
larda ifade ve beyanının alınması gerektiği-
ne veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca 
bulunduğuna karar verilen; öncelikli olarak 
mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuk-
ların, bunlardan başka cinsel suç ve aile 
içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan 
gruba mensup mağdurların ifade ve beyanı-
nın alınması amacıyla kullanılması ve anılan 
kişilerin adli süreçte korunması, ikincil mağ-
duriyet yaşamalarının önlenmesi ve adalete 
erişimlerinin güçlendirilmesi için hizmete açıl-
mış ve bu odaların işlevsel olması için gerek-
li olan hazırlık çalışmaları   tamamlanarak  
03/04/2017   tarihi  itibariyle  AGO’lar  kulla-
nılmaya   başlanmıştır.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARI

12 ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, Sayı : 78548895-604-0001-2017-E.20/7382 , Tarih 21-01-2020



AGO Yönetmeliği’nin hayata geçiril-
mesiyle ulaşılması hedeflenen sonuç-
ları “başta çocuklar olmak üzere tüm 
kırılgan grupların adalete erişimlerinin 
güçlendirilmesi, maddi hakikatin ortaya   
çıkarılabilmesi   ve   ikincil   örselenme-
nin   engellenmesi   amacıyla   işletilen 
hukuki sürecin “çocuğun üstün yara-
rı” tanımı içinde uygun ortam ve görüş-
me yöntemlerine riayet edilerek ger-
çekleştirilmesi, korunma ihtiyacının 
tespit edilmesi ve ilgili hizmetlere yön-
lendirilmesinin   sağlanması”   şeklinde   
sıralayabiliriz. AGO Yönetmeliği, bu 
hedeflere ulaşmak üzere adliyeler bün-
yesinde özel alanlar   oluşturarak (Adli   
Görüşme   Odalarının tesisi), AGO’la-
rın amacına uygun şekilde hizmet ver-
mesinin sağlanması, ilgili personelin 
kimlerden oluştuğunun belirlenme-
si, görev-yetki ve sorumluluklarının   
tanımlanması ile AGO’ların işleyişine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir.

Soruşturma aşamasında cumhuri-
yet savcıları, kovuşturma aşamasında 
ise gerekli olması durumunda görev-
li hakim veya görevlendirilecek naip 
hakimin, çocuğun beyanını adliye içe-
risinde yer alan AGO’larda  alması, 
çocukların sanık ile yüz yüze gelme-

mesi, işlenen suçun etkisi ile psikolo-
jisi bozulan çocuğun uzman gözetimi 
altında beyanlarının alınması açısından 
büyük önem arz etmektedir.

Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği’nin 
‘Amaç’ başlığı altında düzenlenen 1. mad-
desinde ‘’Bu Yönetmeliğin amacı; önce-
likli olarak çocuğun üstün yararı ilkesi 
uyarınca çocuk dostu adli usullerin işle-
tilmesini, adli süreç içinde yer alan mağ-
dur, tanık ve suça sürüklenen çocuk-
lar ile cinsel suç, aile içi şiddet mağdurları 
ve diğer kırılgan gruba dahil mağdurlarla 
uygun ortam ve yöntemle görüşme yapıl-
masını, ikincil örselenmenin önlenmesini, 
korunma ihtiyaçlarının tespitini ve ilgili hiz-
metlere yönlendirilmesini sağlamak üzere 
adliyeler bünyesinde özel bir alan olarak 
adli görüşme odalarının kurulması, işler-
lik kazanması, ilgili personelin görev, yetki, 
sorumlulukları ile bu odaların işleyişine iliş-
kin usul ve esasları düzenlemektir’’ denile-
rek adli görüşme odalarında mağdur, tanık 
ve suça sürüklenen çocukların dinlenebi-
leceği, uygun ortam ve yöntemle denilerek 
beyanın alınması sırasında uygun ortamın 
yaratılarak uzman gözetiminde beyanla-
rın alınması gerektiği, ikincil örselenmenin 
önlenmesini, korunma ihtiyaçlarının tespiti-
ni ve ilgili hizmetlere yönlendirilmesini sağ-
lamak denilerek çocuğun menfaatleri gere-
ğince de çocuğun tekrar tekrar mağdur 
edilmemesi güvence altına alınmıştır.
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13 Çocuk İzlem Merkezleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde kurulması öngörülmüştür. Ancak Bakanlığa bağlı 
hastanelerde yeterli dananınım bulunmadığı durumlar için, Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Hastaneleri arasında pro-
tokoller imzalanmıştır. Buna göre üniversiteye ait yapılarda ÇİM yapılanması kurulabilecektir. Ayrıca uygulamada bazı 
üniversiteler bünyesinde yapılandırılmış Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezleri içerisinde bulunan çocuk 
koruma birimlerinde de ÇİM lerde yapılan adli işlemler yapılabilmektedir. HSYK’nın 11/02/2012 tarihli ve B.03.1.H
SK.0.70.12.04-010.07.02-1- 2012/144/8134 sayılı, Üniversitelerin çocuk koruma birimleri ve merkezleri konulu yazısında 
da bu durum Türkiye genelindeki tüm Başsavcılıklara sunulmuştur

ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİ
Türkiye’de ÇİM’lerin kuruluşunu öngö-

ren ilk düzenleme 04.10.2012 tarih ve 28431 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/20 
sayılı Başbakanlık Genelgesidir. Bu genelgede 
ÇİM’lerin kuruluş amaçları şu şekilde açıklan-
mıştır: ‘’ … Mağdur çocukların; kolluk kuvvet-
leri, adli merciler ve sağlık kurumları tarafından 
ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bu süreçte yaşa-
dıklarını defalarca dile getirmek zorunda bıra-
kılması, gizliliğin yeterince sağlanamaması, 
ilgili kurumlarda çocukla görüşme yapanların; 
çocuğun ruhsal durumunu gözeterek görüş-
me yapabilecek yeterlikte eğitime sahip olma-
ması halinde, çocuğun uğradığı travma daha 
da şiddetlenmektedir.’’  Genelgede de ana 
hatları ile özetlendiği gibi ÇİM’ler, çocuk ada-
let sistemi içerisindeki, en önemli ve en yakı-
cı eksikliklerden birini ortadan kaldırmak için 
öngörülmüş bir yapıdır.

Çocuk İzlem Merkezlerini kurulmasında en 
temel amaç Başbakanlık Genelgesinin gerek-
çesinde de bahsedildiği üzere genelge önce-

sinde mağdur çocuk kolluk kuvvetlerinde, adli 
mercilerde, sağlık kurumlarında yaşadığı mağ-
duriyeti defalarca anlatmak durumunda kal-
ması, yeri geldiğinde duruşmalarda sanık ile 
karşı karşıya kalması ile yaşadığı mağduriye-
tin yenilenmesi ve katlanarak artması, mağdur 
çocuğun ikincil örselenmeyi defalarca yaşa-
ması üzerine bu duruma son verilmesidir.   

Günümüzde uygulamada 5271 Sayı-
lı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 236. mad-
desinin 5. fıkrasına göre Türk Ceza Kanu-
nu’nun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
düzenlenen suçlardan mağdur olan çocukla-
rın soruşturma evresindeki beyanlarının alın-
ması için kullanılsa da yukarıda belirttiğimiz 
üzere sadece TCK 103/2 ayrımı yapılma-
dan çocuğun cinsel istismarı şüphesi olan her 
durumunda Cumhuriyet savcısının ve avu-
kat  nezaretinde uzmanlar aracılığıyla ÇİM’ler-
de  mağdur çocuğun beyanın alınması ve alı-
nan beyan  ve görüntülerinin kayda alınması 
büyük önem arz etmektedir. 
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Çocuk İzlem Merkezleri, Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı hastanelerde yer alan ancak bağımsız bir şekil-
de faaliyet göstermesi planlanan yapıda13, ‘’0-18 
yaş grubunda cinsel istismara uğradığı düşünülen 
çocukların adli görüşmeleri, adli ve psikiyatrik mua-
yene ve takipleri, multidisipliner bir anlayışla gerçek-
leştirilmektedir. İşleyiş olarak 7/24 esası ile hizmet 
öngören merkezde psikolog, sosyal hizmet uzma-
nı ve hemşireler 24 saat nöbet sistemi ile çocuk psi-
kiyatrisi uzmanı, adli tıp uzmanı ve çocuk hekimi ise 
konsültasyonla çalışmaktadırlar.’’14

ÇİM’in görevi, cinsel istismara uğradığı konusun-
da şüphe olduğu durumlarda, şüpheye vakıf olan 
ilgililerin (ana-baba, sağlık çalışanları, öğretmenler 
vb.) durumu ivedilikle kolluk kuvvetine iletmesi, kol-
luk kuvvetlerinin de mağdur olma şüphesi taşıyan 
çocuğu, hiçbir görüşme yapmadan sivil bir ekip ve 
sivil bir araçla ÇİM’e ulaştırması ile başlar.15 

Mağdur çocuğa ilişkin soruşturma işlemleri bura-
da yapılmakta, adli ve idari işlemlerin tüm ilgilile-
ri (C.Savcısı, avukat...) çocuğun bulunduğu ÇİM’e 
gelmektedir. Mağdur çocuğun ifadesi alınırken camlı 
oda kullanılmakta, soruşturmayı yürüten C.Savcı-
sı, mağdur vekili olan avukat ve diğer ilgililer camın 
arkasından ifade işlemini izlerken, görüşmeyi sürdü-
ren adli görüşmeci de kulaklıklar aracılığıyla yönlendi-
rilebilmektedirler. Böylelikle mağdur çocuğun beya-
nına, çocuk iletişimi konusunda alanında uzman tek 
bir görevli tarafından başvurulmakta ve tüm görüş-

melerde kamera ile kayıt altına alınmaktadır.’’16

Mağdur çocukların vermiş olduğu beyanlar kayıt 
altına alındıktan sonra dökümlerinin alınması, kovuş-
turma aşamasında bu verilerin kullanılması, yeter-
li olmaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılma-
sı amacı ile gerekli olması durumunda bu kayıtların 
izlenilmesi ancak hala istenilen sonuca varılamama-
sı ve maddi gerçeğe ulaşmak adına başka hiçbir yol 
olmaması durumunda mağdur çocuğun beyanının 
alınabileceği ancak bu durumda bile beyanın mah-
kemede değil AGO’larda gerekli usul ve esaslara 
uygun olarak alınması gerekmektedir.

Genel değerlendirme yapmak gerekirse ceza 
yargılaması içerisinde çocuklar özel bir konumda 
tutulmuş, çocuklara özgü yargılama usulleri içerisin-
de çocukların yaşadığı mağduriyetlerin hemen gide-
rilmesi ve ikincil mağduriyet yaşamamaları adına 
yukarıda bahsettiğimiz düzenlemeler yapılmıştır. 
Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve tek-
rarlanmamasını sağlamak da bizlere düşmektedir. 
Elbette çocukların yaşadıkları mağduriyeti dile getir-
meleri ve bizlerin de onlara kulak vermesi olduk-
ça önemlidir. Ancak onları dinlerken, onlara yardım 
etmeye çalışırken, onları incitmemek de en büyük 
misyonumuz olmalıdır. Çünkü geleceğimizin teme-
li olan çocukların, hayat yolunda yaşadıkları sorunla-
rı aşmalarında yardımcı olmak ve yaralarını sararak 
onları geleceğe hazır etmek toplum için en büyük 
görevdir. 

14  ÇİM Yönetim ve Koordinasyon Kurulu 22.10.2012 tarih ve 2012/1 Karar nolu toplantı md:2.2 
15 9 ÇİM Yönetim ve Koordinasyon Kurulu 22.10.2012 tarih ve 2012/1 Karar nolu toplantı md:2.2.2 
16 ÇİM Yönetim ve Koordinasyon Kurulu 22.10.2012 tarih ve 2012/1 Karar nolu toplantı md:2.3.6
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Av. Cansu CEYLANOĞLU

Çocuk Koruma Kanunu çocuk 
haklarını korumaya yönelik oluş-
turulmuş ve düzenlenmiş değildir. 
Çocukların yargılanması ve sonun-
da cezalandırılmaları çocuğun 
üstün yararının korunması anla-
mında yersiz ve tutarsızdır. Söz 
konusu çocuk toplumun bir bire-
yi aynı zamanda toplumu oluştu-
ran bir yapı taşıdır. Suç kapsamın-
da çocuklar kanunun öngördüğü 
ve benimsediği bir cezai yaptırım-
la cezalandırılmaları çocuğun psi-
kolojik açıdan etkiyeceği gibi sos-
yal hayatında ve devam eden tüm 
yaşamında izler bırakabilir. Her 
zaman asıl korunması gereken 
çocuğun üstün yararı olmalıdır. 

TCK Madde 31; çocukların 
ceza sorumluklarını yaş aralıkla-
rı vererek  belirtmiştir. Ayrıca Çocuk 
Koruma Kanunu çocuğun nasıl 
yargılanacağı ve bunun çocukla-
ra ne şekilde uygulanması gerekti-
ğini usul ve esaslarıyla belirtmiş bir 

kanundur.Uygulama açısından bu 
sistemde çocuk korunmuş olmak-
tan uzak kalmakla beraber çocu-
ğun cezalandırılması amaç edilmiş-
tir. 

TCK tanımları ve bunun yaşla 
sınırlanıp kanun şeklinde düzenle-
nip kanunca cezalandırılması çocu-
ğun bütün ergenlik ve ergenlik son-
rası yetişkinlik evresinde toplumdaki 
yerini bulamamasını ve toplumda-
ki yerinin sarsılmasına neden ola-
cağı gibi bir çocuğun asıl yerini eği-
tim hayatı olması gerekirken  belirli 
nedenler ve sebeplerle cezalandırıl-
ması, gözaltı ya da tutuklanma hali; 
çocuğu sosyal ve psikolojik açıdan 
etkileyecek hayatta ve toplumda 
yer almasını kolaylaştırmış olmaya-
cak aksine bu durum tüm yaşantı-
sına yansıyacaktır.

Çocuk cezalandırılması esas 
olmamalı toplumca nasıl bir değer 
olarak çocuk tekrar kazanılabilir 
bunun için çalışmalar yapılmalıdır. 

5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU VE 
TÜRK CEZA KANUNUNA BAKIŞ AÇISI VE 
ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI DEĞERLENDIRMESI 
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Öncelik olarak hedef ıslah edilme olmalıdır. Cezalandırma ve 
yaptırımlar çocuklar için yarar sağlamaz ve çocukları birçok alan-
da toplumdan uzak bırakır. Çocukların yargılaması ve cezalan-
dırılması çocuklar için uygun ve yararlı bir yol değildir. ÇKK’da 
bahsedilen koruyucu tedbirler tam olarak uygulanmalı çocuğun 
korunması ve toplumda yeniden yer alması hedeflenmelidir.

Koruma ve tedbirler Çocuk Koruma Kanununca lafzi anlam-
da bahsedilmektedir ve fakat uygulamaya geçildiğinde korunan 
çocuk değil kanunun lafzidir.

Korunan şey kimi zaman kamu yararı kimi zaman bir mal kimi 
zaman da kişisel değerler ve haklar olabilir. Unutulan ve değer-
lendirmeye alınmayan toplumun parçası olan çocukların değeri-
dir. Belli bir yaşta çocuklar suçun tanımından bile habersizken bir 
suçun feri ya da doğrudan iştirakı söz konusu olması çocuğun 
ve aynı zamanda toplumun değerini yitirmesine sebep olmaz 
mı? Adalet anlayışının çocuklara işlemesi bu aşamada yersiz ve 
sonuçsuzdur. Belli bir yaşta olan çocukların  toplumdan koparı-
lıp suçun faili ya da şüphelisi konumuna gelmesi çocuğun üstün 
yararını korumaz, kanunun lafzini korur. Çocuğun yargılanması, 
Çocuk Mahkemelerinin kurulması, suça sürüklenen çocuk kavra-
mı bunların hiçbiri çocuğun üstün yararıyla örtüşmemektedir.

Değerlendirmeye bir de şu açıdan bakalım; Kanunca suçun 
tanımını bilmemek mazeret sayılmaz ama bir çocuğun suçu bile-
rek işlediğini kabul etmek ve cezalandırmaya sevk etmek de 
çocuğun üstün yararıyla örtüşmez. Çünkü çocuklar yetişme-
miş bireylerdir. Suçun teşebbüste kalması suçun işlenmiş olması 
suçun tanımına uygun bir hale gelmesi ve suçtan çocuğun yar-
gılanması… Son aşama çocuğun suçla illiyet bağı olsa dahi yar-
gılama aşamasında çocuk mahkemelerinin kurulması çocuğun 
suçtaki konumunu  değiştirmez. Yargılama aşamasında  çocuğu 
cezalandırılması asıl amaç olmamalı yeniden çocuğun toplumda-
ki yerini belirlemek olmalıdır. Yargılama aşamasında da çocuğun 
üstün yararını koruması her koşulda gerekecektir. Ve bu koru-

mayı çocuğun başta ailesi sağlamak durumundadır. Aile çocuğu 
topluma kazandıramıyorsa ve imkanlarını seferber edemez hal-
deyse bir çok kurum ve teşkilatlanmış devlet organlarına görevler 
düşecektir. Bu aşamalarda da çocukların üstün yararı korunma 
altına alınmazsa kanunun lafzınca çocuk şüpheli ya da mağdur 
olsun kanun lafzi kalacaktır ve uygulanmamış olacaktır.

Son olarak var olan sistem ve çocuğun yararına olabilecek bir 
sistem karşılaştırmasını değerlendirirsek:

Var olan mevcut sistem
l Çocuk hakları korunur fakat cezalandırma gerçekleşir.
l Tedbirler ve uygulamalar söz konusu olsa dahi çocuğun üstün 
yararı bir şekilde zedelenir.
l Aile ve eğitime önem verilse de uygulamada bakanlıklar ve 
sosyal çalışmacılar tam anlamıyla çocuğun yararını korumakta 
zorlanır.
l Hukuki yaptırımlar söz konusudur. 
l Cezalandırma yapılsa dahi bu çocuk adına caydırıcı olmayabi-
lir.
l Suç tanımları çocukları da kapsamaktadır.

OLMASI GEREKEN SİSTEM
l Çocuk hakları korunup cezalandırma yerine topluma kazandır-
maya yönelik bir sistem söz konusu olmalıdır.
l Koruyucu ve önleyici tedbirler uygulanıp çocuğun üstün yararı 
ilkesi hiçbir şekilde zedelenmemelidir.
l Aile ve eğitimde birlik sağlanıp çocuğun üstün yararını örsele-
meyecek şekilde çocuğun yararı göz önünde tutulmalıdır.
l Cezalandırma yapılmamalıdır; çünkü bu çocuğun lehine değildir.
l Cezalandırılma yapılmayacağı için çocuk topluma kazandırıl-
mış bir şekilde suçtan uzaklaştırılır.
l Suç tanımı çocukları kapsamamalıdır. Toplumun parçası olan 
ve erginlikten yetişkinliğe geçecek çocuklar topluma kazandırıl-
malıdır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Av. Beyzanur BEKTAŞ

YEREL YÖNETIMLERDE 
ÇOCUK

Bugünün küçükleri yarının geleceği olan çocuklarımız için hem ebe-
veynler olarak hem de bu konuda duyarlı bireyler olarak gerekli hassasiyeti 
göstermekteyiz. Metropol şehirler,  yaşam zorlukları sebebiyle biz erişkin-
leri bile boğuyorken ve kendimizi güvensiz hissediyorken yaşamakta oldu-
ğumuz bu şehirleri, çocuklarımız açısından çok daha iyi yaşanılır bir hale 
nasıl getirebiliriz?

         Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3. Maddesinde: Çocuğun üstün 
yararı gereği çocukları ilgilendiren bütün eylemlerde öncelikle çocuğun 
üstün yararının gözetilmesi gerektiğinden bahseder. Çünkü toplumun 
savunmasız bireyleri olan çocuklar kendi haklarını arayamazlar. Hükümet-
ler, yerel yönetim temsilcileri, aileler bu hakları ileriye götürme ve hakların 
yerine getirmesi yükümlülüğünü taşımaktadır.

Çocuklar, yapıları gereği bir vericiden çok alıcı pozisyonundadır. 
Çocuklarımızın yaşadığı yerel yerler, karakterinin oluşmasına ve zekâsı-
nın gelişmesine büyük bir katkı sağlar.  Çevrelerinden aldıkları; eğitim, 
kültür, çocuğa sunulan imkânlar, davranışlar, öğreti ve görgü şekilleri 
çocuğun bulunduğu ortama ve sosyal hayata uyumunu sağlar. Örne-
ğin küçük bir yerleşim yerinde sokakta güvenle oyunlar oynayabilen bir 
çocuğun daha mutlu bir çocukluk geçirdiği herkesçe kabul edilen bir 
gerçektir.

Peki, biz “Çocuk Dostu Kent” demek isterken ne demek istedik?
Büyükşehirlerde büyümek birçok yaşam zorluğunu da beraberin-

de getirmektedir. Hızlı kentleşmenin getirdiği zorlu ve sıkıntılı sonuç-
lar, kentsel mekâna olumsuz olarak yansımaktadır. Plansız ve çarpık 
kentleşme çocukların davranışlarını, tutumlarını ve gelişimini olumsuz 
yönde etkilemektedir. 



ÇOCUK DOSTU KENTLER:

• Aktif biçimde genç ya da çocuk vatandaş-
larının her birine yaşadıkları kent hakkında alınan 
kararlarda etkili olmalarını, 

• Yaşadıkları kente dair isteklerini ve fikirlerini 
sunabilmelerini, 

• Aile, toplum ve sosyal yaşama katılımlarını 
sağlamalarını, 

• Sağlıklı beslenmeleri, temiz ve sağlıklı su 
içmelerini ve en yüksek sağlık standartlarından 
yararlanabilme hakkına sahip olmalarını, 

• Eğitim, sağlık-bakım ve barınma ihtiyaçla-
rı gibi en temel gereksinimlerinin karşılanmasını, 
sömürü, istismar, şiddet ve kötüye kullanımdan 
korunmalarını, 

• Sokaklarda güvenle yürümelerini, arkadaş 
edinmelerini ve oyun oynayabilmelerini, hayvan-
lara ve bitkilere, yeşil alanlara sahip olmalarını, 

• Kirlenmemiş ve sürdürülebilir bir çevrede 

yaşamalarını, kültürel ve sosyal etkinliklere katı-
lımlarını, etnik kökenine, dinine, gelirine, cinsi-
yetine ve engellilik gibi herhangi bir ayrımcılığa 
maruz kalmadan her hizmete ulaşabilmelerini 
sağlayarak her çocuğun yaşadıkları kent içinde 
eşit haklara sahip birey ya da vatandaş olmaları-
nı sağlamayı amaçlamalıdır.  
DÜNYA’DAN “ÇOCUK DOSTU SOKAK” 
ÖRNEKLERİ NELERDİR?

l WOONERF SİSTEMİ: Hollandalı Niek 
De Boer, Colin Buchanan’ın trafik ve yayalar-
la ilgili fikrinden etkilenerek bir bahçe içinde oto-
mobil sürüyormuş izlenimi yaratan sokaklar 
tasarlamıştır. Sokak trafiğinin ya da trafik hızı-
nın azaltılmasıyla sokakta çocuklar için oyun 
mekânlarının geliştirilmesini, 
dinlenme, oturma mekânla-
rının oluşturulmasını; 
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böylece sokağın, çocuk için de yaşanabilir hale getirilmesini 
amaçlayan bir sistemdir.

Yayalar ve oyun oynayan çocuklar, sokağı tüm genişliği ile 
kullanabilmekte ve sosyal etkileşim sağlamaktadır. Bu uygula-
manın olduğu sokakların giriş ve çıkışlarında woonerf işaretle-
ri bulunmaktadır.

l HOME ZONE SİSTEMİ: “Home Zone” girişimi 1998’de 
çocuk gelişiminde oyunun önemi ve her çocuğun daha iyi oyun 
olanakları ve hizmetleri için yeterli erişime sahip olma gereksi-
nimi bilincinin artırılması amacı ile Childrens Play Council (CPC) 
olarak adlandırılan organizasyon tarafından İngiltere’de başlatıl-
mıştır. 

“Home Zone” sisteminin amaçları mekânda ki yaşam kali-
tesini arttırmak, sokakta park etme alanları, oturma alanları ve 
oyun alanları yaratmak ve sokakta trafik hızını azaltmak olarak 

özetlenebilir.
l SHARED ZONE SİSTEMİ: Maksimum hız limiti her 

zaman 10 km/s’dir. Düşük bir hızda seyahat eden sürücü-
ler araçlarını daha iyi kontrol edebilir ve sokağı diğer kullanıcı-
lar ile güvenli bir şekilde paylaşabilir. Bu uygulamalar genellikle 
yaya ve çocuk nüfusunun daha çok olduğu konut dokusunda 
bulunan sokaklarda uygulanmaktadır. Çocuklar kısıtlı hareket ve 
kontrol yeteneği ve yetişkinlere oranla dikkat seviyelerinin daha 
düşük olmasından dolayı yavaşlatılmış sokaklar onlar için olduk-
ça güvenilir olacaktır.

l WALK-BUSES SİSTEMİ: “Walk-Buses” ya da 
“Bike-Buses” ailelerin okul ve ev arasındaki rotalarda kendi 
çocuklarına ya da diğer çocuklara eşlik ederek yön verdikleri ve 
okul ile ev arasındaki rotalar için geliştirilmiş seyahat çözümleri-
dir. Proje sayesinde ebeveynlerin ulaşım alışkanlıkları bile değiş-
miştir. Daha çok aile otomobillerini kullanmaktansa otobüs 
duraklarına yürümekte, işe bisiklet ile gitmektedir. 



l ÇOCUK BAHÇELERİ: Çağdaş çocuk 
bahçelerinin eğitsel açıdan daha değerli oyun 
türlerini teşvik ettiğini göstermektedir. Çocu-
ğun tarımla iç içe olmasını sağlayıp kendile-
rine ait çiçek, sebze ve meyve yetiştiriciliğini 
öğrenmesini doğaya ve çevreye duyarlı olma-
sını sağlayan alanlardır.

l SEFERİHİSAR ÇOCUK BELEDİYE-
Sİ: Çocukların sosyal yaşama katkısını arttır-
mak üzere İzmir Seferihisar’da Çocuk Beledi-
yesi kurulmuştur. Çocuklar 2 yılda bir sandığa 
giderek belediye başkanını ve meclis üyeleri-
ni seçmektedir. Eski bir düğün salonu resto-
re edilerek içerisinde; çok amaçlı salon, müzik 
odası, fotoğraf ve seramik atölyesi, proje ve 
faaliyet odası bulunan bina Çocuk Belediye-
sine tahsil edilmiştir. Çocuk Belediyesi 2011 
yılından itibaren belediye çalışmalarında karar 
alıcı bir mekanizma olarak doğrudan katıl-
makta, merkezde genç ve çocuklara yöne-
lik birçok proje, seramik, piyano, keman, gitar, 
çocuk korosu, halk oyunları, satranç, resim ve 
tiyatro kursları aktif olarak devam etmektedir.

