




Çocuk Haklar›na Dair
Sözleflme

Uygulama El Kitab›





Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme

Uygulama
Elkitab›

Rachel Hodgkin ve Peter Newell
taraf›ndan

UNICEF için haz›rlanm›flt›r



Unicef
© Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu 2002

Bu Elkitab›, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) taraf›ndan haz›rlatt›r›lm›ş olup, içeriği UNICEF’in
politikalar›n› ya da görüşlerini zorunlu olarak yans›tmamaktad›r.

Bu Elkitab›’n›n tasar›m›n›n ve içeriğinin sunumunun, herhangi bir ülkenin, o ülkenin yetkililerinin ya da s›-
n›rlar›n›n hukukî statüsüne ilişkin UNICEF görüşlerini yans›tt›ğ› ileri sürülemez.

Bu Elkitab›’n›n herhangi bir bölümü, nereden al›nd›ğ› belirtilerek serbestçe kullan›labilir. Elkitab›’n›n tama-
m›n›n ya da bölümlerinin çevirisi için gerekli iznin al›nacağ› yer: İletişim Bölümü, UNICEF Avrupa Bölge
Ofisi, Palais des Nations, 1211 Cenevre 10, İsviçre.

ISBN 92-806-3782-2
Sat›ş No. E.02. XX.6

UNICEF, UNICEF House,
Three United Nations Plaza,
New York, NY 10017, USA

UNICEF Avrupa Bölge Ofisi,
Palais des Nations, 
1211 Geneva 10, Switzerland

Kapak fotoğraflar› (soldan sağa): UNICEF/5376/Isaac; UNICEF/94-0971/Craig; UNICEF/95-1185/Pirozzi;
UNICEF/HQ96-0224/Toutounji; UNICEF/3933/90/Sprauge.

Kitap içi fotoğraflar: p. XX, UNICEF/97-0507/Murray-Lee; s. 18, UNICEF/DO/94-0989/Press; s. 39, UNI-
CEF/97-0484/Murray-Lee; s. 55, UNICEF/5131/Isaac; s. 88, UNICEF/Noorani; s. 134, UNICEF/94-
0876/Lemonye; s. 149, UNICEF/DOI95-0488/Ayisi; s. 196, UNICEF/DOI93-1185/Horner; s. 210, UNI-
CEF/5391/Isaac;s. 224, UNICEF/97-0494/Murray-Lee; s. 256, UNICEF/2133/Murray-Lee; s. 268, UNI-
CEF/90-0017/Tolmie; s. 280, UNICEF/3200/Bregnard; s. 368, UNICEF/5761/Goldsmith; s. 390, UNI-
CEF/DOI94-1186/Pirozzi; s. 538, UNICEF/93-BOU1005/Press; s. 558, UNICEF/HQ96-0245/Toutounji; s.
574, UNICEF/4404Z/Murray; s. 584, UNICEF/HQ97-0279/Noorani.

Tasar›m, Philippe Terrigeol
Birinci Bask› 
Birinci Bask›n›n Editörü Nazl› Fikirlier, Tercüme Metin  , Şebnem Akipek
İkinci Bask› 2003
Tercüme ve Editör Şebnem Akipek

Uygulama Elkitab› ayn› zamanda İngilizce, Frans›zca ve İspanyolca olarak da mevcuttur.



Bafllang›ç ...................................XI

Önsöz.......................................XIII

Teflekkür...................................XV

Girifl........................................XVII
� Amaçlar ve Yap› ..............................................XVII
� "Uygulama Denetim Listeleri" nas›l kullan›lacak? ........XIX
� At›flara iliflkin aç›klamalar ..................................XX

Maddeler ....................................1

1 Çocu¤un tan›m› ............................................1

• Çocuklu¤un bafllang›c› ..........................................3
• Çocukluk döneminin sona ermesi .........................4
• Yasalarda asgarî yafl belirlenmesi ..........................6

• Uygulama denetim listesi....................................15

2 Ayr›m gözetmeme .....................................19

• Ayr›mc›l›¤›n tan›m› ..............................................21
• Ayr›m gözetmeme ilkesinin aktif uygulanmas› ......22
• Yarg› alan› içindeki çocuklar................................26
• Ayr›mc›l›¤›n zemini..............................................28
• Ayr›mc›l›¤›n meflru say›lan biçimleri .....................31
• Cinsiyet ayr›mc›l›¤›...............................................32
• Sokakta yaflayan çocuklar ...................................35
• Ana-baban›n durumundan hareketle

ayr›mc›l›k vb.(madde 2(2)) ..................................36

• Uygulama denetim listesi....................................37

3 Çocu¤un yüksek yarar› ..............................41

• Yüksek yarar kavram›..........................................44
• Hükümet üzerinde "çocuk etkisi" .........................45
• Devletler’in bak›m görevi (madde 3(2))...............48
• Kurumlar, hizmetler ve tesisler için

standartlar (madde 3(3)).....................................49
• Uygulama denetim listesi....................................52

4 Sözleflme’deki haklar›n
yaflama geçirilmesi ...................................57
• Uygulamaya dönük genel önlemler.....................60
• Eldeki kaynaklar›n olabildi¤ince genifl tutulmas› ..61
• Sözleflmenin 10. y›ldönümünde tavsiyeler ...........62
• Gerekli olan bütün yasal önlemler.......................67
• ‹darî ve di¤er önlemler........................................71
� Kapsaml› bir ulusal strateji ............................71
� Devaml› Hükümet mekanizmalar› .................72
� Etkili eflgüdüm..............................................73
� Çocuk etkisi analizi .......................................74
� Bütçe analizi .................................................75
� Uygulaman›n izlenmesi .................................77
� Komite’nin talep etti¤i istatistikî bilgiler...78

� Çocuklar için ba¤›ms›z daireler......................81
• Uluslararas› iflbirli¤i .............................................84
• Uygulama denetim listesi....................................86

5 Ana-baban›n yönlendiricili¤i ve
yeteneklerinin geliflimi.............................89
• Ana-babalar›n sorumluluklar›...............................91
• "Aile"nin tan›m› ...................................................92

III‹Ç‹NDEK‹LER

‹çindekiler



• Haklar›n öznesi olarak çocuk ve
çocu¤un geliflen kapasitesi..................................93