Özetle yerel yönetimlerimizde çocuk mer-

kezleri kurulmalı burada çocuklar ile ilgi-
li olmak üzere aile içi eğitim, pedogolojik 
ve hukuki alanlarda destek sağlanmalı-
dır. Çocuklarımızın dar sokaklarda trafiğe 
açık alanlarda oynamaları ya da mahallele-
rin, sokakların ve okullarının imar durumu-
nun çocuklara uygun olarak düzenlenmemesi 
durumunda hem çocuğun güvenliğini tehlike-
ye sokmaktadır hem de çocuğun asosyal bir 
çocuk olmasına sebebiyet vermektedir. Şöyle 
ki parklarda ki oyuncaklar bile çoğu zaman 
yetersiz olabilmektedir, oyuncaklar çocu-
ğun zekâsını geliştirici nitelikte, sağlığa uygun 
olmalı ve çocuğun güvenliğini sağlamalıdır. 

“ÇOCUKLARI SAĞLIKLI VE BİLGİLİ 
YETİŞTİRİLMEYEN ULUSLAR, TEMELİ 
ÇÜRÜK BİNALAR GİBİ ÇABUK YIKILIR.”

“BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ 
BÜYÜĞÜ OLARAK YETİŞTİRMEK HEPİ-
MİZİN İNSANLIK GÖREVİDİR.”                                                

M. KEMAL ATATÜRK
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Av. Nalan Şevval SEYRAN

ÇOCUK IÇIN TOPLUM 
MU, TOPLUM IÇIN 
ÇOCUK MU?

Türk Dil Kurumu’nun güncel sözlüğüne göre anlamlarından biri‘Be-
beklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya 
kız, uşak’ olan çocuk kelimesi eski Türk dillerinden olan Çağatayca-
da domuz yavrusu anlamıyla kullanılan çi-çi/ çu-çu kelimesinde türeye-
rek bugünkü anlamıyla ve şekliyle kullanılmaya başlanmış. Türk Dil Kuru-
mu’nun çocuk kelimesine yüklediği bir başka anlamında ise ‘Belli bir 
işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse’ şeklinde çocu-
ğu toplumun diğer bireylerinden ayıran özelliği ile tanımlamıştır. O halde 
bu tanımdan yola çıkarak diyebiliriz ki çocuklarımız gerek sahip olduğu 
deneyimin yetersizliği ve gerekse yeteneğinin noksanlığı doğrultusunda 
toplumumuzun diğer üyelerinin yardımına ve yol göstermesine muhtaçtır. 
Ancak bu yol gösterme ve yardımın sınırlarının çizilmesi gerekmektedir. 

Çocuklar bir toplumun geleceğidir ve bu geleceği şekillendirmek 
yine aynı toplumun elindedir. Toplumumuzun en küçük yapı taşı olan 
aile çocuklarımızın hayata dair tecrübelerinin şekillendiği, geleceğe dair 
hayallerinin ve umutlarının kurulduğu, tüm duygularıyla insan olabilme-
nin şartlarını öğrendiği ve her şeyden önemlisi çocuk olabildiği ilk yerdir. 
Ama günümüzde birçok çocuğumuz maalesef bunların yerine ailesi ola-
rak tanıdığı insanlar içinde örselenmeyi, hırpalanmayı, rencide edilmeyi 
ve belki de sadece hayatta kalabilmeyi öğreniyor. 

‘Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.’
Mustafa Kemal Atatürk
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Kimisi ölüme terk edilerek hayatta kalma-
yı öğreniyor, kimisi şiddetin gözleriyle tanışı-
yor çok küçük yaşta, kimisi ise ömrü boyun-
ca taşımak zorunda bırakıldığı bir yükle hayata 
belki de hükmen mağlup başlıyor. En acısı da 
kendi kanından canından ailesi buna maruz 
bırakıyor çocuklarımızı. Maalesef toplumu-
muz çocuğunu ölüme terk eden bir anneyi de 
gördü, kendi kardeşini ya da yeğenini doğur-
mak zorunda kalan kızlarımızı ve onların baba-
larını, abilerini de gördü. Sıkça sormamız gere-
kiyor aile ne demek, aile neden var, aile ne 
yapmalı ya da ne yapmamalı? Çocuklarımı-
zın sığındığı en güvenli liman olması gerekir-
ken aileler neden hayatlarının daha en başın-
da bir duvar diker çocukların önüne? Mesela 
neden çocuklarımızın sahibiymişiz gibi davra-
nırız? Çoğu zaman duyarız ‘benim çocuğum, 
kime ne’ gibi söylemleri. Ancak yanıldığımız bir 
noktadır ki çocuklarımız belki de okul hayatı-
na başlayana kadar sadece bizim çocuğumuz, 
okula başladıktan sonra belki de daha başla-
madan içinde yaşadığımız toplumun bir parça-
sı bir bireyi haline geliyorlar. Ve her bir çocuk bir 
toplum oluşturuyor. François Rabelais’in dediği 
gibi ‘Bir çocuk doldurulacak bir vazo değildir, o 
yakılacak bir ateştir.’ Çocuklarımızı hayatın belki 
de en çirkin tecrübeleriyle doldurup toplumun 
içine tabiri caizse adeta bir saatli bomba gibi 
bırakmak yerine kimisine yol gösterecek kimine 
yol olacak aydınlık bir nesil olacak şekilde yetiş-
tirmek gerekmektedir. En nihayetinde denize 
dökülen ırmaklar gibi hepimiz birleşerek toplu-

mumuzu oluşturuyoruz. 

Çocuklarımız sadece bir anne babanın 
değil tüm toplumun çocuklarıdır. Ancak bura-
da toplum olarak karar vermemiz gerekmek-
tedir. Toplum mu çocuklarımızı şekillendirmeli 
yoksa çocuklarımız mı toplumu şekillendirme-
li? Maalesef ülkemizde hala var olan çağ dışı 
gerçekliklerimizle yüzleşmemiz gerekmekte. 
Bu toplumun hala kurtulamadığı töre cinayet-
leri yüzlerce çocuğumuzun henüz hayatları-
nın baharındayken hayata gözlerini yummaları-
na veya bir hayatın kararmasına aracı olmasına 
sebep oluyor. Dizi senaryosundan ibaret sanı-
lan ancak gerçeğin ta kendisi olan yüzlerce 
çocuk gelin, henüz oyuncak bebeklerini kucak-
larına alacakları yaşta kendi bebeklerini kucak-
lamakta. Cahiliye devrinden kalma bir zihniyetle 
kız çocuklarını okutmayanlar yüzlerce kız çocu-
ğumuzun değil ama onların hayallerinin kati-
li oluyorlar. Okul sıralarında servis kuyrukların-
da olması gereken minik bedenler belki de bir 
çocuğun uyuması gereken saatlerde fabrika 
kuyruklarında uyukluyorlar. Mahalle baskısı ile 
binlerce çocuğumuz gerçek kimliklerini belki de 
yerin yedi kat altına gömüp kendilerinden çok 
yabancı kimliklere bürünüyorlar. Belki fiziksel 
değil ama psikolojik baskı ve şiddet sebebiyle 
hayatlarının en güzel dönemlerinde tüm güzel-
liklerden saklanıp karanlıklara gömülüyorlar. 
Henüz yolun daha çok başındayken başarısız-
lıkla itham edilip belki de çocuklarımızın gele-
cekteki tüm başarıları çalınıyor. 
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Konuşmadan susmayı öğreniyorlar. Masumi-
yetten önce suçlu olmayı, suça sürüklenmeyi öğre-
niyorlar. Belki de hiç özgürlüğü tatmamış binlerce 
çocuk esareti iliklerine kadar hissediyor. Hoş gör-
meden önce hor görmek, hor görülmek öğretiliyor 
çocuklarımıza. Aşktan önce nefret öğretiliyor hatta 
yasaklanıyor çoğu zaman sevmek çocuklarımı-
za. Doymadan açlığı, uyumadan uyanmayı yaşıyor-
lar. Gülmeden ağlayan binlerce çocuğumuz belki de 
yaşamadan ölmeyi öğreniyor. Bir anda çocuklukla-
rı çalınıyor, kadın oluyorlar, adam oluyorlar ama hep 
eksik kalıyorlar. Sonra topluma karışıp ya yaşıyorlar 
ya da yaşar gibi yapıyorlar yani oyunu kuralına göre 
oynamayı öğreniyorlar sizin anlayacağınız.

Tekrar hatırlatmak gerekir cevabını bulmamız 
gereken soruları; toplumlar mı şekillendirmeli çocuk-
ları yoksa çocuklar mı şekillendirmeli toplumla-
rı? Doğru bildiğimiz daha kaç yanlış bir çocuğun 
yürüdüğü yolu çıkmaz kılacak? Daha kaç cehalet 
çocuklarımızın ışıklarını söndürecek? Daha kaç tah-
rik çocuklarımızın masumiyetini çalmaya sebep ola-
cak? Daha kaç aşağılık güç çocuklarımızın çare-
sizliği olacak? Ve daha kaç vicdan çocuklarımızı 
öldürecek veya onları ölürken izleyecek? Bizim 
duvarlarımızı yıkmamız gerekiyor. Bizim toplumu-
muzun kölesi haline gelmiş çocuklarımızın zincirlerini 
kırmamız gerekiyor. Bizim çocuklarımızı özgürleştir-
memiz ve onları yaşatmamız gerekiyor. 

Türk Dil Kurumunun çocuk kelimesine yüklediği 
bir diğer tanım ise ‘Büyüklere yakışmayacak, daha 
çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse’ 

bugün çocuklarımıza yönelik yaptığımız tüm hataları 
yüzümüze vurur cinstedir. Çocuklarımıza evlilik değil 
evcilik, fabrika değil okul, silah değil oyuncak, kavga 
değil oyun, istismar değil iftihar, şiddet değil şefkat, 
nefret değil sevgi, ağlamak değil gülmek ve ölmek 
değil yaşamak yakışır. Çünkü diğerleri büyüklere 
yaraşır çocuklarımızla aynı cümlede bile geçmemesi 
gereken kelimelerdir. Bizim toplum olarak büyükle-
re yakışmayacak küçüklerin yapabileceği davranış-
ları yapabilsinler diye çocuklarımıza destek olmamız 
ve onlara imkân vermemiz gerekiyor. 

Bir Kızılderili atasözü der ki; ‘Yeryüzü, bize ata-
larımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç 
aldık.’. Biz de çocuklarımızdan ödünç aldığımız 
hatta çaldığımız bu ülkeyi onlara tekrar tertemiz geri 
verelim. Onlara parklarını bahçelerini oyunlarını geri 
verelim. Eskisi gibi sokakları çocuk sesleriyle dona-
talım. Korkmadan geri döneceğinden emin ola-
rak ekmek almaya gönderelim çocuklarımızı. Yol-
larını açalım, yol olalım, ışık olalım çocuklarımıza. 
Huzur olalım, huzur sunalım çocuklarımıza. Kötü-
den yana hiçbir şeyi değdirmeyelim çocuklara. Bil-
mesinler tasavvur bile etmesinler kötü neymiş acı 
neymiş üzüntü neymiş. Hayallerine uçsunlar diye 
kanat takalım, kanat olalım onlara. Hiç kış olmaya-
lım, hep bahar olalım çocuklarımıza. Öyle davrana-
lım öyle yetiştirelim öyle koruyalım ki çocuklarımızı 
onlar melek ülkemiz cennet olsun.

‘Çocuklarımıza vermeyi umabileceğimiz 
iki kalıcı miras vardır: Biri kökleridir, öbürü de 
kanatları.’    Hodding Carter



UNUTULAN ÇOCUKLAR
Henüz 5 yaşında, hayatı tanımıyor… Kirli emelleri, kirli elleri ayırt ede-

cek yaşta değil… Yalnızca sevgiyi, oyunu, neşeyi bileceği yaşta, henüz 
küçücük bir çocuk. 

Yaşamı boyunca unutamayacağı bu acıyı yaşadığı için kahroluyoruz, 
ona bu acıyı yaşatanı lanetliyoruz ve çocuklarımızı korumaya yetmeyen 
sistemimizi sorguluyoruz. Hepimiz yüreğimizde hissettiğimiz bu acıyla ne 
yapabilirdik ne yapılabilirdi ki bu olay hiç yaşanmamış olurdu diye düşü-
nüyor, konuşuyor çare bulabilmenin umudunu kaybetmemek istiyoruz. 

Unutmamalıyız ki; yaşadığı bu korkunç acının anlamını bile kavraya-
cak yaşta değil henüz. Önündeki uzun yaşam yolculuğunda bugünden 
ona verebileceğimiz en büyük destek gizliliğine saygı göstermek, sanal 
âlemde ömrünce karşısına çıkacak ve yaşadığı acıyı tekrar tekrar yaşa-
masına neden olacak izler bırakmamak olacaktır. 

Ne yazık ki sokaklarda insan suretinde dolaşan kötülük bitmiyor. Ona 
bunu yaşatanın bir an önce yakalanmasını, hak ettiği en ağır ceza ile ve 
en kısa sürede cezalandırılmasını hepimiz tüm toplum olarak istiyoruz.

Bitmek bilmiyor ne yazık ki bu kötülükler ve biz bir çocuğun örselen-
diğini her öğrenişimizde yeniden ve aynı derin kahroluşu yaşıyoruz. 

Bizler İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi olan avukatlar ara-
sında, bu vahameti tartışılamayacak olayın her ortaya çıkışında, hep ve 
her seferinde o anda elini uzatabilecek olanlar mutlaka oluyor. Ve her 
seferinde aynı özveriyle, can-ı yürekten çocuğun yaralarının üstüne yeni 
yara açılmasın ve ona bunu yapanlar mümkün olan en ağır cezayı alsın 
diye üstelik mesafe ve sınır tanımaksızın koşturuyor sonuna kadar yanın-
da olmak için var gücüyle uğraşıyor. Bu alanda karşılık beklemeden 
emek veren tüm arkadaşlarımın önünde saygıyla eğiliyorum.

Av. Nazlı YOLAÇ
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Bense bugün başka bir çocuk profili ile tanıştım. Tanıştım derken çocukla değil ama bir 
çocuğun yaşadıklarını (ne kadarı mümkün olursa) yüreğimde hissettiğim ve bu kez de onun 
için kahrolduğum bir olguyla karşılaştım.

Bu çocuk belki de yaşanabilecek en büyük talihsizliklerden birini yaşamış bir çocuk; 
“çocuk cinsel istismarcısının çocuğu” olma ağırlığı ile yaşamak zorunda kalan bir çocuk. 

Kendisi bir cinsel istismar yaşamamış şükür ki ama istismarcının çocuğu olmak da aynı 
derecede örseleyici, yaralayıcı değil mi? 

Toplumdan dışlanacak, babasının suçunun ağırlığını ömrünce taşıyacak olan bu çocuğun 
uğradığı psikolojik yıkım nasıl tedavi edilecek? Ya yaşamı boyunca boynunda asılı kalacak 
bu yafta nasıl silinecek? Ya bu çocuğun yaşadıklarını ve içinde kaldığı durumu hiç hesaba 
katmayan bir sistem bu çocuğa nasıl el uzatacak? Bu çocuğu kim fark edecek, kim onun 
da mağdur olduğunu ve korunmaya muhtaç olduğunu düşünecek, kim onu en az zararı 
görmesi için koruyacak?

Ne yazık ki çocuk adalet sistemi içinde de, çocuk politikaları içinde de bunu yaşamak 
zorunda kalan çocuklar için “sağlığına kavuşturma” süreci kurgulanmamış. Unutulmuş 
çocuklar bunlar, unutulan çocuklar…

Bir gün hiçbir çocuğumuz için bu soruları sormayacağımız günlere ulaşalım isteriz hepi-
miz. O gün gelene kadar unutulan çocukların da unutulma hakkı olan çocukların da, korun-
ma ihtiyacı olan çocukların elinden tutup bırakmayacağız, gücümüz yettiğince, sonuna 
kadar, en sonuna kadar…
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Av. Ertan GÜNGÖR

ÇOCUK ADALET SISTEMINDE 
UNUTULMA HAKKI

I. GIRIŞ VE ÖZET:
Son yıllarda artmakta olan suça sürüklenen ve istismar mağduru çocuklar; 
soruşturma ve kovuşturma sürecinde ve hatta kimi zaman kovuşturma sonra-
sında da gündemde kalmaktadırlar. 

Açık isimlerinin yazılmıyor oluşu, buzlamalar ve çeşitli sansür uygulamalarıyla 
gizliliklerine dikkat edilmeye çalışılıyor olsa da bilhassa internet ortamında bulu-
nan yayınların; internet ortamının sağladığı ulaşılabilirlik, yaygınlık, haber ve fikir-
lerin depolanmasındaki ve muhafazasındaki kolaylık dikkate alındığında; olayın 
üzerinden yıllar geçmiş olsa da, aynı travmalar hiç beklemedikleri zamanlarda 
yeniden ve yeniden karşılarına çıkarak yaşamış oldukları zorlukları geride bırak-
malarını, resosyalize edilebilirliklerini zorlaştırabilmekte ve örseleyici olabilmek-
tedir.

Bu noktada en başta gözetilmesi gereken temel husus, yargılamanın her aşa-
masında bulunan bütün süjelerin ve bilhassa basın-yayın organlarının çocuğun 
üstün yararı konusunda azami farkındalıkla hareket etmeleri gerekliliğidir.  

Fakat halen çocuk adalet sisteminin uygulamasında yaşanan bir takım aksak-
lıklar göz önünde bulundurulduğunda; şartlarının oluşması halinde unutulma 
hakkının da oldukça kabul edilebilir bir mücadele yöntemi olduğunu göster-
mektedir. Bu hak sayesinde; geçmişte yaşamış olduğu rahatsız edici ve trav-
matik içerikler artık onlar için daha fazla rahatsız edici ve örseleyici olmak-
tan çıkacaktır ve bu içeriklere unutulma hakkı ile daha fazla tahammül etmek 
zorunda kalmayacaklardır.

Bu çalışma; unutulma hakkının çocuk adalet sistemi içerisinde uygulanabilirli-
ğini, diğer haklarla olan ilişkisini ve Türkiye’de ki uygulamasını ihtiva etmektedir. 
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II. ÇOCUK ADALET SISTEMI:
A. ÇOCUKLUK VE ÇOCUK:
Çocukluk, yalnızca biyolojik tanımlamalarla içi dol-
durulabilecek bir kavram olmayıp; sosyoloji, psi-
koloji, tarih gibi bilimsel alanların asgari müşterekte 
buluşabildiği modern tanımlamayla; kendine özgü 
gelişimsel bir dönem olarak kabul edilmektedir. 
Gerçekten de günümüzün egemen çocuk paradig-
ması üç temel varsayıma dayandırılmaktadır: 

1.Çocuklar yetişkinlerden farklıdır, özel bir biyolojik 
kategori oluştururlar.
2.Çocukların yetişkinliğe hazırlanması –yetiştirilme-
si gerekir. 
3.Çocukların yetiştirilmesi sorumluluğu yetişkinle-
re aittir.1   
1990 yılında yürürlüğe giren ve Türkiye’nin de 
14.09.1990 tarihinde imza altına aldığı Çocuk Hak-
larına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde yer 
alan çocuk tanımına göre ise; erken yaşta reşit 
olma hali haricen, 18 yaşına gelmeyen her bireyi 
çocuk olarak kabul etmektedir.2  

Hukukumuzda ise 03.07.2005 tarihinde kabul edi-

len 5395 sy. Çocuk Koruma Kanunu’nun 3/a bendi 
uyarınca; “Daha erken yaşta ergin olsa bile –yar-
gıtay kararları uyarınca (Y. 2.HD 2015/3626 E., 
2015,9331K., 06.05.2015 T.) onaltı yaşını doldur-
muş olması şartıyla, on sekiz yaşından küçükken 
evlilik birliği içerisine girmiş olsa dahi- onsekiz yaşı-
nı doldurmamış kişiyi” 3  ifade etmektedir. Bu iki ayrı 
tanımlamaya göre, 5395 sy. ÇKK’nun, Çocuk Hak-
larına Dair BM Sözleşmesi’ne kıyasen daha kapsa-
yıcı olduğunu söyleyebiliriz. 

B. GENEL HATLARIYLA ÇOCUK ADALET 
SİSTEMİ 
Çocuklar iki dünyada yaşamaktadırlar: Akranla-
rı ile etkileşimsel olarak ürettikleri kendi dünyaları-
na ek, onların dünyasını çevreleyen yetişkinler dün-
yası. Çocuklar aslında bu her iki dünyanın talepleri 
arasında sıkışmış durumdadırlar ve denge kurmaya 
çalışmaktadırlar.  
Yeni çocukluk sosyolojisi; çocukların dünyası ile 
yetişkinlerin dünyasını mümkün olduğunca birbir-
leriyle eşit statüde ilişkide bulunan iki dünya olarak 
kavramsallaştırmak

1 GÜÇLÜ Sevinç, Çocukluk ve Çocukluğun Sosyolojisi Bağlamında Çocuk Hakları, Sosyoloji Dergsi Armağan Sayısı, Sf:6 

2 Madde 1 Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 
onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

3 Madde 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi
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istemektedir. Geçmişe göre çocuklar daha belirgin 
ve görünür kılınmış olmakla birlikte çocukların dünya-
sı yetişkinler dünyası tarafından çerçevelenmiştir ve bu 
sebeple de yetişkinlerin dünyasında yaşanmakta olan 
her olumsuz süreç çocukların da dünyasına yansımak-
tadır.(Gürdal,2013,14) 

Bu nedenlerle yetişkinlerden farklı gereksinimlere ihtiyaç 
duyan çocukluk çağı, hak, özgürlük ve sorumluluk açı-
sından özel değerlendirme gerektiren bir alan olmasıy-
la, 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiltere, İsviç-
re ve Amerika Birleşik Devletlerinin kimi eyaletlerinde 
çocuklara özgü yargılama usulleriyle ortaya çıkmış olup 
hukukumuzda da bakım, eğitim, destek olma gibi pozi-
tif yükümlülükler gerek Anayasamızda, gerekse ilgili 
özel kanunlarımızda açık bir şekilde belirtilmiştir. 

Anayasamızın Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları 
başlıklı 41. Maddesi şu şekildedir:

Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler 
arasında eşitliğe dayanır. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve 
çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile 
uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teş-
kilâtı kurar.

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma 
ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykı-
rı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki 
kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istis-
mara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.”

4721 sy. Türk Medeni Kanunumuzun 185. Maddesin-
de ise;

Madde 185- Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği 
kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiy-
le sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözeti-
mine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler 
birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı 
olmak zorundadırlar.

5237 sy. TCK’nda ise Aile Hukuku’ndan Kaynaklanan 
Yükümlülüğün İhlali bir suç tipi olarak düzenlenmiştir;

Madde 233- (1) Aile hukukundan doğan bakım, eği-
tim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirme-
yen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

5395 sy. Çocuk Koruma Kanununun amaç kısmında 
ise, yine devletin çocuklara karşı pozitif yükümlülükle-
ri vurgulanmıştır:

Madde 1-  (1 ) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiya-
cı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, 
haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına 
ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
 
Devletlerin ve yetişkinlerin kanunlar vasıtasıyla atfedi-
len negatif ve pozitif yükümlülüklerinin ötesinde, Çocuk 
Adalet Sistemi; “Çocuğun Yüksek Yararı” kriterini esas 
almaktadır. Bu kavram: çocuğun mülkiyet değil, kişi; 
sosyal problem değil, sosyal süreçlere katılan bir birey 
olduğu kabulünü esas alır. 
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Gerek suça sürüklenen çocuk gerekse mağ-
dur çocuk için; çocukların doğuştan sahip oldu-
ğu ve sözleşmede de tanınan; yaşama, eksik-
siz biçimde gelişme,  zararlı etkilerden, istismar ve 
sömürüden korunma, aile, kültür ve sosyal yaşa-
ma eksiksiz katılma, sözleşmeye yön veren temel 
değerler çerçevesinde (Ayrım gözetmeme, Çocu-
ğun yüksek yararı,  Yaşama ve gelişme,  Katılım) 
tanınan temel hakları her aşamada gözetilmeli ve 

korunmalıdır. Bu temel hakların tesisi ve geliştirile-
bilmesi için en önemli prensiplerden bir tanesi ise 
gizliliktir. 
Buna karşılık; uluslararası sözleşmelerle iç hukuk 
düzenlemeleri doğrultusunda her ne kadar çocuk 
hakları tanınmış ve kabul edilmişse de çeşitli top-
lumsal, kültürel, ekonomik nedenlerden dolayı 
çocuklar istenmeyen durumlarla karşılaşabilmek-
te, hak ihlalleri ortaya çıkabilmektedir.

Türkiye’de çocuk mahkemeleri 1979 yılında çıka-
rılan Çocuk Mahkemeleri Yasasını müteakip 1987 
yılından bugüne, suça sürüklenmiş ve suç mağ-
duru çocuklara yönelik olarak hizmet vermektedir. 

Gerek soruşturma aşamasında, gerek kovuştur-
ma aşamasında ve hatta kovuşturma aşamasın-
dan sonra çocukları tanımlayabilecek her nev’i 
kişisel verinin; çocuğun lekelenmesini önlemek, 
çocuğun toplumla bütünleşmesinin önünde engel 
oluşturmamak, çocuk adalet sistemi içindeki 
çocuğun özel hayatına saygı ile onur ve itibarının 
korunması için gizlenmesi gerekmektedir. 

Nitekim Pekin Kurallarının 8. maddesinde;4 
“8.1 Her aşamada çocuğun afişe olması yahut 

damgalanması gibi zararlara yol açabilecek 
durumların ortadan kaldırılması için gizliliğe azami 
özen gösterilmelidir. 

8.2 İlke olarak, çocuk suçlunun kimliğine ilişkin 
hiçbir bilginin yayınlanmasına izin verilmemelidir.”  
ibareleri yer almaktadır. 

Bu madde metninin gerekçesi ise; genç insanla-
rın “damgalanmak” konusunda özellikle hassas 
oldukları; kriminolojik araştırmalar, genç insanla-
rın “kabahatli” ve “suçlu” gibi sıfatlarla tanınmak-
tan büyük çapta ve zararlı olarak etkilendikleri; bu 
kuralın ayrıca dava hakkında kitle iletişim araçla-
rında yayınlanan haberlerin zararlı etkilerinden de 
çocukların korunmasını amaçladığı şeklindedir.

III. TÜRKIYE’DE ÇOCUK MAHKEMELERI, 
GIZLILIK ILKESIYLE ILGILI  YAŞANAN 
SORUNLARA KARŞI UNUTULMA HAKKI:
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Yine ÇHS’nin 16. maddesinde çocuğun özel 
yaşantının korunması hakkı güvence altına alın-
masına ek olarak, ÇHS m.40/2-b(vii)’de ceza 
kanununu ihlal iddiası veya ithamı bulunan her 
çocuğun kovuşturmanın her aşamasında özel 
hayatına saygı gösterilmesi hakkı olduğu ayrıca 
vurgulanmıştır.