• Ana-baban›n haz›rlanmas› ...................................96

• Uygulama denetim listesi....................................97

6 Çocu¤un yaflama, hayatta kalma
ve geliflme hakk› .......................................99
• Yaflama hakk› ...................................................101
• Erken evlilik.......................................................102
• Ölüm cezas› ......................................................103
• Silahl› çat›flma ...................................................103
• Cinayet .............................................................104
• Bebek öldürme .................................................104
• Namus cinayetleri .............................................106
• ‹ntihar...............................................................106
• Trafik kazalar› ...................................................107
• Ölümlerin araflt›r›lmas› ve kayda geçirilmesi ......107
• Hayatta kalma ve geliflme.................................108

• Uygulama denetim listesi..................................109

7 Nüfusa kay›t, isim, vatandafll›k,
ana-babas›n› bilme ve onlar
taraf›ndan bak›lma hakk›.......................111
• Uluslar aras› kayd›n önemi ................................112
• Çocuklar ne zaman ve nas›l nüfusa kaydedilmeli?115
• Hangi ayr›nt›lar kayda geçirilmeli?.....................116
• Çocu¤un isim hakk› ..........................................117
• Çocu¤un vatandafll›k kazanma hakk› ................118
• Mümkün oldu¤u ölçüde, çocu¤un

ana-babas›n› bilme hakk›...................................120
� "Ana-baba" kavram›n›n tan›m› .....................120
� "Mümkün oldu¤u ölçüde" kavram›n›n tan›m› ...121

• Mümkün oldu¤u ölçüde, çocu¤un ana babas›
taraf›ndan bak›lma hakk› ..................................123

• Uygulama denetim listesi..................................124

8 Kimli¤in korunmas›..................................127

• Çocu¤un kimli¤ini koruma hakk›.......................128
� Tâbiiyet.......................................................128
� ‹sim.............................................................128
� Aile ba¤lar› .................................................129

• Kimli¤in "korunmas›" .........................................129
•Çocu¤un kimlikten yoksun b›rak›ld›¤›

durumlarda Devlet’in bunu süratle yeniden
sa¤lamak için gerekli yard›m› sa¤lamas›.............130

• Uygulama denetim listesi..................................132

9 Ana-babadan ayr›lma ..............................135

• Kendi yüksek yararlar› aç›s›ndan gerekli
görüldü¤ü durumlar d›fl›nda çocu¤un
ana-babas›ndan ayr›lmama hakk›......................137
� Devlet’in bak›m› alt›ndaki çocuklar ...........138
� Sokaklarda yaflayan ya da çal›flan çocuklar..139
� Hastane bak›m›ndaki çocuklar ....................139

� Hapishanedeki ana-babalar .........................139
� Suç iflleyen çocuklar ....................................140
� Göç ve s›n›r d›fl› edilme ...............................140
� Silahl› çat›flma .............................................141
� Örfler ya da âdetler ....................................141

• Ayr›lmayla ilgili karar verilmesi ..........................141
� Karar›n yetkili makamlar taraf›ndan

al›nmas› ......................................................141
� Karar›n temyiz yolunun aç›k olmas›.............142
� Karar›n uygulanabilir yasa ve usullere

uygunlu¤u ..................................................143
� Oturumlarda bütün taraflar›n dinlenilmesi ..125

• Çocu¤un ana-baban›n ikisiyle de
iliflki kurma hakk› ..............................................144

• Yarg› karar›yla ayr› düflen ana-baba ve çocuk
hakk›nda bilgi ...................................................144

• Ayr› düfltü¤ü aile üyesi hakk›nda bilgi
isteyenlerin korunmas› ......................................145

• Uygulama denetim listesi..................................146

10Ailelerin birleflmesi amac›yla
ülkelere girifl ve ç›k›fl..............................151
• Baflvurular›n de¤erlendirilmesi .........................153
� Olumlu aç›dan ...........................................153
� ‹nsanî aç›dan .............................................154
� ‹vedi olarak................................................155

• Çocu¤un ayr› Devletler’de oturan
ana-babas›yla iliflki kurma hakk›.......................156

• Herhangi bir ülkeden ayr›lma hakk›.................156
• Kendi ülkesine girebilme hakk›........................156
• Uygulama denetim listesi................................157

11 Çocuklar›n yasa d›fl› yollarla ülke d›fl›na

ç›kar›lmas› ve geri döndürülmemesi.....159

• Çocuklar›n yasa d›fl› yollardan ülke d›fl›na
ç›kar›lmas›na ve geri döndürülmemesine
karfl› önlemler .................................................160

• Uygulama denetim listesi................................163

12 Çocu¤un görüfllerine sayg› ...................165

• Haklar›n öznesi olarak çocuk...........................167
• "Görüfl oluflturma yetene¤ine sahip" çocuk .....170
• Adlî ve idarî kovuflturmalar: madde 12(2) .......171
• Kat›l›m haklar›n›n uygulanmas›na

yönelik stratejiler.............................................172
• Farkl› ortamlardaki uygulamalar ......................175
� Hükümet ve politikalar›n oluflturulmas› ......175
� fiikayet yollar› ............................................177
� Çocu¤un korunmas› hakk›nda ...................178
� Aile içinde..................................................178
� Evlat edinme..............................................179
� Alternatif bak›m ........................................179
� Okullar ......................................................179
� ‹stihdam ....................................................181

IV Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›



� Yerel hizmetler ..........................................182
� Çevre koruma............................................183
� Sa¤l›k ........................................................184
� Medya .......................................................185
� Mülteci konumundakiler ............................185
� Çocuk adaleti ............................................186

• Uygulama denetim listesi..................................187

13 Çocu¤un görüfllerini ifade etme hakk›.191

• Çocu¤un haklar›na getirilen k›s›tlamalar............194
• Uygulama denetim listesi..................................197

14 Çocu¤un düflünce, din ve
vicdan özgürlü¤ü ...................................199

• Düflünce özgürlü¤ü...........................................201
• Vicdan özgürlü¤ü .............................................201
• Din özgürlü¤ü...................................................202
• Ana-baban›n yönlendirmesi...............................204
• Okul e¤itimi ve din özgürlü¤ü...........................205
• Dinin aç›klanmas›na iliflkin s›n›rlamalar ..............207
• Din temelinde ayr›mc›l›k....................................208
• Uygulama denetim listesi..................................209

15 Çocu¤un dernek kurma ve

bar›fl içinde toplanma hakk› .................211

• Dernek kurma özgürlü¤ü..................................212
• Bar›fl içinde toplanma .......................................215
• Çocuk haklar›na getirilen k›s›tlamalar ................215
• Uygulama denetim listesi..................................217

16 Çocu¤un özel yaflam›na
sayg› hakk› .............................................219

• Keyfi müdahalelerden kaç›nma .........................220
• Çocuklara özel dan›flmanl›k...............................221
• Kurumlarda özel yaflama sayg›..........................223
• Çocuk adalet sisteminde ve di¤er

usulî ifllemlerde özel yaflama sayg› ....................224
• Çocuklara iliflkin dosyalar ..................................224
• "Aile", "konut" ve "iletiflim" .................................225
• Onuruna ve sayg›nl›¤›na yönelik haks›z sald›r›lar227
• Uygulama denetim listesi..................................228

17 Çocu¤un gerek duydu¤u
bilgilere eriflimi......................................233

• Kitle iletiflim araçlar›n›n önemi...........................235
• Komitenin medya hakk›nda genel tart›flma günü236
• De¤iflik kaynaklardan bilgilenme .......................237
• Medyan›n sosyal ve kültürel faydalar› ................239
• Çocuk kitaplar› ..................................................239
• Az›nl›klar›n dille ilgili gereksinimleri ...................241
• Çocuklar›n zararl› bilgilerden korunmalar›nda..........

izlenecek ilkeler.................................................242
• Özel yaflam ve medya .......................................244
• Uygulama denetim listesi..................................245

18 Ana-babalar›n, Devlet’in yard›m›yla yerine
getirecekleri ortak sorumluluklar› .....249

• Ana-babalar›n çocuklara yönelik birincil
sorumlulu¤u......................................................251

• Çocu¤un yüksek yarar›n›n ana-baban›n
dikkate alacaklar› bafll›ca husus olmas› ..............252

• Ana-baba e¤itimi...............................................252
• Ana ve baban›n ortak sorumluluklar›.................253
• Tek ebeveynli aileler ..........................................254
• Ana-baban›n ayr›ld›¤› durumlar .........................255
• Devlet’in ana-babalara gerekli

yard›mda bulunmas›..........................................256
• Devlet’in çocuklara yönelik kurumlar›,

etkinlikleri ve hizmetleri sa¤lamas› ....................258
• Çal›flan ana-babalar için uygun önlemler ...........258

• Uygulama denetim listesi..................................260

19 Çocu¤un her tür fliddete karfl›

korunma hakk› .....................................263

• "fiiddetin her türü" kavram› ...............................266
• Komitenin fliddet hakk›nda genel tart›flma günü267
• Fiziksel cezadan korunma hakk› ........................271
• Kurumlardaki fliddet ..........................................275
• Ceza adaleti sisteminde fliddet ..........................276
• Koruyucu ve önleyici önlemler: madde 19(2) ....278
• Uygulama denetim listesi..................................282

20 Aile ortam›ndan yoksun

b›rak›lm›fl çocuklar...............................285

• "Aile ortam›"......................................................287
• Özel korunma ve yard›m sa¤lanma hakk›..........287
• Koruyucu aile bak›m› dahil alternatif bak›m.......289
• Kurumsal bak›m................................................291
• Özgürlükten yoksun b›rakma ............................292
• Özürlü çocuklar.................................................293
• Sokaklarda yaflayan ya da çal›flan çocuklar........294
• Alternatif bak›mda geliflmenin süreklili¤i ...........295

• Uygulama denetim listesi ..................................296

21 Evlat Edinme...........................................299

• Çocuklar›n evlat edinilmesini kabul eden ve/veya
buna izin veren Devletler ..................................301

• Çocu¤un yüksek yarar›n›n en baflta gözetilmesi 302
• Evlat edinmeye yaln›zca yürürlükteki yasal

düzenlemelere uygun olarak yetkili makam
taraf›ndan karar verilmesi..................................303

• Evlat edinme için gerekli izin ve r›za..................303
• Çocu¤un görüflleri.............................................304
• Belirli koflullar alt›nda ülkeleraras› evlat edinme.305
� Çocu¤un kendi ülkesinde bak›lmas›n›n

mümkün olmad›¤› durumlar ......................305
� Ulusal evlat edinme standartlar›na uygunluk...305
� Haks›z kazanç olmamas› ............................306

V‹Ç‹NDEK‹LER



• Ülkeleraras› evlat edinme ifllemlerinde
uluslararas› antlaflmalar ve düzenlemeler ..........306

• Uygulama denetim listesi..................................307

22 Mülteci çocuklar ....................................311

• Mültecilerin statüsüne iliflkin yasalar..................313
• Mülteci statüsü kazanmak isteyen çocuklar.......314
• Korunma ve yard›m görme hakk› ......................315
• Çocuklar›n gözalt›na al›nmas› ............................315
• Devletler’in hükümetler aras› ve hükümet

d›fl› kurulufllarla iflbirli¤i .....................................316
• Aile üyelerinin araflt›r›lmas› ................................318
• Aile üyeleri bulunamayan çocuklar›n korunmas› 318
• Ayr›m gözetmeme ............................................319
• Vatandafll›k .......................................................320
• E¤itim, sa¤l›k ve sosyal hizmetler ......................320
• Uygulama denetim listesi..................................321

23 Özürlü çocuklar›n haklar› ......................325

• Komitenin özürlü çocuklar hakk›nda
genel görüflme günü.........................................328

• Genel görüflmenin tamamlanmas›.....................330
• Standart kurallar›n oluflumu ..............................330
• "Özürlülük" ve "engel" kavramlar›n›n

tan›mlanmas› ....................................................331
• Standart Kurallar›n ‹zlenmesi: Özel raportör......332
• Özürlülü¤ün nedenleri.......................................333
� Yoksulluk...................................................333
� Silahl› Çat›flma ...........................................333
� Çocuk iflçili¤i ..............................................334
� Kötü muamele...........................................334