Yerel mevzuatımızda ise ÇKK’nun m/.4/1-
15  bendi uyarınca çocuklar hakkında yürü-
tülen işlemlerde, yargılama ve kararların yeri-
ne getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından 
belirlenememesine yönelik önlemlerin alınma-
sı gerektiğine dair pozitif yükümlülük mevcuttur. 
Çocuklara ilişkin koruyucu ve destekleyici ted-
bir kararlarının alınması ile uygulanmasına ilişkin 
tüm süreçlerde çocuğun avukatı hariç olmak 
üzere çocuğun kimliği, adresi, fotoğrafları, yaşa-
dığı travmalar gibi çocuğa ve yakınlarına ait her 
türlü bilgi ve bu bilgilerin yer aldığı rapor ve bel-
geler ile kayıtlar gizli tutulmalıdır. 

Yazışmalar gizlilik ilkesine uygun bir şekilde ger-
çekleştirilmelidir. (ÇKKKDTY m.26). Sosyal 
inceleme raporları gizli olup, amacı dışında kul-
lanılmamalıdır. (ÇKKY m.18/1-e; m.22/1). Sos-
yal inceleme raporları, denetim planı ve raporu 
hakkında bilgi sahibi olmasının çocuğun yara-

rına aykırı olduğuna kanaat getirilirse, bunla-
rın incelenmesi çocuk ve avukatı hariç kısmen 
veya tamamen yasaklanabilir. (ÇKK m. 41/2). 
Çocukların yakalanması, gözaltına alınması ve 
ifadesine ilişkin işlemlerde de gizlilik esas olup, 
çocukların kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli 
tutulmalıdır. (YGİY m.19/7).6  

Bu nedenlerle, duruşma sırası beklenirken 
mağdur yahut suça sürüklenen çocuğun açık 
kimliğini bağırarak duruşmaya çağıran müba-
şirden, kolluk kuvvetlerine ve tüm hukuk süje-
lerine ve özellikle bu süreçte toplumu bilgilen-
dirme görevini üstlenen basın yayın organlarına 
bu konuyla ilgili çok büyük sorumluluk düşmek-
tedir. 

Soruşturma aşamasında, soruşturma süre-
cinin sağlıklı yürütebilmesi açısından, çocuk 
yahut yetişkin ayrımı gözetilmeksizin her koşul-
da soruşturmanın gizliliği temel prensiplerdendir. 
Dolayısıyla soruşturma aşamasında suça sürük-
lenen yahut mağdur çocukla ilgili, dosyayı ince-
leme ve dosyadan suret alabilme yetkisini haiz 
olan süjelerin haricinde, hiçbir bilgi ve belge-
nin paylaşılmamasına özen gösterilmelidir. Nite-
kim bu husus  5237 sy. Türk Ceza Kanunu’nun 
285. maddesinde suç olarak tanımlanmıştır.7

4 http://cocukhaklari.barobirlik.org.tr/dokuman/mevzuat_uakararlar/cocukadaletsistemininuygulanmasi.pdf, Erişim Tari-
hi: 17.04.2019, 12.00

5 (…) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafın-
dan belirlenememesine yönelik önlemler alınması, ilkeleri gözetilir.
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Kovuşturma aşamasındaysa, 5271 sy. Ceza 
Muhakameleri Kanunu’nun 185. Maddesi, yar-
gılananın 18 yaşından küçük olması duruşmanın 
zorunlu olarak kapalı olması gerektiğini düzenle-
mektedir.8  (Y. CGK. 28.02.2012 gün, 2011/6-
331 E., 2012/69 K. ; Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesinin birinci maddesinde; “18 
yaşına kadar her insanın çocuk olduğu” ve söz-
leşmenin 40. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendin-
de ise; “suça sürüklenen çocuğun kovuşturma-
nın her aşamasında özel hayatının gizliliğine saygı 
gösterilmesi hakkına sahip bulunduğu” şeklin-
de yer alan düzenlemelere 01.06.2005 tarihin-
de yürürlüğe giren 5271 sayılı CYY ile 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Yasalarında yer verilmesi ve suça 

sürüklenen çocukları korumaya yönelik olarak 
alenilik ilkesinin istisnasını oluşturan zorunlu kapa-
lılık uygulamasının suça sürüklenen çocuklardan 
yalnızca 12-15 yaş grubunda bulunanları değil, 
15-18 yaş grubunda bulunanlarda dahil olmak 
üzere tümünü kapsayacak şekilde genişletilme-
si karşısında, yerel mahkemenin yapmış oldu-
ğu uygulamanın sonradan yürürlüğe giren yasal 
düzenlemelere uygun olduğu anlaşılmaktadır.)
 
Yine aynı kanunun 187. Maddesinde ise; mah-
kemenin bazı kişilerin duruşma kapalı olsa da 
duruşmaya katılabileceğini düzenlemektedir. 
Kanaatimizce “bazı kişiler” ibaresi oldukça muğ-
lak ve somutlaştırılması gereken bir ibaredir.9  

6 Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı, Sosyal Çalışma Görevlileri İçin Eğitim Kitabı, Sf. 64

7 Madde 285- (1) (Değişik: 2/7/2012-6352/92 md.)

 (1) Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun oluşabilmesi için; 

a) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğinin açıklanması suretiyle, suçlu sayılmama karinesinden yararlanma hakkının veya haberleşmenin giz-
liliğinin ya da özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, 

b) Soruşturma evresinde yapılan işlemin içeriğine ilişkin olarak yapılan açıklamanın maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye elverişli olması, 
gerekir. 

(2) Soruşturma evresinde alınan ve soruşturmanın tarafı olan kişilere karşı gizli tutulması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan işlem-
lerin gizliliğini ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına karar verilen duruşmadaki açıklama veya görüntülerin gizliliğini alenen ihlal eden 
kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Ancak, bu suçun oluşması için, tanığın korunmasına ilişkin olarak alınan gizlilik kararına aykırılık açısın-
dan aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların kamu görevlisi tarafından görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde, ceza yarısına 
kadar artırılır. 

(5) Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak algılanmalarına yol açacak şekilde görüntülerinin yayınlanması halinde, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(6) Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin haber verme sınırları aşılmaksızın haber konusu yapılması suç oluşturmaz.



Basın-Yayın organlarının mesleki faaliyetleriy-
le ilgili ise, tabi oldukları özel kanunlarla birlikte, 
bir takım etik kurallar da mevcuttur: “Çocuk-
larla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda sanık, 
tanık ya da mağdur (maktul), 18 yaşından 
küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınla-
namaz. Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etki-
leyebilecek durumlarda, gazeteci, bir aile büyü-
ğünün veya çocuktan sorumlu bir başkasının 
izni olmaksızın çocukla röportaj yapamaz veya 
görüntüsünü alamaz.”10   

Her ne kadar bu sınırlamalara dikkat edil-
se dahi; olayın yaşandığı mahalin belirtilme-
si (bilhassa küçük yerlerde),  kişilerin buzlan-
mış görüntüleri ve benzeri hatırlatıcı ayrıntılar 
da çocuğun toplumla bütünleşmesini engelle-
yebilmektedir. Bu noktada olayı hatırlatıcı veri-
lerin ne olduğuna dair sınırları çizebilen bir kriter 
olmadığı gibi,; Basın Hürriyeti, İfade Açıklama 
ve Yayma Hürriyeti, Özel Hayatın Gizliliği, Bilim 
ve Sanat Hürriyeti gibi temel hakları karşı kar-
şıya getirebilmektedir. Buna benzer bir durum-
da ise yapılması gereken, somut olaya bağlı 

olarak çocuğun üstün yararına uygun düşen 
çözümün uygulanmasıdır. 

Haberin güncel halde bulunması halinde 
Medeni Kanunun 24 ve devamı maddelerinde 
yer alan hükümlere istinaden kişilik haklarına 
saldırının önlenmesini, yayının internet ortamın-
da oluşu yahut basılı-yazılı halde oluşuna göre  
5187 sy. Basın Kanunu’nun ilgili hükümlerine 
yahut 5816 sy. Kanunun ilgili hükümleri uygu-
lama alanı bulacaktır. Fakat haberin güncelliği-
ni yitirmiş olması durumunda bilhassa internet 
ortamından yapılan yayınlarla ilgili ne yapılabile-
ceği sorusuna unutulma hakkı cevap vermek-
tedir. 

Unutulma hakkı Avrupa Birliği Adalet Diva-
nı’nın Google Kararı’na istinaden,  AYM’nin 
03.03.2016 T., 2013/5653 B.No, 24.08.2016 
RG. Yayım Tarihli kararı ile tanınan içtihadi bir 
haktır.  AYM bu hakkın kapsamını; kişisel verile-
rin silinmesini talep edebilme, kişilerin geçmiş-
lerinde yaşadıkları olumsuzlukların unutulması-
na imkan tanıma olanağı şeklinde belirtmiştir. 

8 Madde 185 – (1) Sanık, onsekiz yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır.

9 Madde 187 –

 (1) Kapalı duruşmada mahkeme, bazı kişilerin hazır bulunmasına izin verebilir. Bu hâlde adı geçenler, duruşmanın kapalı olmasını gerektiren husus-
ları açıklamamaları bakımından uyarılırlar ve bu husus tutanağa yazılır. 

(2) Kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla yayımlanamaz.

10 https://www.tgc.org.tr/bildirgeler/turkiye-gazetecilik-hak-ve-sorumluluk-bildirgesi.html, Erişim Tarihi: 17.04.2019, 11.30
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Unutulma hakkının Anayasa’da açıkça düzen-
lenmemiş olmasına karşılık, internet vasıtasıyla 
ulaşılması kolay olan ve dijital hafızada bulunan 
haberlere erişimin engellenmesi için; Anaya-
sa’nın 5, 17 ve 20. Maddelerinin doğal bir sonu-
cu ve devletin ise maddi manevi varlığın geliştiril-
mesi hakkı kapsamında pozitif bir yükümlülüğü 
olduğu kanaatine varmıştır.

Bu hak; bireylerin hayatlarında vuku bulan olay-
larla ilgili kendi kontrolleri dışında yayılan bilgi ve 
olayları denetleme ve kontrol edebilme amacına 
hizmet etmektedir.  Örneğin seneler önce suça 
sürüklenen çocuk yahut mağdur çocuk sıfatıyla 
internet gazetelerine konu olması halinde şartları 
oluşmuşsa unutulma hakkı kapsamında bu içe-
riklerin yayından kaldırılmasını talep edebilecektir.

Bu noktada unutulma hakkı kapsamında yapıla-
cak başvurularda dikkat edilmesi gereken ve her 
somut olayda gözetilecek kriterler şu şekildedir; 
-Yayının içeriği,
-Yayında kaldığı süre, güncelliği, 
-Tarihsel bir veri olarak kabul edilip edilmeyeceği, 
-Kamu yararına katkısı, 
-Toplumsal açıdan haberin değeri, geleceğe ışık 
tutup tutmadığı, 
-Habere konu kişinin şahsı, haber veya makale-
nin konusu, 
-Haberin olgusal gerçekler ya da değer yargısı 
içerip içermediği, 
-Halkın ilgili habere yönelik ilgisi. 
Unutulma hakkı kapsamında, suça sürüklenen 

yahut mağdur çocuklarla ilgili yapılan haberle-
rin yahut habercilikle sınırlı olmamak üzere bu 
minvalde yapılan her türlü yayımın etik kurallara 
uygun yapılmış olması, bu içeriklerin  her daim 
dijital ve yazılı arşivde erişilebilir vaziyette olması-
nı daha kabul edilebilir kılmaz. 

Hatta konuyla ilgili  YHGK, 17.06.2015 T., 
2014/4-56 E., 2015/1679 K. numaralı ilamında  
unutulma hakkı kapsamında yapılacak başvuru-
ların yalnızca internet ortamında yapılan yayınlar-
la sınırlı olmadığına, basılı-yazılı eserlerde de söz 
konusu olabileceğine  değinmiştir;
 
Davacı vekili, müvekkilinin cinsel taciz suçun-
dan şikâyetçi olduğu ceza davasının yapılan yar-
gılaması sonucunda, mahkeme ilamının temyizi 
sonrasında Yargıtay’ca verilen kararın, davalılara 
ait yorumlu-uygulamalı Türk Ceza Kanunu adlı 
altı ciltlik eserde müvekkilinin ve diğer kişilerin 
isimlerinin açıkça yazılmak suretiyle yayınlandı-
ğını, bu durumun kişilik haklarına saldırı oluştur-
duğunu belirterek davalıların manevi tazminat-
la sorumlu tutulmaları gerektiğini iddia ve talep 
etmiştir. 

Davalılar vekili, söz konusu kitapların bilimsel 
eser niteliğinde olduğu, AİHM ve AYM kararla-
rında davaların davacıların ismiyle adlandırıldı-
ğı, kitabın geniş kitlelere hitap etmediği, belirli 
bir zümrece okunduğu, kitapta isim belirtmenin 
hukuka aykırı olmadığını belirterek davanın red-
dini talep etmiştir.
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Yerel mahkemece, adı geçen eserde davacı ve 
diğer kişilerin isimlerinin kodlanmadan açıkça 
yazıldığı, söz konusu olayların anlatımında açık-
ça isim belirtmenin kitap içeriğine bir fayda sağ-
lamadığı gibi, davacının isminin geçtiği olayın 
hassasiyeti ve Türk toplum yapısı da göz önün-
de tutulduğunda, yurt çapında dağıtımı ve satışı 
yapılan bir kitapta, bu tür bir olayla davacının adı-
nın açıkça belirtilmesinin davacının kişilik haklarını 
zedelediği, çevresine karşı davacıyı zor duruma 
düşürdüğü gerekçesi ile davanın kısmen kabu-
lüne karar verilmiştir. Karar, taraflar vekillerince 
temyiz edilmiş ve üst mahkeme, Anayasa’nın 27. 
Maddesinde yer alan bilim ve sanatı serbestçe 
öğrenme hakkı ile diğer kişilik hakları arasında-
ki çatışan yararlar dengesi kapsamında yapmış 
olduğu değerlendirmede; bilim ve sanatı ser-
bestçe öğrenme hakkının diğer entelektüel hak-
lara göre mutlak bir özgürlük rejiminden yararlan-
ması gerektiği kanaatine varmıştır. 

“Bilimsel bilgi, taşıdığı özellikler dolayısıyla fikir 
üretiminin en yüce değer ve biçimi olma niteliği-
ni haizdir ve her şeyden önce, insanlığın gerçek-
liğe ulaşması bakımından önemli bir araç sayılır. 
Bu durum, bilimsel bilgi ve onu üreten araştır-
macının geniş bir özgürlük alanında bulunması-
nı gerektirir. Bilimi serbestçe öğrenme, araştırma, 
yayma ve öğretme haklarını içeren bilim özgür-
lüğü Anayasa’nın 27. Maddesinde düzenlen-
miştir. Anılan maddede herkesin bilim ve sana-
tı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama ve 
yayma ve bu konularda araştırma yapma hakkı-

na sahip olduğu belirtilmektedir. Keza, AB Temel 
Haklar Bildirgesinin 13. Maddesinde, “Sanat ve 
Bilimsel Araştırma kısıtlamaya tabi olmamalıdır. 
Akademik özgürlüğe saygı gösterilmelidir.” ibare-
sine yer verilmiştir. Bu bağlamda bilimsel özgür-
lük, bilimsel bir etkinlikte bulunan veya böyle bir 
faaliyette bulunmak isteyen tüm bireylere tanın-
mış ve bu bireylerin kişiliğine sıkı sıkıya bağlı kal-
mış öznel temel haktır. Taşıdığı önem dolayısıy-
la insan hakları belgelerine giren bilim özgürlüğü, 
araştırma özgürlüğünü, araştırma için zorunlu 
araçlara ve ortama sahip olma hakkını ve bilim-
sel üretme özgürlüğü veya bilgilendirme ve yayın 
hakkını içerir. Bu çerçevede bilim insanı, bilim-
sel metotlarını kullanarak araştırma yapma hakkı-
na ve bu araştırmanın sonuçlarını yayma hakkına 
sahip olacak, kural olarak manevi engeller devlet 
tarafından ortada kaldırılacaktır. 

Düşünce özgürlüğünün bir alt kategorisi olan 
fakat üretilmesindeki özel çabanın ya da emeğin 
doğal sonucu olarak sıradan düşünceye göre 
daha sistematik ve derin sayılması gereken bilim-
sel eserler, kural olarak ancak kendi ilkeleri çer-
çevesinde sınır tanırlar ve istisnai olarak ancak 
insan yaşamına yönelen bir tehlike olasılığın-
da kısıtlanabilirler. Bunun ötesine geçilerek yapı-
lan sınırlamalar, toplumun bilimsel düşüncelerle 
buluşmasını önleyebilecek ve dolayısıyla gerçek-
liğe ulaşmasını engelleyebilecektir. Bu bakımdan 
bilimsel özgürlük hukuki rejim ve yaptırım açı-
sından diğer entelektüel özgürlüklere göre daha 
mutlak bir özgürlük rejiminden yararlandırılmalıdır. 
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Fakat tüm özgürlüklerde olduğu gibi bilimsel 
özgürlük de sınırsız değildir. Bilim özgürlüğü ile 
kişilerin kişilik değerlerinin karşı karşıya geldi-
ği durumlarda somut olaydaki olgular itibarı ile 
koruma altına alınmış bulunan bu iki değerden 
birinin diğerine üstün tutulması gerekecektir. 

Davaya konu olayda: bilimsel araştırma özgür-
lüğü kapsamında, aleniyet kazanmış ve kamu 
malı haline gelmiş Yargıtay ilamı, tarafların isim-
leri kodlanmadan davalıların yazmış oldukları 
yorumlu - uygulamalı Türk Ceza Kanunu adlı altı 
ciltlik bilimsel çalışma ürünü olan kitapta yayım-
lanmıştır. 

Adı geçen eserin bilimsel nitelikli bir çalışma 
olduğu, kamuya açık hale gelen Yargıtay kara-
rının bilimsel çalışma ürünü olan kitapta oldu-
ğu gibi yer almasından dolayı yukarıda anlatılan 
ilkeler gereği davalıların sorumlu tutulamayaca-
ğı, çatışan yararlar dengesinin davacı aleyhine 
bozulmadığı, bu olayın davacının kişilik hakları-
na saldırı teşkil etmeyeceği gözetilerek davanın 
tümden reddine karar verilmesi gerekirken yazı-
lı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya 
uygun düşmediğinden kararın bozulması gerek-
tiği” ifade edilmiştir. 

Yeniden yapılan yargılama sonucunda mahke-
mece önceki kararda direnmiş ve uyuşmazlık 
Hukuk Genel Kurulunca incelenmiştir: 

Davacı vekili, müvekkilinin 14.11.2003 tari-

hinden beri İzmir Adliyesi’nde savcılık zabıt 
kâtibi olarak görev yaptığını, 18.07.2005 ile 
11.04.2006 tarihleri arasında o dönem İzmir 
Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan 
Z. ile çalışmak üzere görevlendirildiğini ancak 
başladıktan sonraki 8 ay boyunca Başsav-
cı vekilinin sözlü ve fiziksel taciziyle karşı karşıya 
kaldığını, fiziksel tacizin başlaması ve bu duru-
mun çekilmez hale gelmesi neticesinde şikâyet-
te bulunulduğunu, yakın çevresinin duymama-
sı için çaba sarf ettiğini ve sürecin devamında 
Z’nin cezalandırıldığını ifade etmiştir. Sanığın 
Başsavcı Vekili olması nedeni ile olayların basın-
da yer aldığını; davacının bu olayları unutma-
ya başladığı bir tarihte yayınlanan dava konu-
su kitabın yayınlandığını; kitapta ceza davasına 
konu olaydaki tüm aktörlerin isimlerinin açıkça 
yazılmak suretiyle olayların açık bir şekilde anla-
tıldığını; davacı tarafından bu durumun öğrenil-
mesi ile tekrar psikolojik bunalıma girdiğini; adli-
yede çalışması nedeniyle bu olayın davacının 
çevresinde duyulduğunu; eserin bir defa yarar-
lanılacak bir eser olmadığını; uzun yıllar boyun-
ca yaygın kitlelerce okunacak nitelikte olduğunu 
belirterek, davacının isminin geçtiği söz konusu 
ciltlerin toplatılmasını ve 50.000,00-TL manevi 
tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir. 
Davalılar ise; söz konusu kitapların bilimsel eser 
niteliğinde olduğunu; ceza hukukundaki kitapla-
rının kaynağının tamamen yargısal kararlar oldu-
ğunu; belirli bir zümreye hitap ettiğini; eserde adı 
geçen kişililerle ilgili vakıaların daha önce yargı 
konusu olması nedeniyle ilgili 



mahkemelerin bulunduğu yerdeki kişiler tarafın-
dan duyulup öğrenildiğini; bu nedenle sözü edi-
len vakıaların ilk defa dava konusu eserde gün-
deme getirilmediğini; AİHM kararlarının ve AYM 
kararlarının da isimler çıkartılmadan yayınlandığı-
nı; 2011 yılının başından itibaren UYAP sistemin-
de bulunan kararlardaki kişisel veriler rumuzlan-
madan hâkim ve savcının kullanımına açıldığını; 
dava konusu kararın son bölümünde rumuzla-
ma yapılmış ise de ilk bölümünde yapılmamasının 
dizgi hatası olduğunu; olayın üzerine adliyeye gelen 
müfettişin yaptığı soruşturma sırasında tüm adliye-
nin olayı öğrenmiş olduğunu ve olayın basına da 
yansıdığını; yine davacının ileri sürdüğü hususların 
daha sonra düzeltildiğini ve düzeltilmiş bir nüshası-
nın davacı vekiline sunulduğunu bu nedenle kitabın 
toplatılmasına gerek olmadığını; istenen tazminatın 
ise fahiş olduğunu savunarak davanı reddine karar 
verilmesini talep etmiştir. 

HGK uyuşmazlığın çözümünde etkili yasal mevzu-
ata (A.İ.H.S.’nin Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı 
, Anayasa, 27. Md Bilim ve Sanat Hürriyeti , Ana-
yasa 20. Md. Özel Hayatın Gizliliği, T.M.K md. 24) 
atıflar yapmıştır. Uyuşmazlık konusu sorunu; unu-
tulma hakkı ve bunun sonucunda kişisel verilerin 
ve kişilik hakkının korunması, bilim ve sanat hürri-
yetinin sınırlarının belirlenmesi ve bireyin temel hak-
ları ile adil bir dengenin kurulması noktasında top-
lamıştır. 

Devamında; gelişmekte olan teknoloji, bilgi top-
lumunda giderek önemli bir konu haline gelen ve 

insan haklarının korunması bilincinin gittikçe geliş-
mesine paralel olarak- kişisel verilerin korunmasın-
daki öneme vurgu yaparak bu verileri korumaktaki 
amacın; bireyin özel yaşamının gizliliğinin güvence 
altına alınması şeklinde açıklamıştır. Unutulma hak-
kını ise; “verilerin en kısa süreliğine depolanması 
veya tutulmasını aslında kişisel verilerin korunması 
hakkının çatısı” olarak tanımlamıştır. Her iki hakkın 
temelinde, bireyin kişisel verileri üzerinde serbest 
tasarruf hakkı yattığına vurgu yaparak, bireyin geç-
mişte yaşadığı olumsuz etkilerden kurtulmasını, 
geleceğini şekillendirebilmesini buna bağlı olarak 
toplum kalitesinin ve gelişmişlik seviyesinin yükse-
lebilmesini; bireylerin geçmişin engeline takılmak-
sızın geleceğe yönelik plan yapabilmelerine, kişisel 
verilerinin kişi aleyhine üçüncü kişilerce kullanılma-
sının engellenmesine, geçmişinde kendi iradesi ile 
yahut üçüncü kişinin neden olduğu bir olay nede-
ni ile geleceğinin olumsuz bir şekilde etkilenmesinin 
önüne geçilmesine bağlamıştır. 

Somut olayla ilgili ise davacının maruz kaldığı eyle-
min geleceğine etkili olduğuna ve davacının muva-
fakati dışında bir kitapta geçen isminin kişisel veri 
olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda, unu-
tulma hakkının kapsamı her ne kadar dijital veri-
ler için düzenlenmiş olsa da bu hakkın özellikler ve 
bu hakkın insan haklarıyla ilişkisi dikkate alındığın-
da yalnızca dijital ortamdaki kişisel veriler için değil, 
kamunun kolayca ulaşabileceği yerde tutulan kişi-
sel verilere yönelik olarak da koruma sağladığı 
kabul edilerek unutulma hakkının kapsamı olması 
gerektiği üzere geniş yorumlanmıştır. 
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Davacı, geçmişte yaşadığı kötü bir olayın toplum hafı-
zasından silinmesini istemektedir. Unutulma hakkı ile 
geçmişinde yaşanan talihsiz bir olayın geleceğini ser-
bestçe şekillendirmek, diğer bir deyişle hayatında 
yeni bir sayfa açma olanağı istemektedir. 

Bu bağlamda yapılan değerlendirme sonucunda; 4 yıl 
önce gerçekleşen bir olayın mağduru olan kişinin adı-
nın açık bir şekilde yazılarak kitapta yer alması halinde 
unutulma hakkının, bunun sonucunda da davacının 
özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği kabul edilmiş-
tir. ABAD’ın Google Kararı’na atıf yapılarak, veri-
nin kamu hayatında oynadığı önemli rol ve halkın ilgili 
veriye yönelik yoğun alakası şeklinde üstün bir kamu 

yararı ortaya koyan özel sebepler bulunmadığına dik-
kat çekilmiş ve bilimsel eserde kişisel verinin açık bir 
şekilde yer almaması gerektiğine hükmedilmiştir. Aynı 
zamanda; davalı tarafından “mahkeme kararların-
da yer alan isimlerin rumuzlanmasına gerek olmadı-
ğı, yargılamanın istisnalar haricinde aleni yapıldığını 
ve hükmün alenen tefhim edildiğini, bu nedenle özel 
hayatın gizliliğinin ihlal edilmediği” iddiası ise, “soru-
nun mahkeme kararlarında isimlerin rumuzlanmadan 
yer alması değil, kararların kitaba alınması sırasında 
rumuzlanması gerekip gerekmediği” olduğu gerekçe-
si ile reddedilerek davacı yanın özel hayatın gizliliğinin 
ihlal edildiğine ve lehine manevi tazminat koşullarının 
gerçekleştiğine hükmetmiştir. 

IV. SONUÇ
Bireylerin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı-
na, kişisel verilerine ve özel hayatına saygı göstermek 
AİHS kapsamında bütün sözleşmeci devletlerin pozi-
tif yükümlülüğüdür. 

Özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması gibi 
haklara; BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Pekin 
Kuralları ve yerel mevzuat hükümlerimize istina-
den suça sürüklenen ve mağdur çocuklar açısından 
“damgalanmak” konusunda özellikle hassas oldukları; 
kriminolojik araştırmalara göre “kabahatli” ve “suçlu” 
gibi sıfatlarla tanınmaktan büyük çapta ve zararlı ola-
rak etkilendikleri göz önünde bulundurulduğunda top-
lumsal farklındalıkla azami  hassasiyet gösterilmelidir. 
Suça sürüklenen ve mağdur çocukların yaşamış 

oldukları travmaları bir nebze de olsa geride bıraka-
bilmelerine yardımcı olmak içinse başı çeken temel 
husus toplumsal farkındalık olsa da, mevcut koşul-
lar göz önünde bulundurulduğunda geçmişte yaşa-
mış oldukları rahatsız edici içeriklere unutulma hakkı 
ile daha fazla tahammül etmek zorunda kalmayacak-
lardır. 

Avrupa ve birçok ülkede yasal zemine oturtulan bu 
hakkın, Türkiye’de ki yasal mevzuat açısından dolay-
lı olarak içtihatlarla vücut bulması, hukukumuzun bu 
yöndeki eksikliğini ve belirsizliğini de göstermekte 
olup mevcut kanun boşluğunun uluslararası düzen-
lemelere ve çocuğun üstün yararına uygun şekilde 
düzenlenmesi gerekmektedir.



Av. Yankı YILDIRIM

BÜYÜK 
KOZALAK OTELI

Burası Büyük Kozalak Oteli. Aslında çok büyük bir otel sayılmasa da 
Feride küçük bir çocukken otelin odalarında ve koridorlarında kendini mini-
cik hissederdi. Zaman geçip okul dışındaki tüm saatlerini burada geçirince, 
otelin o kadar da büyük olmadığını anlamıştı. Burası, adının aksine on odalı 
küçük bir oteldi. Bir gün babası resepsiyonda uyuyakalmışken koluyla onu 
dürtüp sormuştu;

“Baba, bu otel büyük değil ki, adını kim koydu?”
Babası yarı açık gözleriyle ona bakıp gülümsemişti.
“Burası büyük bir otel Feride’ciğim. Annenle burada tanıştım, sen bura-

da doğdun ve büyüdün. Burası kocaman bir dünya.”

Babasının ne demek istediği tam anlayamamıştı; ama bu, içine bir sıcak-
lık yayılmasına engel değildi. Oturduğu kadife puftan kalkıp resepsiyonun 
solunda kıvrılan ahşap merdivenlerden inmişti. Otelin bodrum katındaki 
minicik evleri burasıydı işte, şömineden çıkan ateşin sesi, ıhlamur kokusu ve 
ahşap gıcırtısı.

“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”

Aziz Nesin’in “Çocuklarıma” adlı şiirinden.
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Feride, okuldan ve derslerinden kalan 
zamanlarda annesine ve babasına yardım 
eder, otelde kalan insanlarla zaman geçirir-
di. Kendi yaşlarında çocuklarla tanışır, bazen 
onlardan ayrılınca bu ahşap duvarların arasın-
da yapayalnız kalmış gibi hissederdi. Sonra 
telefon tekrar çalar, kapının zili bir kez daha tın-
gırdardı. Başka insanlar, başka aileler ve başka 
çocuklar… Feride, yaşamadığı şehirlerin hika-
yeleri içinde, her gece farklı düşlere dalardı. 
Yanaklarında odun ateşinin sıcaklığı, kollarının 
arasında el örgüsü bebeği ile.

Bir ocak akşamı, kardan yollar kapanmıştı. 
Otelde kalan misafirler evlerine dönemiyordu. 
Uzun zamandır yeni misafir de yoktu. Babası 
ve annesi, tatili çoktan bitmiş; ama otelde kal-
mak zorunda olan misafirlere ne kadar indi-
rim yapacaklarını konuşurken, varlığını unuttu-
ran bir ses duyuldu; kapı zili. Annesiyle babası 
konuşmayı kesti, Feride kadife pufunun üstün-
de bedenini dikleştirdi ve kapının açılmasını 
bekledi. Bu karda kıyamette otele kim gelmiş-
ti? Nasıl gelmişti? Siyah pardösülü ve melon 
şapkalı bir adam içeri girip paspasta ayakka-
bılarının karını temizledi. Resepsiyona yaklaşıp 
elindeki bavulu yavaşça yere bıraktı, deri eldi-
venlerini sıyırıp herkesi selamladıktan sonra,

“İyi akşamlar, boş odanız var mıdır acaba?” 
diye sordu.

Babası rezervasyon işlemlerini halle-

dip adamı odasına yönlendirdi. Feride henüz 
adamı incelemeyi tamamlamamıştı ki annesinin 
o meşhur bakışı gözlerine ilişti, uyku zamanı! 
Homurdanarak yatağının yolunu tuttu. Bu gece 
uyumadan önce adamın nereden geldiğini tah-
min etmeye çalışacak, yarın sabah da bir şekil-
de onunla sohbet edecekti.

Ertesi gün, altı numarada kalan melon şap-
kalıdan pek haber yoktu. Feride kış bahçesini, 
yemek salonunu kontrol etti ama durum umut-
suzdu. Bugün de otel sakin, ortam sıkıcıydı. 
Koridorlarda son bir yürüyüş yapıp erkenden 
uyumaya gidecekti.

Kimseyi uyandırmamak için merdivenler-
den yavaş yavaş çıkarken, üst kat koridoru-
nun ahşap duvarında ışık huzmeleri gördüğü-
nü sandı. Bir odanın kapısı mı açıktı acaba? 
Belki de melon şapkalı adamın odasıdır, kim 
bilir? Feride, merdivenleri biraz daha hızla çıka-
rak kendini koridora attı. Sessiz adımlarla iler-
lerken bakışları ışığın kaynağını arıyordu. Birden 
kendini altı numaralı odanın kapısının önünde 
buldu. Kapı kapalıydı ama anahtar deliğinden 
bir ışık çıkıyor, tek şerit halinde koridor boyun-
ca uzanarak duvara vuruyordu. Lambası açık 
olan her odadan bu kadar ışık mı çıkıyordu? 
Bu imkansızdı, eğer öyle olsaydı koridor güneş 
gibi parlardı. Bu ışık, başka türlü bir ışıktı.

Feride, bir eliyle ucu kıvrık kapı kolunu kav-
rarken, içinde dalga dalga uyanan meraka 
yenik düşeceğinin farkındaydı. 



Terleyen avuç içleri, yükselen kalp atışla-
rı umurunda bile değildi. Yavaşça eğilerek sağ 
gözünü kapı deliğine yaklaştırdı ve nefesini 
tutarak delikten içeri baktı.

O da ne? Parlak kırmızı bir çadırın altın-
da kocaman bir sirk alanı, sarı kumun üstünde 
akrobatlar, palyaçolar, cambazlar, trapezciler, 
tek tekerli bisikletçiler... Rengarenk kıyafetler, 
havada uçuşan balonlar... Tabi ki hayvanlar da 
var! Bu hayvanlar nasıl şeffaf olabiliyor peki? 
Kocaman bir fil, hortumundan su fışkırtırken, 
hortumunun içindeki su nasıl görünebilir? Peki 
ya kırmızı önlükleriyle oradan oraya koşturan 
sarı maymunlar, pembe leylekler ve Feride’nin 
adını bile bilmediği bambaşka hayvanlar...? İçe-
riden gelen bando müziği kulaklarına dolarken 
Feride, kalbinin ağzından çıkacağına neredey-
se emindi. Ne yapacağını bilemez halde kori-
dor halısına oturdu, içinde oluşan kahkaha 
atma isteğini bastırmazsa tüm misafirleri uyan-
dıracaktı. Koşarak merdivenlerden indi ve hop! 
Babası, Feride’nin yüzüne şaşkın şaşkın bakı-
yordu,

“Gecenin bu saatinde üst katta ne işin 
vardı?”

Babasına anlatıp anlatmama konusun-
da kısa bir kararsızlık anı yaşadıktan sonra, her 
şeyi kendine saklamaya karar verdi. Gördük-
lerinin gerçekliğinden bile emin değilken bunu 
kimseye anlatamazdı.

Sekerek odasına girdi, el örgüsü bebe-

ğini de yanına alarak güzel bir uykuya daldı. 
Ertesi akşam, ortalık sakinleşmişken kendisi-
ni altı numaralı kapının önünde bulması tesadüf 
değildi. Dün gece gördüklerine, bir de rüyala-
rı eklenince tekrar buraya gelmesi kaçınılmaz 
olmuştu. Şimdi yine, bir eli kapının kolunda 
sirkteki her ayrıntıyı yakalamaya çalışıyordu.

Derken, kapının açılmasıyla kendini yerde 
buldu. Gözleri sımsıkı kapalıydı, çünkü kendini 
bu kocaman dünyanın içerisinde “gerçekten” 
görmeye kalbi dayanacak mıydı, emin değil-
di. Bandonun sesi neden kesilmişti? Alkışlar ve 
çığlıklar..? Ellerinin altında hissettiği şey yumu-
şak bir kum değil de neden pürüzsüz zemin-
li bir parkeydi? Yavaşça gözlerini açtı. Evet, 
burası altı numaralı odaydı. Solda cibinlikli bir 
yatak, iki tarafında ceviz komodinler, tam kar-
şısında pencereler, kadife yeşil perdeler ve bir 
çalışma masası.

Feride utancından ne yapacağını bilmi-
yordu. Yavaşça yerden kalktı ve kıyafetlerini 
düzeltti. Başını yerden kaldırabilse özür dileye-
cekti; ama bunu yapacak cesareti dahi kendi-
sinde bulamıyordu.

“Merhaba, bir şeye ihtiyacım olup olmadığı-
nı sormak için mi uğramıştın küçük hanım?”

Sesi duyunca irkildi ve başını kaldırıp adamı 
inceleme koyuldu. Hafi kır saçlar, kemik göz-
lük, tüvit siyah bir ceket. Çalışma masasında, 
daktilosunun başında Feride’ye gülümsüyordu.
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“Eee... Evet, bir şeye ihtiyacınız var mıydı?”
“Hayır yok, teşekkür ederim.”

Feride yavaşça kapıyı kapatıp çıktı. Şu anda bir 
tespih bir böceği olmayı her şeyden çok istiyordu, 
böylece dertop olup uzak bir yerlere gidebilirdi.

Feride, aradan geçen birkaç gün boyunca, merak 
ve utanç içerisinde debelenip durdu. Sirkte neler olup 
bittiğini görmek için can atsa da, tekrar yukarı çıkma-
ya cesareti yoktu. Arada bir babasını yokluyor; ada-
mın otelden ayrılıp ayrılmadığına emin olmak istiyordu. 
Bir akşam, telefonla konuşurken babasının altı numa-
ralı odaya ertesi gün için yeni bir rezervasyon aldığını 
duydu, demek ki bu gece sirkle vedalaşmak için son 
gecesiydi! Feride, yaşamış olduğu maceranın, içinde 
bambaşka bir kapı açtığının farkındaydı. Melon şapka-
lı adam bu otele geldiğinden beri, kafasında kurduğu 
şehirlerden ve hayatlardan çok daha farklı şeyler olabi-
leceğini anlıyordu artık. Dünya onun kadife pufundan, 
ahşap duvarlı odasından ve camdan bakınca gördüğü 
karlı dağlardan ibaret değildi.

Feride o gece, son kez anahtar deliğinden bam-

başka bir dünyaya açıldı. Şeffaf fillerin üzerinde sirk 
alanının dört bir etrafını koştu, maymunlarla dans etti, 
bando takımıyla şarkı söyledi ve tek tekerlekli bisikleti 
sürmeyi öğrendi. Alkışlar ve çığlıklar arasında, burnun-
daki su damlalarına hiç dokunmadan sıcak yatağına 
gitti. Hoşçakal farklı dünya!

Ertesi gün, annesiyle birlikte melon şapkalı adamın 
odasını temizlemek için altı numaralı odanın içindeydi-
ler. Annesi birden,

“Feride, bak masanın üstünde ne var! Ediz Bey’le 
tanıştınız demek.” dedi muzipçe bir bakış atarak. Kalbi 
ağzından çıkacak gibi oldu. Hemen çalışma masasına 
yöneldi. Lacivert deri kaplı bir defter, siyah bir dolma 
kalem ve bir not;

“Yazmak, yaşamak demek değildir; yaşamanın 
dışına çıkmaktır. Çık ve kendi sirkini yarat!”

Feride gülümsedi ve elindeki defteri göğsüne sıkı-
ca bastırdı. Şu an şeffaf bir fildi; çünkü defteri kalbinin 
tam içinde hissedebiliyordu.
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Av. Şefika MISIRLI

Greta Thunberg’in adını ilk kez 
duyduğumda kısa sürede yara-
tacağı büyük etkiden ve haya-
ta, hayatlarımıza katacaklarından 
habersizdim. 9 Eylül 2018’de yapı-
lacak İsveç Parlamentosu seçim-
lerine kadar okula gitmeyeceğini, 
bunun yerine iklim eylemi yapaca-
ğını açıklayan bu çocuğun haberi-
ni, özellikle iklim konusunda vicda-
nımın jandarması Ömer Madra’nın 
sesinden duymuştum. Öyleyken 
dahi, habere dair ilk andaki tepki-
min tebessümle karşılamaktan öte 
olduğunu söylemem zor. Oysa, 
haftalarca her gün Stockholm’ün 

merkezindeki Parlamento bina-
sının önünde oturup gelen geçe-
ne  “Bunu yapıyorum çünkü siz 
büyükler geleceğimin içine ediyor-
sunuz.” sözlerinin yer aldığı el ilanla-
rı dağıtan bu çocuk, gelecekle ilgi-
li kaygılarını ifade etmekle kalmıyor, 
onu değiştirmek için şimdiden tavır 
koyuyor, katkı yapıyordu. 

Kısa süre içinde, Greta’nın 
yüzümde yarattığı tebessümün 
hakkında yazılanları okudukça kalı-
cı hale geldiğini ve beraberinde zih-
nimi de sürekli meşgul ettiğini itiraf 
etmeliyim. 

SÜPER KAHRAMANLAR 
GERÇEKMIŞ, ÇOCUKMUŞ 
HEPSI!1  
“Çok olun, çocuklar, çok olun,
yüzlerce olun, binlerce olun, onbinlerce.
Daha çok olun, daha çok olun,
yapraklar kadar, balıklar kadar çok olun.”

A. Kadir

PROLOG

1 *Samra Samer röportajından alınmıştır. (http://bianet.org/bianet/iklim-degisikligi/206455-dunya-cocuklari-sokakta
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Zira, sakin duruşuna inat sert bakış-
lı, iki saç örgülü bu çocuk söyledikle-
ri kadar hal ve tavırlarıyla da insanı etki-
liyordu. Greta “kaygılıyım” derken bu 
kaygıyı yüzünden okumak mümkündü. 
Üstelik, kaygı duyduğu geleceği dönüş-
türmek adına kendi bireysel yaşamı-
nı tümüyle değiştirmiş bu konuda anne 
ve babasını da ikna etmişti. Ona bakınca 
insan inatçı bir inançla masum bir sami-
miyetin nasıl iç içe olabildiğini görüyor, 
küçücük yaşında sahip olduğu değer-
lere ve bu değerleri sahiplenmesindeki 
kararlılığa şaşmadan edemiyordu. 

2018 yılının ağustos ayında 15 yaşın-
dayken, 16 yaşına kadar okula gitme-
nin zorunlu olduğu İsveç’te, iklim krizine 
karşı yetişkinlerin hiçbir önlem almama-
sını protesto etmek için okula gitmeye-
rek İsveç Parlementosu önünde oturma 
eylemi yapmaya başlayan Greta Thun-
berg, asberger sendromunu da kendisi 
için bir armağan olarak niteliyor ve “Otiz-
min bir versiyonu ve beni diğerlerinden 
biraz farklı kılıyor. Ben gerçekten ‘sos-
yal oyuna’ katılmayı sevmiyorum. Yalan 
söyleyemiyorum. Bir şey söyleyip söyle-
diğimin aksini yapamıyorum.”2  diyordu. 

Düşündüklerini açıkça ve herhan-
gi bir sosyal kabul edilebilirlik formuna 
dönüştürmeden ifade eden Greta, ken-
disinin konuşma tarzı hakkında söyle-

nenlere yanıt verirken iklim krizinin neden 
siyah beyaz bir mesele olduğunu şu 
sözleriyle açıklıyordu: 

“Hakkımdaki bir başka şikâyet de, 
benim ‘bir erişkin gibi konuşup yaz-
dığım’ konusunda. Buna cevap ola-
rak sadece tek bir şey söyleyebilirim: 
16 yaşındaki biri kendi adına konuşa-
maz mı sanıyorsunuz? Gene bazı baş-
kaları da her şeyi fazla basite indirgedi-
ğimi söylüyor. Örneğin, “İklim krizi siyah 
beyaz bir meseledir” dediğimde; ya da 
“Sera gazı salımlarını durdurmak zorun-
dayız” dediğimde veya “Paniklemenizi 
istiyorum” dediğimde. Ama ben bunla-
rı doğru oldukları için söylüyorum. Evet, 
iklim krizi bizim şimdiye kadar yüzleştiği-
miz en karmaşık mesele ve bunu ‘dur-
durmak’ için elden gelen her şeyi yap-
mamız lazım. Ama çözüm siyah beyaz: 
Sera gazı salımlarını durdurmak zorun-
dayız. Çünkü ısınmayı ya endüstri çağı 
öncesi seviyelere göre 1.5°C artış ile 
sınırlarız ya da sınırlayamayız. Ya bir dev-
rilme noktasına ulaşır ve işlerin insan 
kontrolünün dışına çıkacağı bir zincirle-
me reaksiyonu tetikleriz ya da bunu yap-
mayız. Ya bir medeniyet olarak yolumu-
za devam ederiz ya da etmeyiz. Varolma 
meselesi sözkonusu olunca gri bölge 
diye bir şey olamaz. 

2  (https://tr.euronews.com/2019/03/06/video-greta-thunberg-ile-tanisin-kuresel-iklim-hareketinin-16-yasindaki-yeni-oncusu) 



Paniklemenizi istiyorum dediğimde de, 
krizi kriz olarak ele almamızın şart olduğu-
nu söylüyorum. Eviniz yanarken oturup, 
yangını söndürdükten sonra evi yeniden 
ne güzel inşa ederim diye sohbete koyula-
mazsınız. Eviniz yanıyorsa dışarı koşar, her-
kesin de dışarı çıktığından emin olur, itfa-
iyeyi o zaman çağırırsınız. E, bu da belli 
ölçüde bir paniğe kapılmayı gerektirir.”3  

Bir yandan her şeyin çocukların yararı-
na olduğu iddia edilirken diğer yandan 16 
yaşında bir çocuğun kendi adına konuşa-
mayacağının neredeyse sorgulanamaz bir 
kabul haline geldiği bir zamanda Greta’nın 
çıkışı sırf bu kabulün aksini kanıtladığı için 
dahi son derece değerli bana göre. Çocuk-
ların da hayata ilişkin fikirlerinin, soruları-
nın ve cevaplarının olduğunun, bunları ifade 
edebileceklerinin kısacası hayata katılabile-
ceklerinin capcanlı bir kanıtı Greta. Ve yine 
bana göre o, BM Çocuk Hakları Sözleşme-
si’nin 12.maddesi’nde düzenlenen katılım 
hakkının nasıl hayata geçtiğinin ve geçerse 
ne güzellikler olabileceğinin de ispatı! 

Bir ülke hariç (ABD) var olan tüm ülke-
ler tarafından imzalanarak en çok ülke tara-
fından imzalanan tek anlaşma olan BM 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12/1.mad-
desi; “Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma 
yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendi-

ren her konuda görüşlerini serbestçe ifade 
etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve 
olgunluk derecesine uygun olarak, gereken 
özen gösterilmek suretiyle tanırlar.” şeklin-
deki düzenlemeyle, çocukların kendileriy-
le ilgili her türlü karara, gelecekleri de dahil, 
katılmalarını bir hak olarak düzenliyor.  

Greta Thunberg, 16 yaşındaki bu 
çocuk; sözleri, eylemleri, hali, tavrı ve duru-
şuyla,  BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
“katılım hakkı” tanımına hayat veriyor. Üste-
lik tek başına başladığı bu yolda artık yalnız 
değil, dünyanın her yerinden milyonlarca 
insan onunla birlikte. En çok da çocuklar. 

Greta Thunberg’in 2019 yılı Şubat ayın-
da dünya çocuklarını 15 mart 2019 tarihin-
deki iklim için okul grevine çağırması üzeri-
ne 125 ülkede 2083 farklı noktada eylemler 
yapıldı ve bu eylemlere yüzbinlerce öğren-
ci katıldı.  Türkiye’nin pek çok yerinde de 
çocukların Greta’nın çağrısına yanıt verdik-
lerini medya organlarından öğreniyorum. 
Cuma günleri okul saatlerinde okula gitmek 
yerine iklim grevi/iklim eylemi yapan bu 
çocuklar tüm dünyada kendilerine Fridays 
For Future çocukları diyorlar. Dalyan’dan 
Samra’nın, İstanbul’dan Atlas ve Deniz’in, 
Ayvalık’tan Ege’nin gönlüme dolan sesleri-
ni tam da bu sırada Açık Radyo’dan duyu-
yorum. 

3   (http://acikradyo.com.tr/acik-gazete/gretadan-mektup-var-yalanlara-ve-nefrete-ce-
vap-olarak-iklim-grevim-hakkinda-bazi-seyleri)
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Aynı tarihlerde İzmir Barosu Çocuk Hak-
ları Merkezi olarak 23 Nisan haftasında “BM 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. Yılında 
Çocuğun Katılım Hakkı” konulu çalıştay hazır-
lıklarını yapıyor olmamız, çocuklarla henüz 
hiçbir iletişimimiz olmasa da bizi birbirimize 
bağlıyor sanki. Bu görünmez bağa güvene-
rek harekete geçiyorum. Onları görmek, yüz 
yüze tanışmak, sohbet etmek için duydu-
ğum güçlü istek ve biraz da şansla ilk tema-

sı kurmayı başarıyorum. Önce Dalyan’a Sam-
ra’ya gitmeye karar veriyorum. Ayvalık’ta da 
Ege’yle bağlantıdayım. İstanbul’a gitmem-
se zamanı ayarlayamayışım nedeniyle müm-
kün görünmüyor, bu yüzden Atlas ve Deniz’le 
tanışma ihtimalimi atiye bırakıyorum. O gele-
ceğin çok da uzak olmadığını henüz bilmiyo-
rum. Açık Radyo’nun açtığı kapıdan, içimdeki 
büyük heyecan ve merakla bu güzel çocukla-
ra doğru ilerliyorum.

12 Nisan 2019 sabahı hava aydınlanma-
dan yola çıkıyorum. Daha tanışmadan, yüz 
yüze görüşüp iki çift laf etmeden sevdiğim 
çocuklardan biriyle randevum var. Randevu-
ma gitmek üzere Dalyan’a doğru yola çıkar-
ken, daha tanışmadan sevdiğim o çocuğun 
yanında tanıyıp seveceğim başka çocuklar 
da olacağını henüz bilmiyorum. 

Serçelerin tatlı ezgileri ve baharın iç gıcık-
layan kokuları arasında geldiğim otobüs 
durağında günün ilk ışıklarıyla renklenen vadi-
yi karşıma alıp belediye otobüsünü bekleme-
ye başlıyorum. Genel olarak şikayetçi olma-
dığım otomobilsiz hayatım böyle zamanlarda 
duraklatıyor beni. Çünkü Dalyan’a ulaşabil-

mem için önce şehir içi iki aktarmayla İzmir 
Otogarı’na gitmem, oradan da Ortaca oto-
büsüne binmem gerekiyor. Ortaca’dan tekrar 
bir minibüse binecek ve nihayet Dalyan’a ula-
şacağım. Üstelik bu yolculuğun aynı gün ger-
çekleşmesi gereken bir de dönüşü olacak! 
Otomobilsiz hayatımla ilgili her duraksama 
anımda yaptığım gibi, çantamdaki kitaplara 
atıyorum elimi. Kitaplarımın yol boyunca vaat 
ettikleriyle o duraksama anı, kolaylıkla, heye-
canlı bir merak ve iştahla okunacak satırlar-
la bir an önce buluşma sabırsızlığına evriliyor. 
Zihnimi çelen düşünceleri diplerde bir yerlere 
iterek o sırada gelen belediye otobüsüne bini-
yorum.

I. BAB -  DALYAN



Bir yandan kitap okuyup bir yandan “Hepimiz biliyo-
ruz ki, ne Harry Potter ne de Superman bizi kurtarmaya 
gelmeyecek. Büyük ihtimalle şu anda kitapların içinden 
dünyayı kirlettiğimiz için bizi yargılıyorlar. Yetişkinler ise 
kahramanlara inanmıyor ama hep bir kurtarıcı bekliyor. 
Ama zaman kalmadı, durum acil! Dünya ısınıyor. Dün-
yanın ısınmasını 1,5 derecede tutamazsak evimiz yana-
cak, içindeki bütün kitaplar ve hayallerle birlikte. Greta 
Thunberg süper kahramanların gerçek olduğunu kanıt-
ladı. Meğer kaslı, pelerinli ya da asalı falan değillermiş. 
Çocukmuş hepsi. Greta’nın çağrısını duyan milyonlarca 
dünyalı çocuktan biriyim. 15 Mart Cuma günü dünyayı 
kurtarmak için okulu kırıyoruz. Bütün süper kahraman-
lar iş başına!”  diyen 12 yaşındaki Samra Samer’le tanı-
şacak olmanın heyecanı eşliğinde yaptığım otobüs yol-
culuğunun sonunda Ortaca’ya varıyorum. 

Ortaca’dan bindiğim minibüsle saat 13.15 civarı, 
eylem noktasına, Dalyan’ın küçük meydanındaki cami-
nin önündeki banka ulaşıyor, Samra, Poyraz, Nil ve 
Ada’yla adeta kucaklaşıyorum. Evet Samra ile buluş-
maya gittiğim Dalyan’da Samra’nın yoldaşı 3 güzel 
çocukla daha tanışıyorum. Bu ön kucaklaşmanın ardın-
dan onları eylemlerini yapmaları için biraz rahat bırakıp 
eylem bankının arkasındaki kafede oturan Samra’nın 
annesi Berrin’le sohbete koyuluyorum. Bir yandan da 
çocukları gözlüyorum. Cuma namazından çıkanlardan 
bazıları çocukların yanında kısa bir mola verip sohbet 

ediyorlar. Sonra Avrupalı bir kadın yaklaşıyor çocuk-
ların yanına, uzun uzun ve ilgiyle konuşuyor çocuklar-
la. Ardından çocukların yanından ayrılıp Berrin’le bir-
likte oturduğumuz masaya yaklaşıyor. Dalyan deltası 
ve kaplumbağaların korunması için yıllarca çaba sarfe-
den Kaptan June’un Dalyan’ında, başka bir doğa ve 
çevre dostu Maria Jonker’le bu şekilde tanışmış olu-
yorum. Çocukların eylemi sırasında kısaca sohbet etti-
ğim Maria, Dalyanlı platformunu ve yaklaşık 6,5 yıldır 
aralıksız her Perşembe gönüllü olarak yaptıkları kanal 
temizliğini anlatıyor. 5 gönüllü ile başlayan Dalyan Kanal 
Temizleme Ekibi’nin bugün 40 gönüllüsü olduğunu, şu 
ana kadar kanaldan jumbo boy çöp torbalarıyla 4075 
çöp torbası çöp topladıklarını öğreniyorum. Ayrıca bu 
çalışmalar ve diğer gezileri sırasında fark ettikleri ende-
mik türleri de kayıt altına aldıkları ve facebook üzerin-
den “dalyanlı” sayfasıyla iletişim kurdukları bilgisini de 
ekliyor Maria. 