• Özürlü çocuklar›n aktif kat›l›m› ..........................334
• Özürlü çocuklara yönelik ayr›mc›l›k....................336
• Mümkün olan en üst düzeyde özel bak›m ve

yard›mdan yararlanma hakk› .............................339
• Kat›l›m haklar› ...................................................341
• Kurumlara yerlefltirmeden ve göz alt›na

al›nmadan kaç›nma...........................................341
• Özürlü çocuklar ve kapsay›c› e¤itim...................341
• Sa¤l›k ...............................................................344
• ‹fl hayat›na haz›rl›k ............................................345
• E¤lenme ve dinlenme........................................345
• Uluslararas› iflbirli¤i............................................345

• Uygulama denetim listesi ..................................346

24 Çocu¤un sa¤l›k ve sa¤l›k hizmetlerinden..
yararlanma hakk› .................................349

• Uluslar aras› ‹nsan Haklar› Bildirgesi ..................353
• Temel Sa¤l›k Hizmetleri Bildirgesi ......................353
• Dünya Çocuk Zirvesi Bildirgesi ..........................354
• Sa¤l›k alan›ndaki haklar›n›n zamana yay›lm›fl

olarak ve geliflerek gerçeklefltirilmesi .................355
• Ayr›mc›l›k konular›.............................................356

• Sa¤l›k haklar› ile ilgili kat›l›m..............................358
• Bebek ve çocuk ölümlerinin azalt›lmas› .............358
• Gerekli t›bbî yard›m ve sa¤l›k hizmetleri ............359
• Hastal›klar ve yetersiz beslenmeye

karfl› mücadele..................................................360
• Annelere uygun bak›m......................................362
• Sa¤l›k e¤itimi ve tan›t›m› ...................................362
• Anne sütüyle beslenme.....................................362
• Kazalar›n önlenmesi ..........................................362
• HIV/AIDS ..........................................................364
• Koruyucu sa¤l›k bak›m› .....................................367
• Ba¤›fl›klama.......................................................368
• Aile planlamas›..................................................368
• Ergenlere yönelik sa¤l›k hizmetleri ....................369
• Ak›l sa¤l›¤› ........................................................371
• Zararl› geleneksel uygulamalar›n kald›r›lmas› .....371
• Uluslararas› iflbirli¤i............................................374

• Uygulama denetim listesi ..................................375

25 Çocuk hakk›nda al›nan tedbirlerin düzenli 
aral›klarla gözden geçirilmesi hakk› ..379

• Çocu¤un bak›m, koruma ya da tedavi amac›yla
kurumlara yerlefltirilmesi....................................381

• Düzenli aral›klarla gözden geçirme....................382

• Uygulama denetim listesi ..................................383

26 Çocu¤un sosyal güvenlikten
yararlanma hakk› .................................385

• Çocu¤un sosyal güvenlikten yararlanma hakk› ..386
• Bu hakk›n ulusal yasalar uyar›nca

gerçeklefltirilmesi görevi ....................................389
• Çocuklar›n ve ana-babalar›n›n kaynaklar›n›n ve

koflullar›n›n dikkate al›nmas›..............................390
• Çocuklarla ilgili olarak onlar için ya da onun

ad›na yap›lacak baflvurular ................................390

• Uygulama denetim listesi..................................392

27 Çocu¤un uygun yaflam standartlar›na

sahip olma hakk› ..................................395

• Bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal
geliflimi aç›s›ndan yeterli yaflam standard› .........398

• Ana-babalar›n birincil sorumlulu¤u ....................398
• Ulusal koflullar ve sahip olduklar› imkânlar

dahilinde Devletler’in görevi ..............................399
• Devletler’in ihtiyaç içindeki ana-babalar›

destekleme görevi.............................................401
• Beslenme ..........................................................402
• Bar›nma ............................................................403
• Çocu¤un bak›m masraflar›n›n karfl›lanmas›

hakk› (madde 27(4)) .........................................405
• Bak›m masraflar›n›n yurtd›fl›ndan karfl›lanmas› .406

• Uygulama denetim listesi..................................407

VI Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›



28 Çocu¤un e¤itim hakk› ...........................411

• E¤itimin tan›m›..................................................414
• Çocu¤un e¤itim hakk›n›n tedricen

gerçeklefltirilmesi...............................................415
• F›rsat eflitli¤i temelinde e¤itim...........................417
� K›z çocuklar ...............................................418
� K›rsal kesimdeki çocuklar ...........................420
� Az›nl›k gruplar› ..........................................420
� Özürlü çocuklar .........................................421
� Hürriyeti ba¤lay›c› cezaya

çarpt›r›lm›fl çocuklar ...................................422
• Paras›z ve zorunlu ilkö¤retim ............................422
• Herkesin yararlanabilece¤i farkl› ortaö¤retim

biçimlerinin gelifltirilmesi....................................423
• Kapasitelerine uygun olarak herkesin

yararlanabilece¤i yüksekö¤retim .......................426
• Herkesin eriflebilece¤i meslekî bilgiler ................426
• Okul terk oranlar›n›n düflürülmesi için

yönelik önlem al›nmas›......................................426
• Okul disiplini .....................................................430
• Uluslararas› iflbirli¤inin gelifltirilmesi ...................432

• Uygulama denetim listesi..................................433

29 E¤itimin hedefleri..................................437

• Komitenin 1. Genel Yorumu: E¤itimin
hedefleri ...........................................................440

• Amaçlara iliflkin uluslararas› görüfl birli¤i ...........444
• Çocu¤un tüm becerilerini gerçeklefltirmesini

sa¤lamak ..........................................................444
• ‹nsan haklar›na ve özgürlüklere sayg›y›

gelifltirmek ........................................................445
• Çocu¤un ana-babas›na sayg›y› gelifltirmek.........449
• Bütün kültürel ve ulusal de¤erlere sayg›y›

gelifltirmek ........................................................449
• Çocu¤un özgür bir toplumda sorumlu bir

yaflam için haz›rlanmas›.....................................449
• Halklar aras›nda hoflgörü ve dostlu¤u

gelifltirmek ........................................................451
• Cinsiyetler aras› eflitlik .......................................452
• Bar›fl..................................................................453
• Do¤al çevreye sayg› ..........................................454
• Sözleflme’ye uygun özel okul açma

özgürlü¤ü .........................................................455
• Uygulama denetim listesi..................................456

30 Az›nl›klara ya da yerli halklara mensup
çocuklar.................................................459

• Çocu¤un kendi kültüründen yararlanma
hakk›.................................................................463

• Çocu¤un kendi dininin gereklerini yerine
getirme hakk›....................................................465

• Çocu¤un kendi dilini kullanma hakk› .................465
• Uygulama denetim listesi..................................468

31 Çocu¤un bofl zaman de¤erlendirme; 
dinlenme, e¤lence ve kültürel
etkinliklere kat›lma hakk› ...................471

• Çocu¤un dinlenme ve bofl zaman hakk›............473
• Çocu¤un oyun ve e¤lence hakk› .......................474
• Çocu¤un kültürel ve sanatsal yaflama kat›lma

hakk›.................................................................476
• Devletler’in, çocuklara yönelik f›rsatlar› art›rma

görevi ...............................................................477
• F›rsat eflitli¤i ......................................................477
• Uygulama denetim listesi..................................479

32 Çocuk iflçili¤i.........................................481

• Uluslararas› belgeler ve çocuk iflçili¤i .................483
• Uluslararas› Çal›flma Örgütü ..............................484
• ILO Asgari Yafl Sözleflmesi (No.138)..................484
• Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçimlerine ‹liflkin

ILO Sözleflmesi (No.182) ...................................485
• Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçimine ‹liflkin

ILO Tavsiye Karar› .............................................484
• Ekonomik sömürüden korunma hakk› ...............492
• ‹fle bafllama için asgarî yafllar ............................494
• ‹fl ve e¤itim .......................................................495
• Çal›flma saatlerinin ve koflullar›n›n düzene

ba¤lanmas› .......................................................496
• Uygulama .........................................................496

• Uygulama denetim listesi ..................................497

33 Çocuklar ve uyuflturucu kullan›m› ......501

• Çocuklara yönelik tehdit....................................503
• Uyuflturucu kötü kullan›m›n› anlamak................504
• Yasal ve idarî önlemler ......................................506
• Sosyal ve e¤itici önlemler ..................................507
• Uygulama denetim listesi..................................508

34 Çocuklar›n cinsel sömürüye
maruz kalmas› ......................................511

• ‹htiyari Protokolün kabulünün geçmifli...............513
• Di¤er uluslar aras› belgeler................................514
• Komitenin cevab› ..............................................515
• Sömürüye özellikle aç›k durumdaki gruplar .......517
• Yasal önlemler ..................................................519
� Cinsel iliflkiye r›za gösterme yafl›....................519

� Seks turizmi ..................................................520

• Di¤er önlemler ..................................................521
• Di¤er uluslararas› belgeler .................................523
• Uygulama denetim listesi..................................524

35 Çocuk sat›lmalar›n›n, kaç›r›lmalar›n›n ve 
fuhufla zorlanmalar›n önlenmesi ........527

• Çocuk kaç›r›lmas› ve çal›flt›r›lmas› ......................530
• Çocuk kaç›r›lmas› ve evlat edinme.....................531
• Çocuk kaç›r›lmas› ve cinsel sömürü ...................532

VII‹Ç‹NDEK‹LER



• Çocuk kaç›r›lmas› ve organ nakli .......................533
• Çocuk kaç›r›lmas› ve silahl› çat›flmalar................534
• Suçlu de¤il ma¤dur ...........................................534
• Uygulama denetim listesi..................................535

36 Sömürünün di¤er biçimlerine
karfl› korunma ......................................539

• Di¤er sömürü biçimlerine örnekler:
Özel yetenekleri olan çocuklar;
medya; araflt›rma ..............................................541

• Uygulama denetim listesi..................................542

37 ‹flkence, afla¤›lay›c› davran›fl ve
özgürlükten yoksun b›rakma ..............545

• Çocuk adalet sistemi hakk›nda
BM kurallar› ve ilkeleri .......................................549

• ‹flkence, vb........................................................549
• Fiziksel ceza ......................................................552
• Hücre hapsi.......................................................553
• ‹dam cezas› ve ömür boyu hapis .......................553
• Özgürlükten yoksun b›rakma ............................555
• Tutuklama, yarg›lama öncesi gözalt› .................557
• Hapis ................................................................555
• Çocuk adalet sistemi d›fl›nda gözalt›..................558
• Özgürlüklerinden yoksun b›rak›lm›fl

çocuklara yönelik uygulamalar ..........................559
• Yetiflkinlerden ayr›lma .......................................560
• Aileyle temas ....................................................561
• Hukuksal güvenceler .........................................561

• Uygulama denetim listesi ..................................563

38 Silahl› çat›flmalardan etkilenen
çocuklar›n korunmas› ..........................569

• Uluslar aras› insanî hukuk..................................572
• Cenevre Sözleflmeleri ve Ek Protokoller .............572
• Silahl› çat›flma ortamlar›ndaki çocuklarla

ilgili Komite’nin Genel Görüflmesi......................573
• Silahl› çat›flmalar›n sonuçlar› ..............................575
• "Silahl› çat›flmalar›n çocuklar üzerindeki etkileri"

hakk›nda araflt›rma ...........................................576
• 18 yafl alt›ndakilerin askere al›nmas›..................578
• Çocuklar›n silahl› çat›flmaya kat›l›m› hakk›nda

ihtiyari protokol.................................................580
• Uluslar aras› ceza mahkemesi............................580
• Çocuk iflçili¤inin en kötü biçimleri hakk›ndaki

ILO Sözleflmesi (No.182) ...................................580
• Güvenlik Konseyi kararlar› .................................581
• Anti-personel may›nlar ......................................581
• Uygulama denetim listesi..................................583

39 Ma¤dur durumdaki çocuklar›n
rehabilitasyonu ....................................585

• ‹hmal, sömürü veya istismar ma¤durlar› ............587
� Ekonomik sömürü.........................................590

� Çocuk adalet sistemi içindeki çocuklar ..........590

�‹flkence, insanl›k d›fl› veya afla¤›lay›c›

muamele ma¤durlar›......................................591

� Silahl› çat›flma ma¤durlar› .............................592

• Uygulama denetim listesi..................................593

40 Çocuk adalet sisteminin
yönetimi................................................595