Maria’yla sohbetin ardından çocukların yanına geçi-
yorum. Kendi elleriyle hazırladıkları dövizleriyle bank-
ta oturuyor, kendilerine yaklaşan biri olursa hevesle 
anlatmaya ve sorulan soruları yanıtlamaya koyuluyorlar. 
Onlarla konuşurken gelen, bu nedenle ses kayıtlarına 
da giren yaşlı bir adamla diyaloglarına tanık oluyorum. 
Adamın çocuklara yaklaşımı da çocukların adamla ile-
tişimi de hoşuma gidiyor. Çocukların her birinden izin 
isteyip ses kaydı da yaparak sohbete koyuluyorum. 

HARRY POTTER GELMEYECEK 
İŞ BAŞA DÜŞTÜ

  (https://m.bianet.org/bianet/ekoloji/206500-kuresel-okul-grevine-125-ulkeden-yuzbinlerce-ogrenci-katildi)
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BEN: Merhaba, öncelikle kendinizi 
tanıtır mısınız? 

SAMRA: Adım Samra soyadım Samer 12 
yaşındayım, Dalyan’da yaşıyorum. 

POYRAZ: Adım Poyraz soyadım Demirci 
ben de Dalyan’da yaşıyorum. 

NİL:  Adım Nil soyadım Özgür 11 yaşında-
yım ben de Dalyan’da yaşıyorum. 

ADA: İsmim Ada soyadım Karal 12 yaşın-
dayım ben de Dalyan’da yaşıyorum.

BEN: Çok sevindim sizlerle tanıştığıma. 
Bugün niye buradasınız açıklar mısınız? 
Samra’yla başlayayım yine sırayla gideyim 
olur mu? 

SAMRA: İklim değişikliğine dikkat çekmek 
için okul grevi yapıyoruz.

POYRAZ: Geçenlerde ozon tabakası delin-
diği için küresel ısınma ve iklim değişikliği yaşa-
nacak. Biz de kendi geleceğimiz için iklim deği-
şikliğine dur demek istiyoruz bu yüzden burada 
grev yapıyoruz. 

NİL: Biz insanlar olarak ozon tabakasını del-
diğimiz için, aslında bunu önleyebilir yetişkinler, 
fakat onlar bir şey yapmadığı için madem yetiş-
kinler bir şey yapmıyor biz de çocuklar olarak 
burada okul grevi yapıyoruz. 

ADA: Bu konuda çoğu kişinin bilgisi yok. 
Biz de daha çok bilgilendirme için burada okul 

grevi yapıyoruz, aynı zamanda pankartları 
insanlar sorsun biz anlatalım diye biraz. 

BEN: Harika! Peki buradaki eyleme 
nasıl başladınız?

SAMRA: Ben önce Greta Thunberg’i duy-
dum. Sonra Atlas Sarrafoğlu’nun İstanbul’da 
15 Mart’ta eylem yaptığını duyup oraya git-
tim, o eyleme katıldım. Sonra ben de bunu Dal-
yan’da devam ettirmeye ve arkadaşlarımı çağır-
maya karar verdim.

BEN: Samra’cığım senin bir sloganın 
vardı…

SAMRA: Harry Potter gelmeyecek iş başa 
düştü!

BEN: Çok sevdim bunu, nereden aklı-
na geldi?

SAMRA: İstanbul’a gitmeden önce annem-
le pankart hazırlıyorduk, yani ben hazırlıyordum. 
Düşünüyorduk, orijinal ne yapabiliriz, annem de 
sen Harry Potter’ı seviyorsun ondan yola çık 
dedi benim de aklıma bu geldi.

BEN: Çok güzel! Kullandığınız başka 
sloganlar, çarpıcı ifadeler var mı? 

POYRAZ: Benim bu konu hakkında yok. 
BEN: Başka konular hakkında var mı?
POYRAZ: Evet
BEN: Ne mesela?
POYRAZ: Yaşam tarzı gibi.

HİZAYA GİRİN YETİŞKİNLER

  (http://bianet.org/bianet/iklim-degisikligi/206455-dunya-cocuklari-sokakta)



BEN : Duyabilir miyim?
POYRAZ: Yaşanacak zamanı düşünme, yaşa!
BEN: Bu da çok güzel bence! 
NİL: Yetişkinler bir şey yapmıyor bu konuda ben de bunu 

umursamayan yetişkinlere buradan söylüyorum, hiç mi umuru-
nuzda değil?

ADA: Pek orijinal değil bu söyleyeceğim ama yani gidebile-
ceğimiz başka gezegen yok bundan başka! Yani insanlar çaba-
lıyor, mesela diyorlar ki Mars’a gidebiliriz, belki, ama o da çok 
uzun bir süreç yani pek mümkün değil gibi gözüküyor aslında!

BEN: Çok doğru, kolay da değil üstelik. Peki bu eylem-
lere başladığınızdan beri nasıl tepkiler aldınız çevrenizde-
ki insanlardan?

POYRAZ: Çoğu kişi bayağı merak etti neler olduğunu. Bizi 
tebrik ettiler. 

BEN: Peki devam etmeyi düşünüyor musunuz?
ÇOCUKLAR HEPSİ BİRDEN: Evet, kesinlikle!
BEN: Memnun musunuz bu eylemi yapmış olmaktan?
ÇOCUKLAR: Çok!

POYRAZ: İşe yarıyorsa…
BEN: Kesinlikle yarıyor, düşünsenize ben İzmir’den sizi 

duyup geldim. Oralara kadar ulaşıyor sesiniz.
NİL: Bizim amacımız da bu zaten, insanlara yayıp bunun 

önemini daha çok vurgulamak.
YAŞLI BİR ADAM : (Çocukların ellerindeki dövizleri göstere-

rek) Bu ne demek?
POYRAZ: İklim için okul grevi.
NİL: İklim için okul grevi yapıyoruz biz.
YAŞLI ADAM: Grev mi yapıyorsunuz? Hani kime, neye, 

hani insan?
NİL: Ozon tabakası delindiği için işte mesela ileride 12 yıl 

sonra iklim çok farklı yönlere gidecek o yüzden biz de bunu 
önlemeye çalışıyoruz. Fark yaratmaya çalışıyoruz.

YAŞLI ADAM: Maşallah! Siz?
BEN: Ben avukatım, İzmir’den çocukları duydum gel-

dim, ne güzel bir şey yapıyorsunuz demeye geldim onla-
ra.

YAŞLI ADAM: Ta İzmir’den, özel? 
BEN: Özel, sadece çocuklar için. 
YAŞLI ADAM: Nasıl duydun?
BEN: Basından, radyodan.
YAŞLI ADAM: Yemeklerinizi yediniz mi? Yemediyseniz ben 

ısmarlayam?
ÇOCUKLAR: Yedik.
YAŞLI ADAM: Yemek yiyecekseniz yemek getireyim, param 

var, merak ettim, sevdim sizleri.
(Çocuklar aç olmadıkları konusunda yaşlı adamı zorlukla ikna 

ediyorlar. Bunun üzerine adam usulca uzaklaşıyor yanımızdan ve 
biz konuşmaya devam ediyoruz. )

BEN: Ben eylemleriniz sırasında yaşadığınız farklı anı-
larınız olup olmadığını da merak ediyorum. 

POYRAZ: Bir seferinde biri “iklim kim?” diye sormuştu.
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SAMRA: Bir amca bize hayat hikayesini 
anlatıp kek vermişti. 

NİL: Bazıları grev ne diye soruyor.
ADA: Ne grevi yapıyorsunuz diye soruyor, 

okul grevi değil de başka bir şey içinmiş gibi 
geliyor bazı insanlara.

SAMRA: Öğretmenlerimiz bugün geçti-
ler şaka anlamında “açlık grevi yapsanız olur 
da okul grevi niye yapıyorsunuz” diye seslendi-
ler bize.

BEN: Peki siz yetişkinlere nasıl seslen-
mek istersiniz? 

NİL: Lütfen biraz daha dikkatli olalım yetiş-
kinler, bu kimyasal maddeleri, ozon tabakası-
na zarar verenleri çok az miktarda, daha az kul-

lanalım!
ADA: Bu sözümüz de bütün yetişkinler için 

değil yani hiç umursamayan yetişkinler için bun-
lar, yanlış anlaşılmasın!

BEN: Poyraz’cığım sen bir şey eklemek 
ister misin?

POYRAZ: İyi ya, yaşam devam ediyor şu 
an, 12 yıl sonra da umarım devam ederiz!

BEN: Çok çarpıcıydı bu söylediğin. 
Samra’cığım?

SAMRA: Hizaya girin yetişkinler!
BEN: Nasıldı, Harry…
SAMRA: Harry Potter gelmeyecek, iş başa 

düştü!
BEN: Çok teşekkür ederim hepinize, 

bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür-
ler!

SAMRA: Biz teşekkür ederiz! 

İklim eylemlerine tüm benliğiyle katıldığı ilk 
bakışta anlaşılan Samra, açık sözlü olmaktan hiç 
çekinmeyen Poyraz, yetişkinlerin ataletine sık sık 
vurgu yaparak uyarma ihtiyacı duyan Nil ve iklim 
konusunda duyarlı olabilen yetişkinleri kayırmayı 
ihmal etmeyen Ada’yla yaptığımız bu güzel soh-
beti Samra’nın çektiği selfiyle tamamlıyoruz.  

 
Röportajımız bittikten kısa bir süre sonra saat 

15.20 oluyor ve çocuklar evlerine giderken ben 
de İzmir’e dönüş yolculuğum için Ortaca’ya git-
mek üzere yolcularını bekleyen minibüse atıyo-
rum kendimi. İçimi coşturan çocuk heyecanlarını 
ve umutlarını da yedime alarak elbette!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



Dalyan’da Samra, Poyraz, Ada ve Nil’le 
tanıştıktan sonra Cuma günleri yapılan iklim 
eylemlerini başka bir göz ve kulakla takip etti-
ğimi tahmin edersiniz. İklim eylemcisi başka 
çocuklarla da tanışıp kucaklaşabilmek, son-
rasında onlarla görüşmelerimizi İzmir Baro-
su Çocuk Hakları Merkezi 23 Nisan Bülteni’ne 
taşıyabilmek arzusuyla plan yaparak geçiyor 
sonraki günlerim. Sırada İzmir’den ulaşımın 
nispeten kolay olduğu Ayvalık’a giderek bura-
daki iklim eylemcisi Ege Edman ve arkadaşla-

rıyla tanışma hedefim var. Bunun için Ayvalık’ta 
yapılacak bir Cuma eylemini kolluyorum. 

Sonunda 10 Mayıs 2019 Cuma günü Ayva-
lık Atatürk Anıtı’nın önünde yapılacak iklim eyle-
minde Ege ve arkadaşlarıyla tanışmak üzere 
yola çıkıyorum. Öğle saatlerinde henüz eylem 
başlamadan Ayvalık Atatürk Anıtı’na bakan çay 
bahçesine vardığımda Ege’nin yanında ona 
destek için İstanbul’dan gelen Atlas Sarrafoğ-
lu ve Deniz Çevikus’u da görmek son derece 
sevinçli bir sürpriz oluyor benim için.

11 yaşındaki iklim aktivisti Atlas,  “Biz çocuk-
lar, bizlere bıraktığınız dünyadan memnun deği-
liz. Bunu size göstermek için yola çıkıyoruz. 
Barış istiyoruz. Geleceğimizi daha rahat bir şekil-
de yaşamak istiyoruz. 12 sene sonra 23 yaşında 
olacağım. 23 Yaşında depresyona değil, deni-
ze girmek istiyorum.”   sözleriyle insanın sadece 
aklına değil yüreğine de dokunuyor.  

10 Mayıs 2019 Cuma günü öğle saatlerinde 

Ayvalık Atatürk Anıtı önünde başlayan eylemde 
Ege’ye, İstanbul’dan gelen Atlas ve Deniz’in yanı 
sıra Ayvalık’tan pek çok çocuk da eşlik ediyor. 
Mayıs güneşinin altında torunlarına candan des-
tek olmaya gelmiş bir dede çocukların hazırladığı 
döviziyle göz dolduruyor.

 
Çocuklara röportaj isteğimi söylüyorum 

ancak ortam kalabalık ve hareketli, bu yüzden 
başlangıçta fırsat bulamıyoruz. 

II. BAB -   AYVALIK

DEPRESYONA DEĞİL DENİZE 
GİRMEK İSTİYORUM
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(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1374664/_12_yil_sonra_depresyona_degil__denize_girmek_istiyorum_.html)

Dalyan’a göre kalabalık denebilecek bir 
ortamda çocuklar eylemlerine başlıyorlar. 
Ege Edman, Deniz Çevikus ve Atlas Sar-
rafoğlu sırayla birer konuşma yapıyorlar. 
Çocuklar konuşurken ara ara saksağanla-
rın, serçelerin seslerini duyuyorum. Bazen 
çocukların sesini bastıracak ölçüde yük-
sek çıkıyor sesleri. Bunu, çocukların eylemi-
ne gelen bir destek olarak düşünmek hoşu-
ma gidiyor. 

Konuşmaların ardından çocuklar hep 
birlikte slogan atıyorlar. Atlas Sarrafoğlu’nun 
sesinden “Ne istiyoruz?” sorusunu duyuyo-
ruz.  Bu soruya bütün çocuklar hep bir ağız-
dan “iklim adaleti” sözleriyle yanıt veriyorlar. 

Ardından Atlas Sarrafoğlu tekrar soruyor: 
“Ne zaman istiyoruz?” Yine bütün çocuklar 
hep bir ağızdan yanıtlıyor “Şimdi!” Çocukla-
rın güçlü seslerinin yanında tek tük yetişkin 
seslerini de duymanın mümkün olduğu bu 
sloganlar 3-4 kez tekrarlanıyor. 

Hareketliliğin azalmasının ardından 
çocuklara yanaşıp röportaj isteğimi hatırlatı-
yorum. Ses kaydı ve röportajın İzmir Barosu 
Çocuk Hakları Bülteni’nde yayınlanması için 
her birinden izin istiyorum ve izinleri tamam-
ladıktan sonra ses kaydıyla birlikte sorularımı 
soruyorum. Bu kez Dalyan’dan farklı bir yol 
izleyerek çocuklarla tek tek konuşuyorum. 



İlk röportajımı Ege Edman’la yapı-
yorum.

BEN: Ege’ciğim okurlarımız için 
kendini tanıtır mısın?

EGE: Adım Ege, soyadım Edman. Ayva-
lık’ta yaşıyorum. 13 yaşındayım. Greta 
Thunberg’in küresel ısınmayı durdurmak ve 
geleceğimizi kurtarmak için yaptığı çağrıya 
uyarak Fridays For Future hareketine katıl-
dım. 

BEN: Bunları yaparkenki motivasyo-
nun ne?

EGE: Yani en büyük motivasyonum 
çocukların haklarını savunuyor olmak ve 
kendi geleceğimi savunuyor olmak, kendi 
geleceğimi koruyor olmak şu anda. Çünkü 
eğer bunu yapmazsam ben elli yaşıma gel-
diğimde canlıların yaşayabileceği bir dünya 
olmayacak ve canlı hayatı sona erecek 
büyük ihtimalle.

BEN: Greta Thunberg’ten nasıl 
haberin oldu? Bütün bu bilgileri nere-
den edindin? 

EGE: Açık Radyo’dan sonra internetten 
de araştırdım, daha çok bilgi edindim. 

BEN: Peki nasıl tepkiler alıyorsun? 
EGE: Yaptığım şeye yetişkinler daha çok 

“ne güzel geleceğini savunuyor” şeklinde 
tepki veriyorlar. Yani “tebrik ediyorum seni” 

diye, “aferin” diye tepki veriyorlar, beğe-
niyorlar. Çocuklar olarak okulumda yaptı-
ğım etkinliklerde bazı öğrenciler çok fazla ilgi 
gösteriyor hani geliyor soruyor, ne yapabi-
liriz bunun için? “Korkuyorum ben, ne ola-
cak şimdi” diye soruyorlar. Bazıları çok etkili 
bir şekilde anlatmamıza rağmen umurların-
da olmuyor yani “hadi bizi bırak git de top 
oynayalım diyorlar” Yani değişiyor insanla-
rın tavrı.

BEN: Peki önerilerin var mı? Bu gidi-
şi durdurmak için ne yapmamız lazım?

EGE: Dünya çapında iklim acil duru-
mu ilan edilmesi ve acilen atmosfere kar-
bon salmayı azaltıp sıfıra indirmemiz gereki-
yor ilk olarak. Ve bunun için yöneticilerin acil 
önlem alması lazım. Yasalar koyması lazım 
belki de ve sistemi tamamen değiştirmele-
ri lazım. Ayvalık için de kömür yakılıyor, çok 
güzel bir coğrafya ona rağmen kömür yakı-
lıyor, hava kirleniyor. Kömürün yasaklanması 
ve hani doğal gaz da bence bir çözüm değil 
o da bir fosil yakıt. Bir alternatif bulunma-
sı lazım buna. Ve yerel yönetimin bunun için 
çalışmaya başlaması lazım. 

BEN: Başka söylemek istediğin bir 
şey var mı?

EGE: Yok teşekkür ederim.
BEN: Ben de çok teşekkür ederim. 

Seni tanımak büyük zevk, teşekkürler.

GEZEGEN B YOK
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Daha sonra Atlas Sarrafoğlu’yla görüş-
meye başlıyorum.

BEN: Merhaba Atlas, bize kendini tanı-
tır mısın? 

ATLAS: Merhaba, ben Atlas Sarrafoğlu, 11 
yaşındayım. İklim aktivistiyim. 

BEN: İklim aktivisti olduğunu söyle-
din, bu çerçevede neler yapıyorsun ne tür 
eylemlerde bulunuyorsun? 

ATLAS: 15 Mart’ta bir tane protesto-
muz olmuştu Bebek Parkı’nda, Deniz Çevi-
kus, Samra Samer gelmişti. Türkiye’den başka 
çağrı yapanlar, onun yanında şu an yanım-
da da az önce röportaj yaptığınız Ege Edman 
var. O da çağrı yapmıştı. Onlar tabii Ege Ayva-
lık’tan, e şey Deniz İstanbul’dan, Samra da 
Dalyan’dan yaptı bu çağrıları. Onun dışında 24 
Mayıs’ta bir tane daha protestomuz olacak. 

BEN: Samra’yla tanıştım biliyor 
musun? Dalyan’a gittim tanıştım Sam-
ra’yla. 

ATLAS: Ben Samra’yla Datça’da tanıştım. 
İstanbul’da tanıştım.

BEN: Evet, takip ettim sizi.
ATLAS: Bu grupla çok da iyi bir bağ kur-

duk, iyi haberleşiyoruz. Birbirimize haberler 
veriyoruz ne yapabiliriz diye. Ayrıca bizim İns-
tagramda yeni bir sayfamız kuruldu, mozaik 
kuyruklu fare diye. Onun dışında benim atlas-
sarrafoğlu İnstagram sayfam var.

BEN: Seni takip ediyorum.
ATLAS: Teşekkür ederim. Deniz’in deniz-

cevikus var, Ege’nin edmanege var, onun 
dışında bir de Samra var, samrasamer88, 

BEN: Ezbere biliyorsun, süpersin!
ATLAS: Evet, biz böyle bir grubuz aslında. 

Ve sadece bu dört kişi değil Türkiye’nin belki 
sadece Türkiye değil, dünyanın her tarafından 
kişiler, geleceklerini yeniden kazanabilmek için 
protesto yapıyorlar. 

BEN: Peki nasıl tepkiler alıyorsun? 
ATLAS: Aslında aldığımız tepkiler, yaşa 

göre farklı oluyor. Genç çocuklar yani bizim gibi 
11 ya da 15 yaşına kadar olan çocuklar daha 
fazla ilgi gösteriyor fakat işte yani burada şu an 
söylediğim kişiler üstüne alınmasın ama hani 
80 yaşında …

BEN: Alınsın bence, alınalım…
ATLAS: Yani 80 yaşında olan kişiler, 90 

yaşında olan kişiler pek de fazla umursamıyor-
lar. Çünkü nasıl olsa onlar hayatını yaşamış-
lar ama şu an burada bizimle olan kişiler tabii 
ki yaşlı da olsalar genç de olsalar yetişkin de 
olsalar umursadıkları için onlara da teşekkür 
ediyorum. 

BEN: Biz size teşekkür ediyoruz. Umut 
veriyorsunuz bize yaptıklarınızla. Peki 
önerilerin var mı? Yetişkinlere, çocuklara, 
ne yapmalıyız sence iklim konusunda?

ATLAS: Aslında öncelikle bizim İnstagram 
sayfalarımızı takip edebilirsiniz daha fazla bilgi 
için. Ve extinction rebellion (yokuluş isyanı) diye 
bir grup var parents for future kuruldu. Onu da 
Deniz’in annesi ve babası, benim annem kur-
dular, Türkiye’de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.



Onlara katılabilirler. Ve dediğim gibi bizim 
sayfalarımızı takip edebilirler.  Böyle.

BEN: Son olarak söylemek istediğin bir 
şey var mı bizlere; bir uyarın ya da dileğin?

ATLAS: Son olarak  “gezegen B yok”!
BEN: Çok önemli! Çok teşekkür ederim 

Atlas’cığım, çok sevindim seni tanıdığıma.
ATLAS: Ben teşekkür ederim.

Son olarak Deniz Çevikus’la görüşüyo-
rum.

BEN: Merhaba Deniz, seni tanıyabilir 
miyiz? 

DENİZ: Ben Deniz Çevikus, 11 yaşındayım, 
iklim aktivistiyim. 15 Mart’tan beri okulumda 
da olsa eylemleri sürdürmeye çalışıyorum iklim 
değişikliğine karşı olan. 

BEN: Neler yapıyorsun bu kapsamda?
DENİZ: Okulda arkadaşlarıma bilgilendirme-

ler yapıyorum. Bazen pankart açıyoruz. İnsan-
lara broşür dağıtıyorum. İklim değişikliğinin ne 
olduğunu anlatıyorum. Ne yapabileceğimizi 
anlatıyorum bununla ilgili.

BEN: Çok güzel! Peki nasıl başladın?
DENİZ: İlk olarak Açık Radyo’yu takip edi-

yordum ben, oradan Greta Thunberg’le ilgi-
li biraz bilgi sahibi oldum. Ondan sonra biraz 
araştırdım. Türkiye’de Atlas’ın çıktığını falan 
öğrendim. Sonra 15 Mart çağrısını duydum. İlk 
olarak 15 Mart’ta gittim pankartlarımla bera-
ber Bebek Parkı’na. Orada ilk eylemimizi yaptık. 
Ondan sonra da okulumda devam ettim. 

BEN: Okulunda neler yapıyorsun? 

DENİZ: Biz bir tane stand kurduk. Orada 
pankartlarımızı koyuyoruz etrafımıza, broşürle-
rimizi de hazırlıyoruz. Orada arkadaşlarımla bir-
likte oturuyoruz ve ilgilenen kişilere ne olduğunu 
anlatıyoruz iklim değişikliğinin.

BEN: Nasıl tepkiler alıyorsun?
DENİZ: Küçükler bazen çok heyecanlı olu-

yor. 
BEN: Nasıl, ne gibi? 
DENİZ: Korkanlar falan oluyor, peki biz öle-

cek miyiz gibi tepkiler falan geliyor.
BEN: Ama anlatıyorsunuz, bilgilendiri-

yorsunuz değil mi?
DENİZ: Evet! Biraz daha sakinliyorlar falan 

böyle biz anlatınca. Benim yaşımdaki insanlar-
dan daha ciddi tepkiler geliyor tabii ki! Daha bir 
şey gerçekleştirebilecek oldukları için biraz daha 
olgun bir şekilde tepki veriyorlar. Ne zaman, 
nerede eylem olacağını falan soruyorlar. Tabii 
ilgilenmeyenler de çıkıyor. Gerçekleşmeyeceğini 
düşünenler de var. 

BEN: Peki senin bu eylemleri yapmakta-
ki motivasyonun ne? 

DENİZ: Çünkü eğer 12 yıl içinde bunu 
değiştirmezsek küresel ısınmayla ilgili önlemle-
ri almazsak bir geleceğim olmayacak. Ya bunu 
düşünmek zaten yeterince moral bozucu. Ama 
değiştirebileceğimizi düşünmek de bir o kadar 
umut verici. 

BEN: Ne güzel bağladın, gerçekten de 
çok doğru! Önerilerin var mı yetişkinlere, 
kendi yaşıtlarına? 
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DENİZ: İlk önce tabii ki Paris İklim Anlaşması’nın kabul edil-
mesi ve uygulamaya konulması gerekiyor. Onun dışında kendi 
çapımızda yapabileceğimiz, otomobilleri kullanmak yerine elekt-
rikli araç kullanmak ya da bisiklet sürmek, toplu taşıma kul-
lanmak tarzı şeyler olabilir, yenilenebilir enerji kullanmak olabi-
lir. Çünkü fosil yakıtların kullanımı atmosfere zarar veriyor. Zaten 
küresel ısınmayı yaratan da o. Bu da iklim değişikliğini berabe-
rinde getiriyor. Şu an bile sonuçlarını görüyoruz iklim değişikliği-
nin zaten. 

BEN: Çok doğru! Peki son olarak söylemek istediğin 

bir şey var mı bize, isteklerin?
DENİZ: Ben hep onu söylüyorum, iklim değişikliği gerçek 

bunu yaşayacak olan da biziz! 
BEN: Çok teşekkür ediyorum, seni tanıdığım için çok 

memnunum, çok mutluyum, teşekkürler.
DENİZ: Ben teşekkür ederim. 

Röportajları tamamladığımızın resmini Ege çekiyor. Ardından 
bu güzel çocuklarla olmanın, onlarla tanışıp konuşmanın keyfi, 
sevinci ve memnuniyetiyle İzmir’e dönmek üzere yola çıkıyorum.
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(http://acikradyo.com.tr/acik-gazete/her-protesto-dunyanin-dengesini-degistirir)

İklim eylemcisi çocuklarla tanışıp, konuş-
tuktan, haklarında yazılanları okuduktan sonra; 
Rebecca Solnit’in, Guardian’ın 01.06.2019 
tarihli nüshasında yayınlanan “Her protes-
to dünyanın dengesini değiştirir” başlıklı yazısı-
nı hatırlıyorum.  Bu başlık, Greta Thunberg’le 
başlayan ve Türkiye’de Samra, Atlas, Ege, 
Ada, Poyraz, Nil, Deniz ve daha bir çok çocuk-
la devam eden eylemlilik sürecini tarif ediyor 
bana göre.  