• Çocuk adalet sistemine iliflkin
BM kurallar› ve ilkeleri .......................................598

• Komite’nin genel kayg›lar›.................................599
� Ayr›m gözetmeme ........................................601

� Yüksek yarar .................................................601

� Kat›l›m ..........................................................601

� Kaluoyunun etkisi .........................................602

� E¤itim ...........................................................602

� ‹hlallerin önlenmesi .......................................603

• Çocuk adalet sistemine yönelik e¤ilim ...............603
• Yasal güvenceler ...............................................604
• Ayr› bir çocuk adalet sistemine duyulan

gereksinim ........................................................605
� Cezaî ehliyet yafl›...........................................607

� Yarg›lama sürecine baflvurmaktan

kaç›nma........................................................609

• Farkl› yaklafl›m yollar›.........................................610

• Uygulama denetim listesi ..................................611

41 Mevcut insan haklar›
standartlar›na sayg›.............................615

• Uygulama denetim listesi..................................616

42 Sözleflme’nin yayg›n olarak

tan›t›lmas›.............................................617

• Yaymak için kapsaml› bir strateji .......................619
• Sözleflme ile ilgili e¤itim ....................................621
• Komite taraf›ndan istenen e¤itime iliflkin bilgi ...622

• Uygulama denetim listesi..................................623

43 Çocuk Haklar› Komitesi........................625

• Üyelik ve seçimleri.............................................627

• Toplant›lar.........................................................627

• Belgelendirme ...................................................628

44 Taraf Devletler’in bildirim
yükümlülükleri .....................................631

• ‹lk Raporlar ve Periyodik Raporlar......................634
• Rapor’a iliflkin K›lavuzlar....................................634
• Komite’nin Rapor sürecine genel bak›fl..............636
• Raporlar’›n yayg›n biçimde edinilmesini

sa¤lamak ..........................................................641

• Uygulama denetim listesi (madde 44(6) ...........641

VIII
Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›



45 Birleflmifl Milletler kurulufllar› ve di¤er

organlarla iflbirli¤i ...............................643

46-54 Sözleflme ile ilgili ek hükümler......645

Çocuklar›n silahl› çat›flmalara dahil olmalar› ko-
nusundaki ihtiyari protokol...................647

• Protokolün hükümleri........................................648
• Bildirim yükümlülükleri ......................................650

• Uygulama denetim listesi ..................................651
Çocuklar sat›fl›, çocuk fahifleli¤i ve
çocuk pornografisi ile ilgili ihtiyari 
protokol ...................................................653
• Protokolde yer alan hükümler ...........................654

• Uygulama denetim listesi ..................................656

Ekler

1 Birleflmifl Milletler ve Birleflmifl Milletler
ile ilgili kurulufllar Rehberi ....................661

2 Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme..........................................669

• Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, Çocuklar›n
silahl› çat›flmalara dahil olmalar› konusundaki
ihtiyari protokol.................................................678

• Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, Çocuk Sat›fl›
Çocuk Fahifleli¤i ve Çocuk Pornografisi

ile ‹lgili ‹htiyari Protokol.....................................682

3 Çocuk Haklar› Komitesi:
Periyodik Raporlar için K›lavuz..............687

• Çocuklar›n silahl› çat›flmalara dahil olmalar›
konusundaki ihtiyari protokole iliflkin
ilk raporlar için k›lavuz.......................................708

• Çocuklar›n Sat›fl›, Çocuk Fahifleli¤i ve
Çocuk Pornografisi ile ilgili ihtiyari Protokole

iliflkin raporlar için k›lavuz..................................711

4 Di¤er temel belgeler................................714

• ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi.........................714
• Çocuk Haklar› Bildirgesi,....................................717
• Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve

Kültürel Haklar Sözleflmesi, ...............................719
• Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözleflmesi,724
• ‹stihdamda Asgarî Yaflla ‹lgili

138 Say›l› ILO Sözleflmesi, .................................732
• Birleflmifl Milletler Çocuk Adaletinin Yönetimi

Hakk›nda Asgarî Standart Kurallar
(Beijing Kurallar›),..............................................736

• Çocuk Suçlulu¤unun Önlenmesine ‹liflkin
Birleflmifl Milletler Yönlendirici ‹lkeleri
(Riyad ‹lkeleri), ..................................................747

• Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl Çocuklar›n
Korunmas›na ‹liflkin Birleflmifl Milletler Kurallar›, 753

• Çocuklar›n Korunmas› ve Ülkeleraras›
Evlat Edinmeye ‹liflkin ‹flbirli¤i Hakk›ndaki
Lahey Sözleflmesi, .............................................761

• Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatlar›n Eflitlenmesine
‹liflkin Standart Kurallar, ....................................767

• En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹flçili¤inin
Yasaklanmas› ve Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liflkin
182 Say›l› ILO Acil Eylem Sözleflmesi, ................779

• Baflta Kad›nlar ve Çocuklar Olmak Üzere ‹nsan
Kaçakç›l›¤›n›n Önlenmesi, Durdurulmas› ve

Cezaland›r›lmas› Hakk›nda Protokol,..................787

5 Kaynakça...................................................795

6 K›saltmalar................................................808

IX‹Ç‹NDEK‹LER



X
Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›



ocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin

dünyadaki hemen hemen bütün ül-

keler taraf›ndan onaylanmas› dik-

kate de¤er bir baflar›d›r. Dünyada-

ki hemen hemen her ülkenin kendi

çocuklar› konusunda birtak›m ba¤-

lay›c› yükümlülükler alt›na girmesi, gelecek için bizlere

büyük umutlar vermekte ve çocuk haklar›n› küresel öl-

çekte sürdürülen insan haklar› mücadelesinin öncüsü

konumuna yerlefltirmektedir. Ayn› durum ayr›ca hükü-

metlere ve sivil topluma, bu taahhütlerin yerine getiril-

mesi aç›s›ndan önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Birleflmifl Milletler Çocuk Fonu’nun görevi, çocuk hakla-

r›n›n korunmas›, çocuklar›n temel gereksinimlerinin

karfl›lanmas›na yard›mc› olunmas› ve çocuklar›n potan-

siyellerini eksiksiz biçimde gelifltirebilmeleri için gerekli

f›rsatlar›n yarat›lmas›d›r. UNICEF olarak bu çal›flmalar›-

m›zda bize yön veren, Çocuk Haklar›na Dair Sözlefl-

me’de yer alan hükümler ve ilkelerdir. Bu görevin yeri-

ne getirilmesi, hiç kuflkusuz, çocuklar üzerinde do¤ru-

dan etkileri olan somut giriflimleri gerektirmektedir.