“Her protesto dünyanın dengesini değiştirir” 
başlıklı yazısında Rebecca Solnit, “Ölçeği büyü-
türsek devrim olur; küçültürsek de, dikbaşlılık-
tan ya da hastalık numarasından başka birşey 
olarak görülmeyebilecek, hatta gözle hiç görü-
lemeyebilecek bireysel katılımsızlık olur.” diyor. 
Belli ki çocuklar bunu zaten biliyor ve ölçeği 
büyük tutuyor.  

Rebecca Solnit devamla “Protesto dediği-
miz şey, halk iktidarı ile direniş kavramının bir 
yönünü, bir gücü tarif eder; bu güç, tarihle ve 
gündelik hayatımızla o kadar iç içe geçmiştir ki 
halka açık yerlerde tavır sergileyen insan toplu-
luklarına odaklandığımız takdirde, bunun tesi-
rini büyük ölçüde gözden kaçırırız. Ancak şu 
var: böyle tavır alan insanlar dünyayı defalarca 
değiştirdiler, rejimleri devirdiler, haklarını kazan-

dılar, zalimleri dehşete düşürdüler, boru hatla-
rını, ormansızlaşmayı ve barajları durdurdular.” 
diyor. Bence bu tespit çocukların öncülüğünde 
yayılan ve gelişen iklim protestolarının anlamını 
gayet güzel açıklıyor.  

Gezegen için kaygılanan, kaygılanmakla kal-
mayıp gezegenin ve kendi geleceklerinin dönü-
şümü için çalışan, çaba harcayan bu çocuklar; 
söz alıyor düşüncelerini ifade ediyor, sorumluluk 
alıyor eyleme geçiyor. Bu çocuklar tam anla-
mıyla hayata katılıyor, kendi geleceklerine dair 
söz hakkını ellerine alıyor. Ve bu çocuklar hayal 
kurmakla yetinmiyor, kendi geleceklerini inşa 
ediyor. Biz yetişkinlere de, onları çıktıkları yolda 
yalnız bırakmayıp yanlarında olmak düşüyor.  

Bana da A. Kadir’in “Çiçekleri Umudu-
muzun” başlıklı şiirinin ilk kıtasıyla başladığım 
bu yazıyı aynı şiirin son kıtasıyla tamamlamak 
düşüyor… 

“Çok olun, çocuklar, çok olun,
yapraklar kadar, balıklar kadar çok olun,
el ele verin, çocuklar, el ele,
bütün gündüzler sizin olsun,
yaşayın dünyayı doya doya.
Çocuklar, çiçekleri umudumuzun”

A. KADİR

EPİLOG

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

84



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

85

Av. Figen ÖZLER MERDER

BÜYÜMEDI KI !
Toz pembe bir kıvılcımdı
İstediği,
Kırmızının alacası yoktu düşlerinde,
yırtıktı eskiydi  ama,
pembeydi bebeğinin elbisesi,

Kendine değil,onaydı ,tüm dilekleri,
Parlak bir toka ne çok yakışırdı
Sarı saçlarına, bir de mantosu olsa
Hiç üşümeyecekti bebeği,

O, çorba içerken,bebeği
Dondurma yerdi düşlerinde ,
Bebeği için hayal kurarken,
Sever oldu, kendi miniğini,

Gerçeği yaşayamadı hiç,
büyüyemedi ki, hapsoldu,
yaşayamadığı çocukluğunun,
saklandığı düşlerine



TEMEL SORUNLAR:

1- Mevcut çocuk adalet sistemi taraf olduğumuz 
uluslararası sözleşmelere rağmen çocuğa ve çocu-
ğun yararına odaklanmaktan çok suça odaklı bir yak-
laşım sergilemektedir. Daha da kötüsü çocuklar yetiş-
kinler için suç oluşturan ceza adalet sistemi içerisinde 
yer almakta sadece içinde bulundukları yaş ve gelişim 
özellikleri nedeniyle farklı değerlendirilmeye tabi tutul-
maktadır.

CMK’nun 100’üncü ve devamı maddelerde düzen-
lenen tutukluluğa ilişkin düzenlemelerde, yetişkinler için 
sıralanan hükümlerin çocuklar için de geçerli olduğu 
görülmektedir. Soruşturma aşamasında tutuklama ile 
tutuklama kararına itiraz hakkında çocuk hukukunda 
uzmanlığı bulunmayan sulh ceza hâkimlikleri çocuk-
lar hakkında sosyal inceleme yapmadan karar vermek-
tedir.

Her ne kadar ÇKK, çocuk haklarının korunma-
sı amacıyla süratli usul izlenmesi gerektiğini benimse-
mişse de mevcut yargılama süresinin uzunluğu dikkate 
alındığında, bu temel ilkenin uygulama imkanının olma-
dığı bilinmektedir. 

2- Soruşturma aşamasında SSÇ’larla ilgili olarak 
Cumhuriyet savcısı sadece çocuğun ifadesini almakta, 

tüm soruşturma işlemleri kolluk tarafından yapılmakta-
dır. Savcı, ÇKK kapsamında koruyucu ve destekleyici 
tedbirlerin alınması için talepte bulunmamakta, bu ted-
birlerin alınmasını mahkemeye bırakmaktadır. Çocuk 
adalet sisteminde her SSÇ’un aynı zamanda korun-
maya ihtiyacı olan çocuk olduğu unutulmaktadır. 

3- Çocuk Koruma Kanunu’nun 31/2. Madde-
si, “…Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan 
veya suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme baş-
landığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya 
çocuğun bakımını üstlenen kimseye, baroya ve Sos-
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk 
resmî bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisi-
ne bildirir.” Demektedir. Kolluk birimleri zorunlu müdafi-
lik talebi dışında baroya, ( çocuğun aleyhine bir durum 
bulunmaması halinde ) aileye, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’na bildirimleri yapmamakta ve böy-
lelikle dört telefon kuralını ihlal edilmektedir.Baroya bil-
dirim yapma zorunluluğu CMK ile sınırlı anlaşılmaktadır. 

4- Soruşturma aşamasında SSÇ’un fiziksel ve psi-
kolojik ihtiyaçları öncelikle gözetilmeden yaptığı fiilin 
hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama yetisinin tespiti 
yönünden adli tıpa gönderilmekte veya muayene aynı 
gün yapılması gerekirken yapılmayıp ertelenerek süreç 
uzatılmakta, bu suretle çocuklar örselenmektedir.

ÇOCUK ADALET SISTEMI HAKKINDA, IZMIR 
BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZI’NIN TESPIT 
ETTIĞI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
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5- SSÇ’ların çocuk şubeden adliyeye nakledilme-
si ve ifadelerinin alınması sırasında görevli olan kol-
luk görevlilerinin, ceza kanunuyla ilk kez ihtilafa düşme-
miş olan çocuklara yaklaşımı çoğunlukla diğerlerinden 
farklı bir şekilde gelişmekte, kurdukları iletişim, görev ve 
sorumluklarını aşan bir hal alarak çocuğu örseleyip, kor-
kutmaktadır; “Savcıya söyledim, bugün seni tutuklata-
cakmış” veya “bir dahaki sefere seni cezaevine götü-
rürüz” gibi yetişkinlere dahi sarf etmemeleri gereken ve 
her ne kadar ifade ya da sorgu sırasında olmasa bile 
CMK uyarınca yasaklanan sorgu usullerine varan cüm-
leler sarf edilmektedir. Bunlar bize, çocuk şubede görev 
yapan polislerin bile çocuk adalet sistemini içselleştir-
mediğini, adalet mekanizması içerisine bir şekilde giren 
çocuklarla nasıl iletişim kuracaklarını bilmediğini hatta 
çocukları örseleyebilecek ve travmalara maruz bırakabi-
lecek kişilerden oluştuğunu göstermektedir. 

6- Nöbetçi savcılar saat: 17:00’den sonra nöbet 
yerinde bulunmamakta, SSC’lar  ifade için ertesi gün 
getirtilmekte veya olay gecesi çocuk şubede tutulmak-
tadır. Ailelerin kollukta tutulan çocuğun yanında bulun-
masına izin verilmemekte, ÇKK Uygulama Yönetmeli-
ğinin 16 maddesinin 4.bendinde yer alan;… “Çocuğun 
yararı aksini gerektirmediği takdirde kollukta bulunduğu 
süre içerisinde yanında yakınlarından birinin devamlı ola-
rak bulunmasına imkân sağlanır,” düzenlemesi uygulan-
mamaktadır. 

7- Çocuk ve müdafinin sağlıklı olarak görüşme yap-
ması ve güven ilişkisi kurulması için adliyelerde çocukla-
ra özgü görüşme odaları bulunmamaktadır.  

8- Adliyelerde çocuklara özgü görüşme odaları-
nın bulunmaması nedeniyle, çocuk ve sosyal çalışma 
görevlisinin adliye koridorlarında yapmış olduğu kısa bir 

görüşme sonucu hazırlanan sosyal inceleme raporları 
çocuk hakkında gerçekçi ve sağlıklı bilgiden yoksun ola-
rak düzenlenmektedir. Yine adliyelerde görev alan sos-
yal çalışma görevlilerinin yeterli sayıda olmaması, yol 
ödeneklerinin yetersizliği çocuk mahkemesindeki dos-
yalarda ev ziyaretlerinin gerçekleşmesine engel olmak-
tadır. Bu nedenle raporlarda, sosyal çevre ilişkileriyle ilgi-
li bilgilere yeterince yer verilmemekte, çocuğun ihtiyaç 
duyduğu müdahale konusunda derinlemesine bir araş-
tırma ve analiz yapılamamaktadır.

Tüm bu sorunlara ek olarak sosyal çalışma görevlisi 
kavramına birçok meslek grubunun dâhil edilmesi ona-
rıcı adalet yaklaşımı çerçevesinde sosyal çalışmacıla-
rın önleme, yönlendirme ve koruma gibi üç temel alana 
odaklanmasını mümkün kılmamaktadır.

Her ne kadar 15-18 yaş arası suça sürüklenen 
çocuklarla ilgili olarak sosyal inceleme raporları alınma-
sı hakimin takdirine bırakmışsa da bu taktir yetkisi çocu-
ğun üstün yararı gözetilerek rapor alınması yönünde 
kullanılmalıdır.  

Birden çok dosyası bulunan çocukların risk altında 
olduğu apaçıkken bunlarla ilgili düzenlenen sosyal ince-
leme raporlarında özel ve acil alınması gereken tedbirle-
re değinilmemektedir.

Soruşturma makamı veya mahkemeler tarafından 
alınan sosyal inceleme yahut adli psikiyatrik değerlen-
dirme raporları yakın tarihlerde alınmış olmasına rağmen 
aralarında çelişkilere rastlanmaktadır. Böyle durumlar-
da karar vericilerin çocuğun lehine olan raporu dikka-
te alması gerekmektedir. Öte yandan aynı çocuklar hak-
kında alınan yakın tarihli raporlarda çelişki bulunması, 
kimi uzmanların özenli ve dikkatli inceleme yapmadığına 
işaret etmektedir.



9- Çocukların, yetişkinlerle birlikte suç işlediği 
iddia edilen kovuşturmalarda çocuk mahkemeleri, 
yetişkinlerin yargılamasının sürdüğü mahkemele-
re birleştirme talebinde bulunmaktadır. Bu talepler 
çoğunlukla çocuğu odağa alan ve somut durumu 
irdeleyen bir yaklaşım oluşturulmadan kabul edil-
mektedir. Sistematikleşen bu durum, yetişkinlerle 
birlikte suç işlediği iddia edilen çocukların kendile-
rine özgü usul, ilke ve kuralları olan mahkemelerde 
yargılanma güvencesini ortadan kaldırmaktadır.

10- Yargılamayı yapan genel mahkemeler 
müdafiler tarafından talep edildiğinde dahi, çocuk-
lar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler 
hakkında karar vermemekte ya da durumu çocuk 
mahkemelerine bildirmemektedirler.

Verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlere iliş-
kin kararların uygulanma aşamasının mahkemeler 
tarafından takip edilmemesi, aynı çocuk hakkında 
verilen eğitim, sağlık, barınma vb. tedbirlerin fark-
lı bakanlıklar ve kuruluşlar üzerinden yerine getiril-
mesi, çocuğa bütüncül yaklaşımı esas alan çocuk 
koruma sisteminin hayata geçmesini engellemek-
tedir.

11- SEGBİS uygulamasında çocuklar moni-
tör karşısında ve aynı odada kameranın görmedi-
ği yerde bulunan infaz koruma memuru eşliğinde 
ifade vermektedir. Yine SEGBİS üzerinden yapı-
lan yargılamalarda, dosya nakillerinde, çocuklar, 
müdafilerinin ayrı şehirlerde bulunmalarının sonucu 
olarak etkin hukuki yardımdan yararlanamamakta, 
adil yargılanma hakkı ihlal edilmektedir.

12- Her ilde çocuk izlem merkezlerinin (ÇİM) 
olmaması ikincil örselenmelere neden olmakta-

dır. ÇİM olan illerde dahi ancak akut cinsel istis-
mar vakalarına ilişkin ifadeler burada alınmakta-
dır. Hangi vakaların ÇİM’e yönlendirileceğine kolluk 
birimleri karar vermektedir. Aileler ve avukatla-
rı tarafından ÇİM’den randevu alınmak istendiğin-
de mağdur çocuk önce çocuk bürolara yönlendi-
rilerek usul ve yasaya aykırı olarak kolluk kuvvetleri 
tarafından yapılan “ön görüşmeye” tabi tutulmak-
ta, olayın çerçevesi belirlenmekte ancak “belli bir 
yoğunluk içeren” vakalar ÇİM’e gönderilmekte-
dir. “İçerecek yoğunluk derecesi” kolluğun subjek-
tif değerlendirmesine bırakılmaktadır.

ÇİM’de CMK’dan görevlendirilen müdafiye  
dosya örneği verilmemektedir. Ayrıca bu birimlerde 
Cumhuriyet savcıları 7 gün 24 saat esası ile hiz-
met vermedikleri için, çocukların çocuk adalet sis-
teminde geçirdikleri süre uzamaktadır.

Mahkemeler mağdur çocuklar hakkında ten-
siple birlikte zorla getirme kararı çıkarabilmektedir. 
ÇİM’de alınan ifadelere rağmen yargılama aşama-
sında mağdur çocuk tekrar dinlenmek istenmek-
te, müdafilerin ÇİM’de alınan kayıtlarının izlenmesi 
veya adli görüşme odalarının kullanılmasına yönelik 
talebi göz ardı edilmektedir. İzmir adliyesinde adli 
görüşme odalarının varlığını ve işlevini bilmeyen 
ağır ceza mahkeme başkanlarına rastlanmaktadır.

Ayrıca tüm mağdur çocuklar için geçerli olan 
sesli/görüntülü kayıt sadece cinsel istismar suç 
mağduru çocuklar için uygulanmaktadır.

13- Tanık çocuklar için avukat ataması yapıl-
mamaktadır. Tanık çocukların aynı zamanda 
korunmaya ihtiyacı olan çocuk olabileceği hesaba 
katılmamaktadır.
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14- 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun “hakim tarafın-
dan verilecek tedbirler” başlıklı 5.maddesinde açık-
ça ÇKK’da yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler 
konusunda aile mahkemesi hakimlerine yetki veril-
miş olmasına rağmen, uygulamada, çocuk mahke-
melerinin görev alanına girdiği gerekçesi ile karar veril-
mekten çekinilmekte, ikincil mağduriyetlere ve zaman 
kaybına neden olunmaktadır.

Yine 6284 sayılı yasaya dayanarak, davalarda Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katılma 
talebi kabul edilmekte, baroların katılma talepleri ise 
çoğunlukla reddedilmektedir. Çocuk Koruma Kanunu 
Madde 31/2, Avukatlık Kanunu Madde 76 gereğin-
ce Barolar, çocukları temsil yetkisine haiz olup hatta 
bu görev ile mükelleflerdir. Bu nedenle Baroların katıl-
ma taleplerinin kabulü gerekmekte, ihtiyaç nedeni ile 
yasada bu konu açık bir düzenlemeye ihtiyaç duyul-
maktadır.

15- Pekin Kuralları’nın özel yaşamın gizliliğinin 
korunması başlıklı 8.maddesinde;

8.1 Her aşamada çocuğun afişe olması yahut 
damgalanması gibi zararlara yol açabilecek durumla-
rın ortadan kaldırılması için gizliliğe azami özen göste-
rilmelidir. 

8.2 İlke olarak, çocuk suçlunun kimliğine ilişkin 
hiçbir bilginin yayınlanmasına izin verilmemelidir. Yer 
almaktadır. 

Bu nedenle çocukların adli sicil kayıtları özel bir 
yerde tutulmalı ve hiçbir şekilde arşiv kaydı oluşturul-
mamalıdır.

16- Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avru-
pa Sözleşmesinin II.Bölümünde çocukların haklarının 

kullanılmasını geliştirmek için usule ilişkin tedbirler yer 
almaktadır;

A. Çocuğun usule ilişkin hakları 
Madde 3 Davalarda bilgilendirilme ve dava sırasın-

da görüşünü ifade etme hakkı 
Yeterli idrake sahip olduğu iç hukuk tarafından 

kabul edilen bir çocuğa, bir adli merci önündeki, ken-
disini ilgilendiren davalarda, yararlanmayı bizzat da 
talep edebileceği aşağıda sayılan haklar verilir: 

a) İlgili tüm bilgileri almak; 
b) Kendisine danışılmak ve kendi görüşünü ifade 

etmek; 
c) Görüşlerinin uygulanmasının olası sonuçların-

dan ve her tür kararın olası sonuçlarından bilgilendiril-
mek. Hakları belirlenmiştir. 

Ancak CMK 253/4 de; 
(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi 

olması ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin 
bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma bürosuna gön-
derilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, 
şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaş-
ma teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya 
suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma 
teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Uzlaştırmacı, uzlaş-
ma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da 
yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, 
kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren 
üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi red-
detmiş sayılır. Düzenlemesi yer almaktadır.

Bu maddeye göre uzlaşma teklifinin kanuni temsil-
ciye yapılması Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin 
Avrupa Sözleşmesine aykırıdır. 
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Çocuk da görüşünü ifade etmeli, hem anne hem 
de babanın imzası alınmalı ve kanuni temsilciler ara-
sında ihtilaf varsa kayyum atanmalıdır. Ayrıca çocuk 
uzlaştırmalarına özel bir uzlaştırmacı listesi olmalı, bu 
alanda görev yapan uzlaştırmacıların çocuk alanın-
da eğitim almaları sağlanmalı ve bu konu ÇKK da 
düzenlenmelidir. 

17- TCK Md 50/de  Kısa süreli hapis cezası-
na seçenek yaptırımlar düzenlenmiştir; (6)“Hüküm 
kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan 
tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek tedbirin 
gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya 
başlanıp da devam edilmemesi halinde, hükmü veren 
mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya 
kısmen infazına karar verir ve bu karar derhal infaz 
edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz”.  

Bir çocuğun adli para cezasını ödeyememe-
si durumunda cezanın infazına karar verilmesi çocuk 
adalet sisteminin ilkelerine tamamen aykırıdır. Güven-
lik tedbirleri ve seçenek yaptırımlarda çocuğa özgü 
tedbirler belirlenmelidir. İnfaz Hakimliklerinde görülen 
itiraz davalarında çocuğa mutlaka müdafi görevlendir-
mesi yapılmalıdır. 

18- Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük Madde 
13’bahsedilen eğitim ve öğretimin içeriğinin ne oldu-
ğu belirsizdir. Buna açıklık getirilmelidir. Çocukların 
açığa geçişine ilişkin düzenleme de madde de yer 
almamaktadır. Ayrıca cezaevlerindeki çocuk tutuk-
lu ve hükümlülere yönelik kapalı görüş uygulama-
sına son verilmeli  ve tüm görüşler açık yapılmalıdır. 
Kapalı görüş uygulaması çocukların ruhsal gelişimi-
ni olumsuz etkilenmektedir. BMÇHS’nin 37. maddesi, 
özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl 
biçimde ve insan kişiliğinin özünde bulunan saygınlık 
ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri göz önünde 
tutularak davranılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

ÖNERİLER:
l Çocuk adalet sisteminde temel hedef önleyici 

stratejilerin geliştirilmesi olmalıdır. 
l Çocuk adalet sisteminde, göçmen, mülteci, 

yabancı uyruklu, LGBTİ+, kronik rahatsızlığı bulunan, 
hasta, engelli çocukların olabileceği, ihtiyaçların farklı-
lık gösterebileceği göz önünde bulundurularak özgün 
politikalar üretilmelidir.

90
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l Ülkemizin taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair 
BM Sözleşmesi, Çocuk Haklarına Dair Avrupa Söz-
leşmesi, Pekin Kuralları, Riyad İlkeleri, Havana 
Kuralları kanunla ihtilaf halindeki çocuklar açısından 
önemli uluslar arası belge ve sözleşmeler olup bu 
belgelerde çocuğun yüksek yararı, çocuğun top-
lumla bütünleşmesi ve cezanın en son çare olması 
vurgulanan en temel özelliklerdendir. Bu çerçevede 
çocukları ilgilendiren her işlem ve kararda, çocukla-
rın üstün yararının dikkate alınması, yaşama, katılım, 
gelişim ve korunma haklarının sağlanması, ayrımcı-
lık yapılmaması, çocuğa hizmet verecek kurum ve 
kişilerin çocuk alanına özgü ve bu alanda uzman-
laşmış olması gerekmektedir. Çocuk adalet sis-
teminde rol alan avukatların, yargıçların, savcıla-
rın, kolluk kuvvetlerinin, sosyal hizmet uzmanları ve 
adliye çalışanlarının vb. çocuk odaklı uzmanlaşma-
sı sağlanmalıdır. Bu nedenle Çocuk Koruma Kanu-
nu 29.Maddede yer aldığı gibi Cumhuriyet Başsav-
cılıklarında çocuk bürosu kurulmalı ve 28.Madde de 
belirtildiği gibi çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış, 
çocuk psikolojisi ve sosyal hizmet alanlarında eğitim 
almış olan hâkimler ve Cumhuriyet savcıları arasın-
dan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama 
yapılmalıdır.

l Çocuk adalet sisteminde çocukların örselen-
melerinin önüne geçmek için onarıcı adalet esas 
alınmalıdır. Cezalandırma odaklı yaklaşımdan vaz-
geçilmeli, uzun vadede hapis cezası yerine dene-
timli serbestlik sistemleri ve çocuk eğitimevle-
ri Türkiye genelinde yaygınlaştırılmalı, kısa vadede 
ise çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 
11.maddesinde olduğu gibi eğitim ve öğretim esas-
larına tam uyulur şeklindeki emredici kanuni düzen-
leme derhal hayata geçirilmelidir.

l Her ne surette olursa olsun çocuk adalet sis-
temi ile karşılaşan çocuklara dair verilerin toplandığı, 
izleme faaliyetinin yapıldığı sürdürülebilir mekaniz-
malar kurulmalıdır.

l Çocuk adalet sistemi, birçok kurumun koor-
dineli çalışmasıyla işlevsel olabilecek bir sistem-
dir. Bu nedenle her ilde oluşturulacak koordinasyon 
kurullarının şeklen yapılan toplantı ve çalışmala-
rı yerine bütüncül yaklaşımı esas alan çalışmala-
rı yürütmesi ve toplantılarını periyodik bir düzende 
gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. Zira çocuk adalet 
sistemi, çocuğun üstün yararı ilkesine yaptığı atıfla, 
yasaların ihtiyaç durumuna göre bazen geniş bazen 
dar kapsamlı yorumlanarak çocuk lehine uygula-
maların oluşmasını sağlayabilecek kadar imkanları 
çok ve esnek olabilen bir sistemdir. Ancak pratikte-
ki adli iş ve işlemlerin mevzuatın lafzına bağlı kalına-
rak, formel şekilde yürütülme alışkanlığı neticesinde 
bu imkandan faydalanmak çoğu zaman mümkün 
olmamaktadır. Bu durumu aşmak, çocuk adalet 
sisteminin ruhunu özümsemek ve sistem içerisinde-
ki her meslekten uzmanın ufkunu genişletmek ama-
cıyla kent, ulusal ve uluslararası bazda iyi örnekle-
rin tartışıldığı, bu iyi örneklerin kentte ve ulusal çapta 
nasıl uygulanabileceğinin çerçevesinin çizildiği peri-
yodik deneyim aktarım toplantıları düzenlenmelidir.

Izmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi
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BASIN AÇIKLAMALARI
l 20 KASIM 2018-DÜNYA ÇOCUK HAKLARI 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 Dev-
let tarafından onaylanmıştır. Çocuklarla ilgili ekonomik, sosyal, 
kültürel, medeni ve siyasi tüm hakların korunması ve desteklen-
mesine yönelik en kapsamlı insan hakları antlaşması ve huku-
ki 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 bel-
gedir.

 20 Kasım, 1989 yılından bu yana BM tarafından, dünya 
genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerine dik-
kat çekmek amacıyla Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kut-
lanmaktadır.

 
İnsan hakları fikri her insanın doğuştan özgür ve onur bakı-

mından eşit olduğu bilincine dayanır. Çocuk hakları da insan 
haklarıdır, birbirlerinden ayrı olarak düşünülemezler ve evrensel-
dirler.

 Ancak gerek Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri 
gerekse de Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulanması noktasın-

da çocukların adalet sistemiyle temas ettikleri çeşitli durumlar-
da maruz kaldıkları hak ihlallerine ve hukuka aykırı uygulamalara 
ilişkin sorunlar halen devam etmektedir.

 Çocukları risklerden korumaya, haklarının ihlal edilmesi-
ni engellemeye, korunma hakları çiğnenmiş olanları destekle-
meye yönelik çalışmalar, sosyal hizmetler, güvenlik, yargı, eği-
tim, sağlık ve diğer alanlardaki yetkili merciler tarafından çocuk 
odaklı, hak temelli, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla ve 
kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak yapılmalı ve denet-
lenmelidir. 

 
Çocuk adalet sistemi kapsamında öncelikle Türk Ceza 

Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu ara-
sındaki uyumsuzluklar giderilmeli, mevzuat uluslararası insan 
hakları ve çocuk haklarına dair mevzuatlarla uyumlu hale getiril-
meli,  çocuklar için etkili, örneğin her mahallede kurulacak sos-
yal hizmet birimleri gibi kolay ulaşılabilir, güvenilir ve hak temelli 
başvuru mekanizmaları oluşturulmalı, ebeveynlerin ve çocuk-
larla çalışan uzmanların konuyla ilgili bilgi ve farkındalık düzeyle-
ri 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 çocuk-

lar, kendilerinin ve ebeveynlerinin sahip oldukları, ırk, renk, cin-
siyet, dil, siyasal ya da diğer düşünceler, ulusal, etnik veya sos-
yal köken, mülkiyet, engellilik, doğumla gelen ve diğer durumlar 
temelinde oluşabilecek her türlü ayrımcılıktan korunmak duru-
mundadırlar.  
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Her çocuğun hiçbir ayrım gözetmeksizin, yaşa-
ma, gelişme, kendisini ilgilendiren konularda özgürce 
görüşlerini bildirme ve üstün yararına uygun davranıl-
masını 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 ola-
rak;  önleyici ve koruyucu yaklaşıma sahip, etkili, hak 
temelli, çocukların da katılımının sağlandığı, bir çocuk 
koruma sistemi ve sistemin etkisini izleyecek izle-
me mekanizmaları kurulması gerektiğinin altını bir kez 
daha çiziyoruz.  Bugüne değin olduğu gibi bundan 
sonra da çocukların uğradıkları cinsel, duygusal, fizik-
sel ve ekonomik her türlü istismar ve hak ihlalleriyle 
mücadele etmeye ve bu konularda açılmış ve açılacak davaların 
takipçisi olmaya devam edeceğiz.

 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

l BAROLARDAN ORTAK SES: EVLİLİK AFFINA 
HAYIR

Türkiye’nin her bölgesinden 18 baro eş zamanlı olarak yap-
tıkları basın açıklaması ile Kamuoyunda “evlilik affı” olarak bilinen 
cinsel istismara uğrayan çocukların istismar edenle evlenmesi 
halinde, ceza verilmemesi şeklindeki düzenlemeye hayır dediler. 
Basın açıklamasının ardından okunan metin Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne fakslandı.

 
Kamuoyunda “evlilik affı” olarak bilinen cinsel istismara uğra-

yan çocukların istismar edenle evlenmesi halinde, ceza verilme-
mesi şeklindeki düzenleme siyasi iktidar tarafından, haklı top-

lumsal tepki sebebiyle daha önce geri çekilmiş iken yeniden 
Türkiye’nin gündemine taşınmak istenmektedir

Çocuklar söz konusu olduğunda devletlerin ödevi; çocuğu 
her tür suistimale, ihmale, sömürüye, hak ihlaline karşı korumak 
ve attığı her adımda çocuğun üstün yararı ilkesini gözetmektir. 
Bu yolda temel rehber Evrensel hukuk normları ve uluslararası 
sözleşmelerdir.

 
Ülkemizce kabul edilen ve onaylanan, dolayısıyla Anaya-

samızın 90. Maddesi gereğince iç hukuk kurallarımızın üzerin-
de bağlayıcılığı olan, başta Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa 
Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korun-
ması Sözleşmesi, İstanbul Anlaşması olmak üzere uluslarara-
sı anlaşmaları ve yasaları hiçe sayarak; çocuğun vücut bütünlü-
ğüne, cinsel dokunulmazlığına, manevi gelişimine, geleceğine el 
uzatan, çocukların tüm hayatlarını onları istismar eden suçlula-
rın ipoteği altına alan düzenlemeler hiçbir gerekçeyle kabul edi-
lemez. 



Bu tür düzenlemeler, bir yandan çocukların temel hakları-
nı ihlal ederken, diğer yandan da kadının statüsünü düşürmek-
te, kadınları eğitimsizlik, yoksulluk, bağımlılık ve şiddetle örülü 
bir döngüye hapsetmektedir. Kanunlarımıza göre hür irade-
si olmadığı kabul edilen çocuk; velisi, vasisi ve hatta Millet Mec-
lisince, evlilik gibi ağır sorumlulukları olan bir kuruma mecbur 
bırakılmakta ve bu durum modern anlamda köleliğin dayatılma-
sı anlamına gelmektedir. Bu nedenle, çocuğun istismarını meş-
rulaştıran, teşvik eden, özendiren ‘evlilik affı’na ilişkin düzenleme 
çağ dışıdır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez.

 
Çocukların çocukluklarını yaşayamadıkları, sağlıklı maddi 

ve manevi gelişimlerini gözetmeyen, eğitim hayatlarını ve gele-
ceklerini koruyamayan hiçbir çözüm hukuki ve vicdani değil-
dir. Bu hususta, çocukların üstün yararının gözetildiği, çocuklara 
ve ailelerine yönelik her tür rehberlik hizmetinin aktif hale getiril-
diği tedbirler, yasal düzenlemelerle hayata geçirilmelidir. Akran 
çocuklar arasında vuku bulmuş ilişkilerde bile olsa evlilik bir 
çözüm olarak dayatılamaz.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından 
düzenlenen raporda da vurgulandığı üzere; “çocuğun fail veya 
mağdur olduğu durumlarda korunması, iyileştirilmesi, durumu-
na uygun müdahalenin planlanması gerekir. Bu yönde yapıla-
cak çalışmaların fail ile mağdur arasında evlenmenin gerçekleş-
mesine bağlanması doğru olmayacaktır. Cinsel dokunulmazlığa 
karşı suçun tarafları hakkında uygulanacak yaptırım veya ted-
birlerin aralarında evlenme olmasına veya olmamasına bağlan-
ması, yapılacak evlenmenin özgür iradeye bağlı olmasına engel 
olacaktır. Bu şekilde yapılacak evlenmenin olumlu sonuç ver-
meyeceği, gerek evliliğin tarafları gerek bu tarafların yakınları ve 
gerekse de doğacak çocuklar bakımından sonraki kuşakları 
etkileyecek önemli sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır.”

 İstismarı bir kere affetmek; tekrarlarına sebep olacak, istis-
na olduğu iddia edilen düzenleme asıl hale gelecek, henüz 12 
yaşındaki oyun çağı çocuklarının kendi çocuklarına bakmak 
zorunda kalmalarına yol açacaktır. Ülkemizdeki tüm çocukla-
rın hayatlarından sorumlu olduğumuz bilinciyle hareket ederek, 
yitip giden sağlıksız nesiller yetişmesine, çocuklarımızın hayatla-
rının çalınmasına engel olmak hepimizin görevidir.

 
Tartışmaya açılan düzenleme, çocuk ve kadın haklarına iliş-

kin tüm ulusal ve uluslararası mevzuatın ruhuna aykırı olmak-
la birlikte, Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesinin “Taraflar bu 
Sözleşme kapsamında yer alan her türlü şiddet olayıyla ilgili ola-
rak, arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere, zorun-
lu anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerini yasaklamak üzere 
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.” hükmünü içeren 
48. Maddesine de açıkça aykırıdır. Zira önerilen düzenleme tam 
da Sözleşmenin yasakladığı alternatif çözüm yoludur.

 
Barolar olarak, çocuğa ve kadına yönelik şiddeti körükleyen, 

çocuk istismarı suçunu meşru hale getiren evlilik affı gibi hukuk 
dışı uygulamalara ilişkin söylemlerin ülke gündeminden derhal 
kaldırılması, bu hususta sorumlu bir hukuk politikası izlenme-
si gereğini önemle vurguluyoruz. Bununla birlikte çocuk ve ülke 
yararına bir düzenleme yapabilmek üzere disiplinler arası bir tar-
tışma ortamı sağlamak için gerekli organizasyona hazır oldu-
ğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bu hassasiyetimizi kamuoyuyla 
paylaşır sesimize katılmalarını dileriz. Saygılarımızla.30.01.2019

 
Adana Barosu
Ankara Barosu
Antalya Barosu
Aydın Barosu
Batman Barosu
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Burdur Barosu
Bursa Barosu
Diyarbakır Barosu
Gaziantep Barosu
Hatay Barosu
Iğdır Barosu
İstanbul Barosu
İzmir Barosu
Kırklareli Barosu
Kocaeli Barosu
Mersin Barosu
Muğla Barosu
Van Barosu

l İZMİR BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 3 
YAŞINDA

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuk hakları ve 
çocukların yargılanması ile ilgili gelişme ve süreçleri takip etmek, 
risk altındaki çocukların etkili bir şekil-
de korunmasını sağlamak, tutukevi ve 
cezaevi gibi kurumlarda tutulan çocuk-
ların koşullarının iyileştirilmesinde göz-
lemleyici çalışmalar yapmak, çocukları 
ve toplumu çocuk hukuku konusunda 
bilgilendirmek, resmi ve özel kuruluş-
lara çocukların yararına olacak şekilde 
bilgilendirme yapmak ve işbirliği yapa-
rak çocuğun üstün yararını kurmaya ve 
korumaya çalışmak üzere üç yıl önce 
bugün kurulmuştur.

 
Çocuk Hakları Merkezi kurulduğu 

günden bugüne dek, İzmir Barosu tüzel kişiliğinin altında yal-
nızca İzmir’de değil, Türkiye’nin diğer illerinde de fiziksel, cinsel 
veya psikolojik istismara maruz kalmış, kötü muamele görmüş 
ya da ihmal edilmiş çocukların yanında olmak ve haklarını koru-
mak için pek çok davaya müdahil olma talebinde bulunmuş, 
şüpheliler hakkında suç duyurusu yapmış, müdahil veya göz-
lemci sıfatıyla bu davaları takip etmiştir.

 
Çocuk Hakları Merkezi, çocukların üstün yararı için çalışan 

diğer resmi ve gönüllü kurumlarla görüş alışverişinde ve iş birli-
ği içerisinde bulunarak güncel çalışmaları takip ettiği gibi, üye-
leri aracılığıyla eğitim, proje ve seminerlere katılarak çocuklar 
söz konusu olduğunda özel bir yaklaşım benimsenmesi ve ser-
gilenmesi gerektiği hususunda farkındalığı arttırma çalışmaları-
na katkı sağlamaktadır. Yürütülen meslek içi atölye çalışmalarıy-
la ayrıca İzmir Barosu’na kayıtlı avukatların bu konuda gelişimi 
sağlanmakta, çocukların özellikle yargı organları önünde hak-
larını etkili bir şekilde kullanabilmesi ve adalete erişim sürecinin 
hızlandırılması amaçlanmaktadır.
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İzmir Adliyesi’nde Çocuk Hakları Merkezi’ne tahsis edilen 
odada hafta içi her gün adliye mesai saatleri boyunca, merkezi-
miz üyesi bir avukat ve bir stajyer avukat tarafından nöbet tutul-
maktadır. Böylece Çocuk Hakları Merkezi herkesin kolayca ula-
şabileceği ve başvuruda bulunabileceği, acil durumlarda hukuki 
sürece anlık müdahale edebilen bir merkez haline getirilmiştir.

 
Bugün İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin yaptığı bu 

çalışmalar geniş kitlelere ulaşmış, herkesçe bilinir hale gelmiş-
tir. Nitekim, merkezimize İzmir ve hatta bazen diğer illerden 
çocuklar, öğretmenler, adliye personelleri ihbarda bulunmakta 
ve tarafımızdan hukuki yardım talep etmektedir. Hukuki yardım 
taleplerinin hiçbiri geri çevrilmeyerek Merkezimiz girişimiyle ilgili 
çocuklarımız hakkında hem mahkemelerden hem Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ve koruyucu 
tedbirleri alınması sağlanmış ve süreç takipsiz bırakılmamıştır.

 
Son dönemde kamuoyuna “evlilik affı” olarak duyurulan 

cinsel istismara uğrayan çocukların istismar edenle evlenme-
si halinde ceza verilmemesi şek-
lindeki düzenlemeye 18 baro ile 
birlikte hayır dediğimizi bildiren bil-
dirimiz Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’ne kısa bir süre önce ulaştırıl-
mıştır. Çocuğun her türlü istismarı 
ile mücadeleyi asli bir görev ola-
rak benimsememizin sonucudur 
ki; çocuk ve evlilik kelimelerini yan 
yana getiren, çocuğun istismarını 
meşrulaştıran çağ dışı düzenleme-
leri asla kabul etmedik ve etmeye-
ceğiz. Bu konuda yayınlar çıkara-
rak, sempozyumlar düzenlenerek 

kamuoyu oluşturma çalışmalarımıza devam edeceğiz.
 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Kon-

seyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunma-
sı Sözleşmesi, Anayasamız, Türk Medeni Kanunu ve Çocuk 
Koruma Kanunu ile tarafımıza yüklenen asli görevleri yerine geti-
rirken izleyeceğimiz, kendimize yol haritası olarak belirlediğimiz 
usul ve ilkelerin yer aldığı İzmir Barosu Çocuk Koruma Politika-
sı çok yakında ilan edilecektir. Sözlerimizi 18 yaşına dek herkesin 
çocuk sayılacağını, her çocuğun kendisi ile ilgili işlemlere katılma 
ve görüş bildirme hakkına sahip olduğu, çocuğun özel hayatı-
na, ailesine, konutuna, iletişimine, onur ve itibarına haksız olarak 
müdahale edilemeyeceği, çocuğun her türlü sömürü, kötü mua-
mele, şiddet ve ihmale karşı korumanın her vatandaş için ödev 
olduğunu hatırlatarak bitiriyor, İzmir Barosu Çocuk Hakları Mer-
kezi olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceği-
mize, çocuklarımız adına önce Çocuk, sonra Ses, Hak, Özgür-
lük, Güç olacağımıza, onlar adına daha güzel bir dünya için 
çalışacağımıza yürekten söz veriyoruz! 14 Şubat 2019
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l DÜNYADAKİ BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMI-
NI KUTLUYORUZ

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir basın açıkla-
ması düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin önsö-
zünde denilir ki;  “Bu sözleşmeye taraf devletler…Dünyada-
ki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve bu 
nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukların bulundu-
ğu bilinci içinde olarak,… Bundan sonraki sayfalarda bulunan 
kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır…”

 
Dünyadaki ülkelerin tümünde…
 
Çok güç koşullar altında yaşayan
 
Ve özel bir ilgiye gereksinimi olan çocuklar….
 
Durumun tespit ve yazım tarihi 1989 …
Çocuk bayramını kutladığımız bugünün tarihi 2019…
 
Bu metin yazıldığında çocuk olanlar şimdi yetişkin oldu. Peki 

sözleşme ile söz verilenlerin hangisi yerine getirildi?
 
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, yetişkin olma-

dan önce çocuk olan toplumun tüm bireylerine bir hatırlatma-
da bulunmak istiyoruz.  Çocuklarımıza bildirgede yer alan hak-
ları sağlamak tartışmasız herkesin görevidir.

 
Bugün kız çocuklarının yarısı, erkek çocuklarının dörtte biri 

zorunlu ilköğretim sonrasında eğitimlerine devam edememek-

tedir.
 
Küçük yaşta çalışma yaşamına katılan çocuklarımızın büyük 

bir kısmı tarım işçiliğinde ucuz işgücü ihtiyacının karşılayıcısı 
konumuna gelmiştir.

 
Çocuğun fiziksel, sözel ve cinsel istismarına yönelik çalışma-

lar sizlerin de basından takip ettiği gibi yetersiz kalmaktadır ve 
engellenememektedir.

 
Çocuklarımızın bir kısmı halen sokakta çalıştırılmakta ve eko-

nomik açıdan da sömürülmektedir.
 
Çocukların üzerinde baskı hissetmeden güvenle kendilerini 

ifade edebilecekleri mahkemeler dahi çocuklara ilişkin yerel ve 
uluslararası mevzuatı bilmemekte, bu mevzuatları yorumlamak-
ta yetersiz kalmaktadır.

 
Acı ki çocuklarımız, basit velayet ve boşanma davalarında 

dahi hastane-adliye koridorlarında ziyan olmaktadır. Çocukları-
mıza kendilerini açıklama fırsatı verilmemektedir.

Engelli çocuklarımız için, ayrımcılık yapılmaksızın, temel hak 
ve özgürlüklerinin tam olarak hayata geçirilmesini sağlama ve 
güçlendirme sorumluluğu açık ve gerekli iken bu çocuklarımız 
için yapılan yasal düzenlemelerin dahi gereğinin yerine getirilme-
diği ortadadır.

 
Merkezimize ulaşan ihbar ve gündem konuları yolumu-

zun uzun olacağını göstermektedir. Ancak biz geleceğimiz olan 
çocuklarımız için, bundan sonraki çocuk bayramlarında yalnız-
ca güzel şeylerden bahsedebilelim diye tüm engelleri kaldırma-
ya söz verdik.



Çocuklara ulu önder Atatürk tarafından armağan edilmiş ve 
uluslararası çapta kutlanan bu günde çocuklarımızın bilmesini 
isteriz ki eğitim, sağlık, sosyal, adalet ve saymadığımız her sis-
tem içinde onların yanında olmak ve haklarını korumak adına 
her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

 
Dünyadaki ülkelerin tümünde bulunan, tüm çocukların 

çocuk bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.22 Nisan 2019
 
l DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLA-

MASI

BM Genel Kurulu’nun 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’ni kabul etmesiyle birlikte 20 Kasım Dünya Çocuk Günü 
olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bugünün kutlanmasının en 
temel amacı çocukların refahını ve 
çocuklara ilişkin konularda farkındalı-
ğı arttırmaktır.

 
Bütün dünya çocukları eşittir, 

bunun yanı sıra her çocuğun kendi-
ne özgü bir karakteri ve potansiye-
li vardır. Önemli olan bu potansiyeli 
ortaya çıkarabilmek ve mutlu nesil-
ler yetiştirebilmektir. Çocukların içine 
doğdukları bu dünya artık değişmiş 
ve gelişmiştir, sistemlerimizi bu çağın 
ilerisine taşımamız gerekmektedir.

 
Çocuk Hakları Sözleşmesi; yaşa-

ma hakkı başta olmak üzere; eksik-
siz biçimde gelişme hakkı; zarar-
lı etkilerden, istismar ve sömürüden 

korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma 
hakkı gibi birçok hakkı tanımlayarak devletlere, anne ve baba-
lara, idari ve yargısal makamlara pek çok görev ve ödev yükle-
miştir.

 
Sözleşmenin temeli kabul edilen çocuğun üstün yararı ilke-

sinin ise idari ve yargısal makamlar tarafından tam olarak anla-
şılmadığı her çocuğa tek tip bir elbise giydirilmek istendiği apa-
çık ortadadır. Alınan tüm kararlarda, uygulanılmak istenen tüm 
proje, işlem ve eylemlerde öznel bir değerlendirme yapılmalı, 
her çocuğun özel olduğu ve ihtiyaçlarının farklı olduğu anlayışın-
dan vazgeçilmemelidir.

 
Çocuklara kendileri gibi davranacakları özgür bir ortam veril-

melidir. 
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Katılım hakkının çocuklara tanındığından bahsedilebil-
mesi ancak çocukların kendilerini ilgilendiren konularda-
ki süreçlere etki edebilmesi imkanı sağlandığında mümkün 
olabilecektir. Bir günde değişen kanun, proje ve müfre-
datlarla çocukları denek haline getiren tüm modellerden 
vazgeçilmeli, yolun çocuklarla birlikte yürünmesi gerekti-
ği kabul edilip çocukların fikirleri ve ihtiyaçları dikkate alın-
malıdır.

 
İzmir Barosu olarak Çocuk Hakları Merkezi üyesi gönül-

lü meslektaşlarımız ile diğer kurum ve kuruluşlarla da işbir-
liği yaparak çocuklara hak temelli eğitimler verilmektedir. 
Yine meslek içi eğitim çalışmaları düzenleyerek alanda çalı-
şacak meslektaşlara farkındalık kazandırılmaya çalışılmak-
tadır. Dava dosyalarına müdahil olmak dahil çocuklar ile 
ilgili her işlem ve eylemde çocuklar için mücadele edilme-
ye devam edilmektedir. İhtiyaç halinde herkesin kolaylık-
la müracaat edebileceği İzmir Adliyesi 3.Kat B Blokta bulu-
nan Çocuk Hakları Merkezi’nde avukatlarımız nöbet tutmakta 
ve çocuklara ücretsiz hukuki yardım hizmeti sunulmaktadır.

 
Çocukların hiçbir tehlike ve tehdide maruz kalmadan, gele-

cek kaygısı duymadan, barış içinde ve güvenli bir ortamda 
çocukluklarını mutlu ve özgürce yaşayabilecekleri bir dünya 
mümkün! Biz hiç umudumuzu kaybetmeden çocuklarla bu 
yolda yan yana yürümeye devam edeceğiz.20 Kasım 2019

l İZMİR BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ’NİN 
KURULUŞUNUN DÖRDÜNCÜ YILINDA İZMİR ADLİYESİ 
İÇİNDE BULUNAN MERKEZ ÖNÜNDE BİR BASIN AÇIK-
LAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin kuruluşunun dör-

düncü yılında İzmir Adliyesi içinde bulunan Merkez önünde bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

 
Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, Çocuk Hakları Merke-

zi sorumlu yönetim kurulu üyeleri Av. Gamze Karaoğlu ve Av. 
Cansu Bildirici ile Merkez’de gönüllü olarak çalışan avukatla-
rın katıldığı açıklamayı Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu 
Üyesi Av. Can Kurtulan okudu.

 
Çocuk Hakları Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalar ve başvu-

ru yollarının vurgulandığı açıklamada çocukların,  toplumsal 
nedenlerle ya bir suçun faili ya da bizzat mağduru olduğu ifade 
edilerek “suça sürüklenen çocukların da adalet sisteminden 
en az zararla çıkmalarına dair hukuki mücadele veren Merkez, 
bu sebeple çocukların taraf olduğu tüm yargılamalarda onarıcı 
adalet sisteminin uygulanması yönünde çabalamaktadır. 



Merkez, suça sürüklenen çocukların infaz kurumun-
da geçirdikleri süreci takip ederek, onlara ihtiyaç duydukla-
rı hukuki desteği sağlamanın yanı sıra, infazda geçen sürenin 
hukuka uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin de takip-
çiliğini yapmaktadır denildi.

 
Ayrıca İzmir Barosu tarafından Siirt’te bir köy okulu için 

kitap bağışı kampanyası başlatıldığı da ifade edilen açıklama 
sonunda “İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak üzerimi-
ze düşen her sorumluluğu yerine getireceğimize, çocuklarımız 
adına önce Çocuk, sonra Ses, Hak, Özgürlük, Güç olacağı-
mıza, onların daha güzel bir dünyaya erişmeleri için çalışaca-
ğımıza yürekten söz veriyoruz!” denildi.

 
Okunan açıklamanın tamamı şöyle :
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuk hakları ve 

çocukların yargılanması ile ilgili gelişme ve süreçleri takip 
etmek, risk altındaki çocukların etkili bir şekilde korunma-
sını sağlamak, tutukevi ve cezaevi gibi kurumlarda tutulan 
çocukların koşullarının iyileştirilmesinde gözlemleyici çalışma-
lar yapmak, çocukları ve toplumu çocuk hukuku konusun-
da bilgilendirmek, resmi ve özel kuruluşlara çocukların yararı-
na olacak şekilde bilgilendirme yapmak ve işbirliği ile çocuğun 
üstün yararını kurmaya ve korumaya çalışmak üzere, dört yıl 
önce bugün kurulmuştur.

 
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, İzmir Adliyesi 3.kat B 

Blok 331 numaralı odada, merkeze gelen telefon ve yüz yüze 
başvuruları, birimde görevli ve gerekli eğitimi almış bir avukat 
ve iki stajyer avukat tarafından değerlendirip, gerekli danış-
manlık hizmetini vererek süreci başlatmaktadır. Gerek mağ-
dur, gerek suça sürüklenen çocuk, gerekse ailelerinin sadece 
bir telefon kadar yakınında olan İzmir Barosu, geleceğimizin 

teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanında olmuş, sade-
ce İzmir merkezde değil, tüm ilçelerde ve hatta yurt genelinde 
gerçekleşen adli vaka ve başvurular üzerine süreci başlatan, 
başlamış süreçlerin takipçisi olan bir kurum olmuştur.

 
Maalesef çocuklar, toplumsal nedenlerle ya bir suçun 

faili ya da bizzat mağdurudur. Suça sürüklenen çocukların 
da adalet sisteminden en az zararla çıkmalarına dair huku-
ki mücadele veren Merkez, bu sebeple çocukların taraf oldu-
ğu tüm yargılamalarda onarıcı adalet sisteminin uygulanması 
yönünde çabalamaktadır. Merkez, suça sürüklenen çocuk-
ların infaz kurumunda geçirdikleri süreci takip ederek, onlara 
ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamanın yanı sıra, infaz-
da geçen sürenin hukuka uygun bir şekilde yürütülüp yürütül-
mediğinin de takipçiliğini yapmaktadır. 

 
Mücadele ve çalışmanın kolektif şekilde devam ettirilmesi 

amacı ve mağdur çocuklara doğru hukuksal ve bilimsel deste-
ği sağlamak adına, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tara-
fından, “Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü” adlı meslek 
içi eğitim çalışmaları yürütülerek, yüzlerce avukata eğitim veril-
miş olup, bu eğitimler hali hazırda devam etmektedir. Eğitim-
ler ile birlikte, çocuğun menfaati düşünülerek gerekli adımlar 
atılmış olup, alınan kararlar ışığında Çocuk İzlem Merkezi’nde 
sadece bu eğitimi almış avukatlar görevlendirilecektir. 

 
Merkez, çocukların üstün yararı için çalışan diğer resmi 

ve gönüllü kurumlarla görüş ve işbirliği içerisinde buluna-
rak güncel çalışmaları takip ettiği gibi, üyeleri aracılığıyla eği-
tim, proje ve seminerlere katılarak, çocuklar söz konusu 
olduğunda özel bir yaklaşım benimsenmesi ve sergilenmesi 
gerektiği hususunda farkındalığı arttırma çalışmalarına katkı 
sağlamaktadır.  
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Bu amaç kapsamında, bugüne kadar yüzlerce başvuru 
değerlendirilmiş olup, birçok resmi ve özel kurumda, merkezi-
mizdeki avukatlar tarafından gerekli eğitim seminerleri ve kon-
feranslar düzenlenmiştir.

Sözlerimizi, 18 yaşına dek herkesin çocuk sayılacağı, her 
çocuğun kendisi ile ilgili işlemlere katılma ve görüş bildirme 
hakkına sahip olduğu, çocuğun özel hayatına, ailesine, konu-
tuna, iletişimine, onur ve itibarına haksız olarak müdahale edi-
lemeyeceği, çocuğu her türlü sömürü, kötü muamele, şiddet 
ve ihmale karşı korumanın, her vatandaş için ödev olduğunu 
hatırlatarak bitiriyor, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi ola-
rak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğimize, 
çocuklarımız adına önce Çocuk, sonra Ses, Hak, Özgürlük, 
Güç olacağımıza, onların daha güzel bir dünyaya erişmeleri için 
çalışacağımıza yürekten söz veriyoruz! 14 Şubat 2020

l İZMİR BAROSU’NUN COVID-19 PANDEMİ SÜRE-
CİNDE ÇOCUKLARIN DURUMU, ALINMASI GEREKEN 
ÖNLEMLER VE ÇOCUKLARIN MARUZ KALDIĞI CİN-
SEL DOKUNULMAZLIĞA İLİŞKİN SUÇLARA İLİŞKİN 
VERİLERE DAİR BASIN VE KAMUOYU BİLGİLENDİR-
MESİDİR.

 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de ilan edi-

len Covid-19 salgınıyla mücadele edebilmek amacıyla ülkemiz-
de çeşitli önlemler alınmıştır. Alınan önlemler arasında olan eği-

time ara verilmesi ve sokağa çıkma yasağı çocuklara yönelik 
her türlü şiddetin artması riskini de beraberinde getirmiştir. Bazı 
kamu kurumlarının çalışma şekillerinin de değişmesi çocuk 
haklarının korunmasıyla ilgili mekanizmalara erişimde sorunla-
ra yol açmıştır.

Yetkililerce, karantina, test, eğitime ara verilmesi, çalışma 
saatlerinde değişikliğe gidilmesi, maske, fiziksel mesafe gibi 
konularda önlemlerin acil ve üst düzeyde alınmasına ilişkin

açıklamalar yapılırken ev içinde kadına ve çocuğa yönelik 
her türlü şiddet ve cinsel istismarın önlenmesine ilişkin bir poli-
tika ve acil önlem planını ne yazık ki ele alınmamış ve açıklan-
mamıştır.

 
Salgın ilanından günümüze kadar İzmir Barosu tarafından 

çocukların maruz kaldıkları cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen 
suçlarda yapılan avukat görevlendirmelerinde ciddi bir değişim 
gözlemlenmektedir.

 
Örneğin 10 Mart 2020 ile 07 Mayıs 2020 tarihleri arasın-

da çocuğun cinsel istismarı suçu için yapılan görevlendirme 99 
iken, 2019 yılında aynı dönemde bu sayı 160, 2018’de 211, 
2017’de 244, 2016’da 154, 2015’de ise 74 olarak gerçekleş-
miştir. 2020 yılı ocak, şubat ve mart ayı görevlendirilmelerine 
bakıldığında ise şubat ayında cinsel istismarı suçu için yapılan 
görevlendirme 157 iken mart ayında 32’ dir.



Aşağıda iki ayrı grafikte Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Cin-
sel Taciz Suçu ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçlarının, İzmir 
Barosu CMK görevlendirmeleri kapsamında yapılan avukat 

görevlendirmelerine ilişkin  ayrı ayrı  sunulan veriler ve karşılaş-
tırmalar mağdur çocuk sayısındaki azalmanın arkasında yatan 
nedenlerin titizlikle incelenmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Tarafı olduğumuz gerek Birleşmiş Milet-
ler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 34.mad-
desinde gerekse yine tarafı olduğumuz 
ve çekincesiz olarak imzalanarak 2012 
yılı Nisan ayında resmi gazetede yayımla-
nan “Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel 
İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avru-
pa Konseyi Sözleşmesi” diğer adıyla “Lan-
zorete Sözleşmesi” nde çocukların cinsel 
istismardan korunması için her düzeyde 
alınması gereken önlemler yer almaktadır.

Lanzorete Komitesi Başkanı ve Başkan 
Yardımcısı da Covid-19 salgını döneminde 
çocukları cinsel sömürüye ve cinsel istis-
mara karşı korumak adına önlemlerin artı-
rılması için bir bildiri yayınlamıştır.

Bu bildiride karantina döneminin, çok 
sayıda çocuk açısından cinsel sömürü 
ve istismar da dahil artan şiddet karşısın-
da savunmasızlıkla sonuçlanabileceğine 
vurgu yapılmış ve taraf devletler sözleşme 
yükümlülüklerine uymaya davet edilmiştir.

Bu bağlamda; tarafı olduğumuz BM 
Çocuk Hakları Sözleşmesi, Lanzarote 
Sözleşmesi ,  Anayasa  ve  Çocuk Koru-
ma Kanunundaki hükümlerin uygulanması 
kapsamında Covid-19 salgını sürecinde;
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“-Alo 155, Alo 156 ve Alo 183 numaraları dışında erişimde 
yaşanan sıkıntıyı aşabilmek üzere her türlü şiddete ve istismara  
maruz kalan çocukların gerektiğinde hiç konuşmadan bile eri-
şebileceği ve sadece bir kez arama şansına sahip olabilecekle-
ri de göz önüne alınarak yalnız Çocuğa Yönelik Şiddet için 7/24 
ulaşılabilecek aktif ve derhal yanıt veren ayrı bir hat oluşturulmalı 
ve bu hatlar çocuklar tarafından bilinir kılınmalıdır.

l Kadın ve çocuklara yönelik olarak artan ev içi şiddete iliş-
kin gerek medya, basın, yayın araçlarıyla gerekse de uzaktan 
eğitim programı kullanılarak farkındalık ve bilinçlendirme çalış-
maları arttırılmalıdır.

l Uzaktan eğitim kararının alınmasıyla ülkede pek çok 
çocuğun internete erişememesi ve evlerinde televizyon olma-
ması sebebi ile ortaya çıkan eğitim eşitsizliği ile çocukların çevri-
miçi risklere ve dijital zorbalığa maruz kalma riskini ortadan kal-
dıracak politikalar geliştirilmelidir.

l Bu süreçte özel eğitime ve farklı destek mekanizmaları-
na gereksinimi olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak politika-
lar oluşturulmalıdır.

l Cinsiyete dayalı şiddet verileri ivedilikle toparlanmalı ve 
kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

l Yapılan infaz düzenlemesiyle cezaevlerinden salıverilen 
şiddet faillerinin izlenmesi ve bu faillerin şiddetine maruz kalan 
mağdur kadın ve çocukların korunması için bir izleme/denetim 
mekanizması oluşturulmalıdır.

l Kamusal alanlar güvenilir ve çözüm geliştirici hale getiril-
melidir.  

Mağdur çocuk sayısında görülen ciddi azalmanın başlı-
ca nedeninin okulların kapalı olması ve salgın nedeniyle alınan 
diğer önlemlerden kaynaklı koruyucu mekanizmalara erişim 
konusunda yaşanan sıkıntılar olduğunu düşünmekteyiz.

 Bu sürecin ne kadar devam edeceği hala belirsizliğini koru-

maktadır. Kayıtlara geçebilen şiddet olguları buzdağının sadece 
görünen kısmını oluşturmakta, kapalı kapılar ardında yaşanan 
her türlü cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan ve/veya şiddete 
tanıklık ederek travmaya uğrayan çocukların gerçek sayısı ses-
lerini duyuramadıkları için ne acıdır ki bilinmemektedir.

Bu nedenle salgın ile mücadele için geliştirilen politikalara 
yukarıda yer verilen önlemlerin eklenmesi ve acilen uygulanması 
zorunlu olup, çocukların uğradığı her türlü şiddet ve hak ihlalle-
rine ilişkin veriler kayıt altına alınmalı ve kamuoyu ile paylaşılarak 
görünürlüğü arttırılmalıdır.

l 12 HAZİRAN “DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE 
MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

BÜYÜMEZ İŞÇİ ÇOCUKLAR!..
Bugün 12 Haziran “ Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 

Günü”… 
Sırtlarında hayatın yükü… 
Gelişimsel dönemlerine uygun olmayan, yetişkinler için bile 

risk taşıyan koşullarda çalışmak, çocukların en temel hakla-
rı olan sağlık olanaklarından yoksun kalmalarına, biyolojik, psi-
kolojik,  sosyal bakımından gelişmelerine, büyümelerine engel 
olmaktadır.

Ayrıca çocukların çalıştıkları iş kollarında her türlü şiddet, 
taciz, baskı, ihmal ve istismara maruz kalma riskinin yüksek 
olduğu bilinmektedir. Sokakta çalışan çocuklarla ilgili yapılan bir 
araştırmaya göre; depresyon ve anksiyete oranının yüksekli-
ği nedeniyle, intihara yönelme eğilimlerinin de artmakta olduğu 
saptanmıştır.  

Oysa;  “Çocuğum ben, göğsünde büyüt,
             Umudum ben, düşüncende geliştir”.
Dünya yüzünde 5-17 yaş aralığında 152 milyon çocuk işçi 

bulunduğu tahmin edilmektedir. 
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ( UNGA) 2021 yılını, “Çocuk 
İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Yılı” ilan eden bir kararı  oy birli-
ği ile kabul etmiş ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ( ILO) bu 
çerçevede yürütülecek çalışmalara önderlik etmesini istemiştir. 

Türkiye İstatistik Kurumunun 31 Mart 2020 tarihinde yayın-
ladığı “Çocuk İşgücü Araştırması” raporunda; 5-17 yaş grubun-
da ekonomik faaliyette çalışan çocukların sayısının 720 bin kişi 
olduğu, çalışanlar arasında 5 yaşında çocuk gözlenmediği bilgi-
si yer almaktadır. 

Yani; çalışan çocuklar arasında 5 yaşında çocuk yok!..
Bugün 12 Haziran “ Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 

Günü” …
Sırtlarında hayatın yükü… 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre; Taraf  

Devletler her çocuğun, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve 
toplumsal gelişmesini sağlamakla yükümlüdürler.Ve yine Taraf 
Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyna-
ma ve yaşına uygun  etkinliklerde  bulunma, kültürel ve sanatsal 
yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar. 

Çocuk Koruma Kanununa Göre; Çocuğun yaşama, geliş-
me, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması 
gerekmektedir.  

Pandemi süreci bize göstermiştir ki; bütün yasal düzenle-
melere rağmen çocuklar ve hakları ilk gözden çıkarılacaklar ara-
sında olmakta, çocukların varlıkları, emeği sömürülmektedir. 
Tedbirler kapsamında bir yandan uzaktan eğitime geçilirken, 
işletmelerdeki meslek lisesi öğrencilerinin, “gerekli durumlarda 
işletmelerde eğitime devam “edecekleri kararı alınmıştır.  Yine 
tedbirler kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında, çalı-
şan çocuklar bu koruma tedbirinin dışında bırakılmıştır.

Her dönem görmezden gelinen  mevsimlik gezici tarım işçi-

lerinin çocuklarının ve çocuk işçilerinin  hak kayıpları  özellikle 
çok boyutluluk kazanmıştır.  Bu süreçte çocuklar hem salgının 
etkisine daha fazla maruz kaldılar hem de “uzaktan eğitim”den 
tümüyle mahrum bırakıldılar. 

Bugün 12 Haziran “Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele 
Günü” …

İzmir Barosu olarak bu doğrultudaki mücadelenin; çocuğa 
bakış açısının, çocuk hakları doğrultusunda değiştirilerek başla-
yabileceğine inancımızı, mücadelemizi  kararlılıkla sürdüreceği-
mizi yineliyoruz. Yoksa… 

“Su yansımalı, etek uçuşlu O çocuk
Bir aynadan geçerken gülümsemeyecek…”
    
l 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ BASIN 

AÇIKLAMASI

11 Ekim, Birleşmiş Milletler’e üye devletler tarafından 2012 
yılından itibaren kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı uğradı-
ğı eşitsizlik konusunda farkındalığın artırılması amacıyla ‘’Dünya 
Kız Çocukları Günü’’ olarak kutlanmaktadır.

Kız çocuklarının ayrımcılığa maruz kaldığı temel konula-
rın başında çocuk yaşta evlilikler gelmektedir. Küresel çapta 
her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu, yasadışı biçimde çocuk 
yaşta evlendiriliyor. Bu  evlilikler; özellikle kız çocuklarını kamu-
sal yaşamdan koparmakta, ev içi şiddete maruz bırakmakta, 
kız çocuklarının gelişimlerini, eğitimsel, sosyal ve mesleki alan-
da sahip oldukları olanakları tehlikeye atarak bir birey olarak 
geleceklerini belirleme haklarını ellerinden almaktadır. 18 yaşın 
altında her birey çocuktur ve “erken” “küçük yaş” gibi teknik 
terimlerle üstü örtülmeye çalışılsa da 18 yaşın altındaki evlilikler 
çocuk istismarıdır. 
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Çocukların ihmal ve istismarının önlenmesinde temel sorum-
luluk devlettedir ve devlet bu alandaki bütün disiplinler ile işbirli-
ği yaparak koruyucu önleyici politikaları vakit yitirmeksizin haya-
ta geçirmelidir.

Diğer önemli bir sorun ise kız çocuklarının eğitim hakkı-
na ulaşmakta yaşadıkları zorluklardır. Anayasa’da güvence altı-
na alınan zorunlu eğitimden yararlanamayan hala çok sayıda kız 
çocuğu bulunuyor. Türkiye’de kız çocuklarının okullaşma oran-
larında yaşanan artış belli bölgelerle sınırlı kalmaya devam edi-
yor. Eğitime erişimde özellikle okul öncesi ve ortaöğretimdeki 
cinsiyet eşitsizliği ise varlığını koruyor. Bu nedenlerle 4+4+4 şek-
lindeki kesintili eğitime son verilip kesintisiz zorunlu temel eğiti-
me geçilmesi çok önemlidir.

İzmir Barosu olarak Çocuk Hakları Merkezimiz ile birlik-
te; eğitim, sağlık, yaşam, barınma; fiziksel, psikolojik ve cin-
sel sömürüye karşı korunma hakları başta olmak üzere temel 
hak ve özgürlüklerden yararlanma konularında çocuklara özgü 
çözüm önerileri üretirken kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılı-
ğın önlenmesi temelinden hareket etmeye devam edeceğiz.

Cinsiyet ayrımcılığının sonlandığı, kız çocuklarının temel hak 
ve özgürlüklere erişimde fırsat eşitliğinin sağlandığı bir toplum 
düzenine kavuşuncaya dek mücadelemizi tüm kız çocuklarımız 
ile birlikte sürdüreceğiz. DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ kutlu 
olsun! 11.10.2020 

l 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ BASIN 
AÇIKLAMASI

“Dinleseler çocukları”
20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’n-

da,  Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin oy 
birliği ile kabul edildiği, böylelikle çocuk haklarının uluslarara-
sı yasa gücü niteliği kazandığı, her yıl 20 Kasımın, tüm ülkelerde 
Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandığı, Tür-
kiye’nin, bu Sözleşmeyi 1995 yılında onaylayarak, gerek ulus-
lararası topluma, gerekse vatandaşlarına, en önemlisi de tüm 
çocuklarına söz verdiği; hepimizin vakıf olduğu teorik bilgilerdir.

Bu Sözleşme’den çok önceleri çocukluk, insan yaşamı-
nın en temel ve özel bir dönemi olarak kabul edilmiyor, çocuklar  
“küçük yetişkinler” sayılıyorlardı. Oysa

“Çıkamaz çocukluğundan dışarı
kimse
İnanmamamız bundandır
Kocaman bombalara…”

Savaşlar gibi; dünyayı ve ülkemizi saran salgında da, 30 
Ekim tarihinde İzmir’imizi sarsan büyük depremde de ne yazık 
ki çocuklar hep ihlal edilen haklarıyla gündeme gelmiştir. Dep-
remde hayatlarını, ebeveynleriyle birlikte yaşama ve büyüme 
haklarını kaybeden çocuklar, yaşadıkları travmanın üzerine bir 
de fotoğrafları kullanılarak ihmal ve istismar edilmişlerdir. Bilmi-
yoruz ki;

“Dünyaya bir kez çocukken bakarız.
Gerisi hatıradır.”

Marttan bu yana içinde bulunduğumuz, her geçen gün etki-
leri daha da ağırlaşan Covid 19 salgını sürecinde, hala ev için-
de maruz kalınan her türlü şiddet ve cinsel istismar suçlarının 
önlenmesine ilişkin programlama yapılmamış, çocukların sesle-
rini duyurabilecekleri koruyucu mekanizmalara kolayca ulaşma-
ları sağlanmamıştır.
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Oysa Sözleşme; çocuğun yaşaması ve gelişmesi için müm-
kün olan azami çabanın gösterilmesini devletlerin sorumluluğu 
olarak görmektedir.  Anayasa’mızda ve Çocuk Koruma Kanu-
nu’muzda da çocuğun yaşam ve gelişme hakları güvence altı-
na alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca alınan kademeli olarak yüz yüze 
eğitimin başlaması kararı ile hastalanan çocuk sayısının her 
geçen gün arttığı haberleri endişe vericidir. Salgından önce de 
eğitime eşit olarak erişim mümkün değilken, salgınla birlikte 
dünya genelinde 463 milyon öğrencinin eğitime erişimi kesilmiş-
tir. Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı,  21 Eylül-9 Ekim tarihle-
ri arasında EBA’ya ancak 10.3 milyon öğrencinin giriş yaptığını, 
neredeyse 6 milyon öğrencinin EBA’yı kullanamadığını açıkla-
mıştır.

Çocukların eğitimden kopması; çocuk yaşta evliliklerin,  
suça sürüklenmelerin, çocuk işçiliğinin artmasına sebep olmak-

tadır. Tüm bunlar yeterince kaygı verici değilmiş gibi, Milli  Eğitim 
Bakanlığı’nın kalifiye eleman bulunmasında sorunlar yaşandı-
ğı için fabrikalar bünyesinde de okul açılabileceğine dair  açıkla-
masını, çocuk işçiliğinin normalleşmesi anlamını taşıyacağından  
kabul etmemiz mümkün değildir.

Modern devletin çocuğa karşı görevi; bedensel, duygusal, 
zihinsel ve ahlaki güvenliğine, diğer bir deyişle yüksek yararı-
na özen göstermek, kendilerini ilgilendiren konularda çocuğun 
görüşlerini serbestçe ifade etmesini, çocukların yetenekleri doğ-
rultusunda gelişmelerini, ekonomik ve sosyal refahlarını sağla-
maktır.

İzmir Barosu olarak, Dünya Çocuk Hakları Gününde, çocuk 
haklarını yaşama geçirme doğrultusundaki mücadelemizi karar-
lılıkla sürdüreceğimiz ve çocukları daima dinleyeceğimiz sözünü 
yineliyoruz. Çünkü biliyoruz ki;

“Dinleseler çocukları
 Her şey uçurtma…”
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l HER GÜN BİR BAŞKA “YETKİLİ” NİN ÇOCUKLAR 
VE KADINLAR HAKKINDA GİDEREK KORKUNÇLAŞAN 
AÇIKLAMALARINDAN BIKTIK!

İnsan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve 
geliştirilmesi, bu haklardan yararlanmada ayrımcılığın önlen-
mesi amacıyla kurulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kuru-
mu başkanının “15 yaşında nikah kıyılamaması, insan hak-
ları ihlalidir” beyanı; ticari cinsel sömürünün bir parçası olan, 
çocukları fiziksel ve duygusal olarak ihmal ve istismar eden, 
aynı zamanda adli ve tıbbi sonuçları olan bir olgunun evlilik adı 
altında teşvik edilmesinden başka bir şey değildir.

 
Temsil ettiği kurumun kuruluş amacını içselleştiremeyen, 

çocuk evliliklerinin çocuklarının cinsel istismarı ile sonuçlana-
cak bir süreç olduğu yaklaşımından yoksun bu ataerkil zihni-
yet yansımalarının, insani ve hukuki olarak kabul edilebilir bir 
tarafı bulunmamaktadır.

 
Aynı kişinin, aynı açıklamasındaki; “nikahsız birliktelik şidde-

te yol açıyor”, “sınırsız özgürlük anlayışı aileye karşı bir tehdit”, 
“nikahsız birliktelikler teşvik ediliyor”, “kadınlar anneliğe özen-
dirilmeli” şeklindeki kadın bedeni üzerinden yürütülen, kadını 
birey olarak görmeyen cinsiyetçi yaklaşım ürünü talihsiz cüm-
leleri, şiddeti normalleştirmeye yönelik çabanın tezahürüdür.

 
Kadına yönelik şiddete karşı etkin politikalar üretilme-

si temel çalışma alanlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı da aynı bakış açısını yansıtmış,  “Şiddete karşı sıfır 
tolerans” şiarıyla hareket etmesi beklenirken, kadına yöne-
lik şiddette yaşanan artışı tolere edilebilir olarak kabul etmiştir. 
Şiddeti sadece sayılarla ölçebilen bir bakanın kadına yönelen 
şiddete karşı etkili ve güçlü bir mücadele vermesini beklemek, 

elbette gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır.
 
Ancak bilinmelidir ki, asıl tolere edilemeyecek olan kadına 

yönelik şiddet, bu tarz söylemler ve temelindeki politikalardır. 
Bizim, bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yoktur.

 
Yine milyonlarca insan tarafından izlenen bir televizyon 

programında, bu suçun önüne geçilememesinde birinci dere-
cede sorumluğu olan İçişleri Bakanı tarafından sarf edilen “mil-
yonlarca insan çocuk pornosu da izliyor” sözleriyle; suçun 
mafya haberleriyle, videolarıyla eş tutularak ve “çocuk” söz-
cüğüyle “porno” sözcüğü aynı cümle içinde kullanarak “nor-
malleştirilmesi” kabul edilemez. Türk Ceza Kanunu’nda müs-
tehcenlik suç olarak tanımlanmış olup bu madde kapsamında 
çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki, duygusal bütün-
lüğü ve kişiliğinin korunması amaçlanmıştır. Suç teşkil eden 
bu videolara erişimin engellenmesine yönelik olarak ve vide-
oları izleyen “milyonlarca” insan hakkında şimdiye değin ne 
tür işlemler yapıldığına ve konuyla ilgili verilere değin bilgile-
rin kamuoyu ile paylaşılması elzem hale gelmiştir. Kadınları eşit 
yurttaş olarak görmeyip çocukları birey olarak kabul etmeyen-
lerden ard arda gelen bu beyanların,  parti ideolojileri ve iktidar 
mantığı doğrultusunda şekillendiği aşikardır.

 
Dün biri, bugün öteki, yarın kimbilir hangisi... Her gün bir 

başka “yetkili” nin giderek korkunçlaşan açıklamalarıyla kar-
şılaşmaktan bıktık! Bulunduğu yeri hazmedemeyenlerle daha 
nereye kadar devam edeceğiz?

 
Yaptıklarınız ortadadır. Tüm bunlar için yurttaşlardan derhal 

özür dilemeli, çağdışı anlayışlarınızı da alıp kamusal alanı terk 
etmelisiniz.

29.05.2021
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l ÇOCUK HAKLARI EĞİTİCİ 
EĞİTİMİ YAPILDI

6-7 Nisan 2019, 11-12 Mayıs 
2019, 15-16 Haziran 2019 tarih-
lerinde düzenlenen Çocuk Hak-
ları Eğitici Eğitimi atölye çalışma-
sı Dr. Kıvılcım Turanlı ve Dr. Kasım 
Akbaş’ın kolaylaştırıcılığı ile ger-
çekleşmiştir.

ETKINLIKLERIMIZ
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l BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN 
30. YILINDA ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI 
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

İzmir Barosu tarafından “BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin 30. Yılında Çocuğun Katılım Hakkı” 
başlıklı bir çalıştay düzenlendi. 27 Nisan 2019 günü 
düzenlenen  çalıştaya Türkiye Barolar Birliği ve bir-
çok baronun temsilcileri katıldı.

l ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE AVUKATIN 
ROLÜ EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

25 Mayıs 2019,29 Mayıs 2019, 28 Eylül 2019, 
29 Eylül 2019,12 Ekim 2019,13 Ekim 2019,26 
Ekim 2019, 9 Kasım 2019, 31 Kasım 2019, 7 Ara-
lık 2019, 21 Aralık 2019,28 Aralık 2019, 11 Ocak 
2020, 25 Ocak 2020, 6 Mart 2020, 7 Mart 2020 
tarihlerinde interaktif yöntemlerle yapılan birer gün-
lük eğitimlerde çocuk adalet sisteminin temel ilke-
leri, sosyal inceleme raporlarının amaç ve içeriği, 
mağdur ve korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavram-
ları, Çocuk İzlem Merkezleri ve Adli Görüşme Oda-
ları’nın önemi ve uygulamadaki yerine dikkat çekildi.

l ÇOCUK HAKLARI MERKEZİMİZİN 
FAALİYETLERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER  
KONFERANSI’NDA PAYLAŞILDI

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi sorumlu 
yönetim kurulu üyesi Av. Gamze Karaoğlu, Birleş-
miş Milletler Nüfus Fonu ve İzmir Demokrasi Üni-
versitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nüfus 
ve Kalkınma Konferansı Çerçevesinde Üreme Sağ-
lığı ve Hakları başlıklı konferansa katılarak çocuk 
istismarı ve adalete erişim başlıklı bir sunum ger-
çekleştirdi. 25 Ekim 2019

l BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN 
30. YILINDA ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMLERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, Aile ve 
Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk 
ve Gençlik Merkezleri’nde “Çocuk Hakları Eğitim-
leri” düzenlemek üzere bir araya geldi. İlk eğitimler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulünün 30. Yılın-
da 20 Kasım Haftası etkinlikleri kapsamında 19 ve 
22 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
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l 165 ÖĞRENCİYE ÇOCUK 
HAKLARI EĞİTİMİ VERİLDİ

Çocuk Hakları Merkezi’nden 
meslektaşlarımız Cemil Atlas Orta-
okulu’nda okuyan toplam 165 
öğrenciye 8 grup halinde çocuk 
hakları eğitimi verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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l DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ VE 23 NİSAN ULU-
SAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi; 20 Kasım 2018 tari-
hinde, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Karabağlar Fevzi 
Özakat İlkokulunda şenlik havasında geçen bir etkinlik düzenle-
di. Etkinlikte tüm öğrenciler ile birlikte günün anlam ve önemine 
yönelik paylaşımlar yapıldı, çocukların bugüne özel hazırladıkları 
çalışmalar sergilendi. Şenliğin ardından velilere yönelik düzenle-
nen “çocuk ihmal ve istismarı” konulu söyleşide ‘ihmal ve istis-
mar kavramları ile mücadele yöntemleri ve ihbar yükümlülüğü’ 
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Aynı gün İzmir Adliyesinde “Yardımcı Yargı Personelinin 
Verimliliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin Arttırılması” projesi kap-
samında gerçekleşen ve aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mah-
kemelerinde görev yapan hakim-savcı ve avukatlar ile aile, 
çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan sosyal 
çalışmacı, pedagog ve psikologların hedef kitle olarak belirlendi-
ği, Adalet Bakanlığı ve Birleşik Krallık temsilcilerinin de yer aldığı 
toplantıya katılım sağlandı.

 
Çocuk Hakları günü dolayısıyla TRT İzmir Radyosu’nda ger-

çekleşen “Söyleyeceklerimiz Var” proğramının konusu çocuk 
hakları merkezimizdi.
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l GÜNDOĞDU’DA UÇURTMA ŞENLİĞİ

Çocuklarımız neleri sevmiyorlar ki…
Uçurtmayı seviyorlar sözgelişi,
Bir havalandı mı uçurtmaları
Daha da güzelleşiyorlar.
Maviliklerde gözleri
Özgürlüğü yaşıyorlar
Uçurtmalarla birlikte.
   Rıfat ILGAZ

İzmir Barosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda 
Uçurtma Şenliği düzenledi.  Düzenlenen etkinliğe, mülteci çocuklar ve aileleri katılarak, uçurtma uçurdu. 27 Nisan 2019

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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l İZMİR BAROSU LİSE 
ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çiğli 
Naime Tömek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İzmir Barosu Adliye Birimi’ni ziyaret ettiler.25 Nisan 2019
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l GÜNDOĞDU’DA UÇURTMA ŞENLİĞİ

İzmir Barosu ve İzmir Down Sendromu 
Derneği 20 Kasım 2019 tarihinde, Dünya 
Çocuk Hakları Günü nedeniyle Gündoğ-
du Meydanı’nda bir şenlik düzenledi.
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