UNICEF, sözlerin eyleme dönüflmesine yard›mc› olmak

için sürdürdü¤ü çabalar›n bir parças› olarak, Çocuk

Haklar›na Dair Sözleflme’nin uygulanmas›na iliflkin bu

Elkitab›’n› yay›nlamaktan k›vanç duymaktad›r. Bu Elki-

tab›’n›n amac›, hükümetlerin, HDK’lar›n (hükümet d›fl›

kurulufllar) ve Birleflmifl Milletler Kurulufllar›’n›n insan

haklar›n› bu dünyada yaflayan her çocuk için bir gerçek-

lik haline getirmek için harcad›klar› çabalara yard›mc›

olmakt›r.

Elkitab›’n›n, çocuklar›n yaflam kalitesinin iyilefltirilmesini

hedefleyen gündelik pratik süreçte bir baflvuru kayna¤›

olarak kullan›laca¤›n› umuyoruz. Elkitab›, kullan›c›lar›n

kendi çal›flmalar› aç›s›ndan en ilgili bölümlerine baflvur-

malar›n› kolaylaflt›racak biçimde düzenlenmifltir ve her-

kesin anlayabilece¤i bir dilde yaz›lm›flt›r.

Uygulama Elkitab›’n›n, önemli bir araç oldu¤una ve bu

arac›n çocuk haklar›n› yayg›nlaflt›rma ve koruma çaba-

lar›nda gerek UNICEF’e gerekse çal›flma ortaklar›na

yard›mc› olaca¤›na inan›yoruz.

Carol Bellamy
UNICEF Genel Direktörü
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ocuk Haklar› Komitesi’nin ilk alt› bafl-
kan› olarak, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleflme’ye iliflkin bu Uygulama Elki-
tab›’n›n haz›rlanmas›n› ve yay›nlan-
mas›n› memnuniyetle karfl›l›yoruz.

Elkitab›, çocuk haklar›n›n gelifltirilmesi ve korunmas›na yö-
nelik yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n yaflama ge-
çirilmesi için ayr›nt›l› bir baflvuru kayna¤› oluflturmaktad›r.
Elkitab›, Sözleflme’de yer alan her madde için, Komite’nin
ilk dokuz y›ll›k görev dönemi içinde giderek geliflen yo-
rumlar›n›n analizini ve Taraf Devletler’in 150’den fazlas›-
n›n ‹lk Raporlar›’n›n de¤erlendirmesini içermektedir. Elki-
tab› bu analiz ve de¤erlendirmeleri, di¤er Sözleflme’lerde
öngörülen organlar ile ilgili Birleflmifl Milletler organlar› ta-
raf›ndan yap›lan belli bafll› yorumlar, al›nan kararlar ve ra-
porlar ba¤lam›nda ele almaktad›r.

Elkitab› bunlar›n yan›s›ra, Komite’nin rolünün, yetkilerinin,
benimsedi¤i usullerin ve gelifltirici etkinliklerinin özlü bir

tan›t›m›n› yapmaktad›r. Çal›flmada yer alan eklerde ise, il-
gili Birleflmifl Milletler organlar› için bir k›lavuzla birlikte
belli bafll› uluslararas› belgelerin metinleri bulunmaktad›r.
Elkitab›’n›n, hükümetler ve hükümet kurulufllar›, UNI-
CEF’le birlikte di¤er Birleflmifl Milletler kurulufllar› ve or-
ganlar›, ayr›ca uluslararas›, bölgesel ve ulusal HDK’lar ve
di¤erleri aralar›nda olmak üzere, Sözleflme’nin mümkün
olan en eksiksiz biçimde uygulanmas›n› sa¤lamaya çal›-
flanlar taraf›ndan yayg›n biçimde kullan›laca¤›n› umuyo-
ruz.

Komite’nin 1992 y›l›nda yapt›¤› ikinci oturumun raporun-
da da belirtildi¤i gibi, Komite üyeleri "dünya çocuklar›na
aç›kça hesap verme konumundad›rlar". Umar›z ki bu Elki-
tab› Sözleflme’nin yaflama geçirilmesine yard›mc› olur; ço-
cuklarla birlikte ve onlar için çal›flan herkesin uygulamay›
salt biçimsel bir sürecin daha ötesinde görmesini sa¤lar.
Nihayet, umar›z ki bu çal›flma, dünya çocuklar›n›n yaflam-
lar›n› iyilefltirme çabalar›ndan oluflan canl› ve heyecan ve-
rici bir sürecin ürünü olarak de¤erlendirilir.
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öyle bir Elkitab›’n›n haz›rlanmas›
düflüncesi, Çocuk Haklar› Komite-
si’nin geçmiflteki ve halihaz›rdaki
üyeleri ile UNICEF’in Cenevre’de
bulunan Bölge Ofisi Direktör Yar-

d›mc›s› Bilge Ogün Bassani aras›ndaki görüflmelerde or-
taya ç›kt›. Elkitab›’n›n haz›rlanmas› s›ras›nda bize
önemli destek ve yard›mlarda bulunan Bölge Direktörü
Andre Roberfroid’e, Bassani’ye ve UNICEF Avrupa Böl-
ge Ofisi Çocuk Haklar› Proje Sorumlusu Lesley Miller’a
minnettar›z. 

Çal›flmada rastlanabilecek eksiklikler ve yanl›fll›klar›n so-
rumlulu¤u bütünüyle yazarlara aittir. Daha sonraki bas-
k›lar›n daha eksiksiz olabilmesi aç›s›ndan, Elkitab›’ndan
yararlananlar›n görüfllerini UNICEF’e iletmeleri bizi son
derece memnun edecektir.

En baflta, Çocuk Haklar› Komitesi’nin geçmiflteki ve ha-
lihaz›rdaki üyelerine, yapt›klar› katk›lardan dolay› teflek-
kürlerimizi iletmek istiyoruz.

‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i ve özellikle Çocuk
Haklar› Komitesi Sekretaryas›ndan:

Soussan Raadi-Ayarakhchi,

Paolo David ile Destek Hizmetleri Birimine teflekkür
ederiz. 

Afla¤›da isimleri yer alanlar ise, dünyan›n çeflitli bölge-

lerinde çal›flan, Elkitab›’n›n birinci bask›s›n›n tamam›n›

veya belirli bölümlerini gözden geçirmeleri istenen ve

yapt›klar› yorumlarla bizleri cesaretlendiren kiflilerdir:

Birgit Arellano,Ulla Armyr, Carlos Arnaldo, Mark A.

Belsey, Julie Bissland, Paul Bloem, Neil Boothby, Denis

Broun, Nigel Cantwell, Geert Cappellaere, Eva Clärhall,

David Clark, Shalini Dewan, Bruce Dick, Abdel Wahed

El Abassi, Carl von Essen, Preeti Ghelano, Målfrid Gru-

de Flekkøy, Kimberly Gamble-Payne, Savitri Gooneske-

re, Christina Gynnå Oguz, Ian Hassall, James R. Himes,

Caroline Hunt, Rachel Hurst, Urban Jonsson, June Ka-

ne, Gerison Lansdown, Janis Marshall, Kathleen Mars-

hall, Marta Mauras, Sarah McNeill, Vitit Muntarbhorn,

Marjorie Newman-Williams, Yoshie Noguchi, Alfhild

Petren, Rebeca Rios-Kohn, Philippa Russell, Hélèna

Sackstein, Ben Schonweld, Robert Smith, Rodolfo Sta-

venhagen, Laura Theytaz-Bergman, Trond Waage.

Ayr›ca, araflt›rma, yay›na haz›rlama ve al›nt›lar›n do¤ru-

lanmas›ndaki yard›mlar›ndan dolay› Françoise De Luca

Lacoste ve Hélèna Martin’e teflekkür ederiz.

Rachel Hodgkin ve Peter Newell

Londra, May›s 2002
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Elinizdeki Uygulama Elkitab›’n› haz›rlamak üzere
UNICEF taraf›ndan görevlendirilen Rachel Hodgkin

ve Peter Newell, gerek Birleflik Krall›k’ta gerekse di¤er
ülkelerde uzun süredir çocuklar›n insan haklar› alan›n-
daki tan›t›m ve savunu çal›flmalar›yla öne ç›kan kifliler-
dir. Her ikisi de UNICEF dan›flman› olarak görev yap-
maktad›r. Hodgkin ve Newell 1996 y›l›nda Gulbenkyan
Vakf› ad›na Birleflik Krall›k’ta bir araflt›rma gerçekleflti-
rip Çocuklar Aç›s›ndan Etkili Hükümet Yap›lanmalar›
bafll›kl› raporu haz›rlam›fllard›r (konunun uluslararas›
boyutu ise UNICEF taraf›ndan desteklenmifltir). ‹ki ya-
zar da Londra’da yaflamaktad›r ve üç çocuklar› vard›r.

Rachel Hodgkin çocuk haklar› konusunda dan›flman ve
avukatt›r. Daha önce Ulusal Çocuk Bürosu’nda (partile-
rin çocuklarla ilgili konulardaki parlamento gruplar›na
sekreter olarak) ve kurulufluna da yard›m etti¤i Çocuk-

lar Hukuk Merkezi’nde çal›flm›flt›r. Eserleri aras›nda Ço-

cuklar Aç›s›ndan Etkili Hükümet Yap›lanmalar› (Peter

Newell ile birlikte), Çocuklara Etkili Düzenlemeler: ‹ngi-

liz Parlamento Kararlar›n›n Çocuklara Etkisi Üzerine Bir

‹nceleme ve ‹ngiltere’de Güvenli Yerleflimin Mevcut ve

Gelecek Kullan›m› yer almaktad›r. 

Peter Newell ‹ngiltere ad›na Çocuk Haklar›n› Birlefltirme

Konseyi’nde baflkanl›k yapmaktad›r. Kendisi 

EPOCH -Çocuklara Fiziksel Ceza Uygulanmas›na Son-

Koordinatörü olup, ayn› zamanda 2001 y›l›nda bafllat›-

lan Çocuklara Karfl› Fiziksel Cezalara Son Verilmesi Hak-

k›ndaki Küresel Giriflimin Efl Koordinatörüdür. Birleflik

Krall›k’taki çocuk haklar›na iliflkin çeflitli yorumlar kale-

me alm›fl, ayr›ca Çocuklar› Ciddi Bir fiekilde Dikkate Al-

mak bafll›¤› ile bas›lan ve çocuk haklar› komiserli¤ine

yönelik ayr›nt›l› öneriler içeren bir kitap yazm›flt›r.
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u Elkitab›, uygulama için pratik bir
araç olmay› hedeflemektedir. Bu-
nun için, Çocuk Haklar›na Dair Söz-
leflme’nin her maddesinin sonuçla-
r›n› aç›klamakta ve sergilemekte,
bu maddeler aras›ndaki iç ba¤lant›-

lar› ortaya koymakta, ayr›ca 2000 y›l›nda kabul edilen
iki ‹htiyari Protokole yer vermektedir. 

Elkitab›, her madde için, afla¤›daki noktalar› bir araya
getirmekte, çözümlemekte ve özetlemektedir:

• Sözleflme’nin yorumlanmas›nda en üst düzey yet-
kili olarak tan›nan Çocuk Haklar› Komitesi’nin yo-
rumlar› ve tavsiyeleri, bu Komite’nin ilk 28 oturu-
mu (1991 y›l›ndan bafllayarak 2001 y›l› Eylül/Ekim
ay›na kadar) sonras›nda yay›nlanan resmî raporlar
ve Komite’nin rapor k›lavuzlar›ndan ilgili konular-
da yap›lan al›nt›lar. Elkitab›, Komite’nin Sözlefl-
me’nin 29 (1) maddesine iliflkin 2001 y›l›nda yay›n-
lanan ‹lk Genel De¤erlendirmesini içerir. Elkitab›,
özellikle Taraf Devletler’ce sunulan ‹lk ve Son Ra-
por’lara iliflkin olarak Komite taraf›ndan yap›lan
"Sonuç Gözlemleri"ni çözümlemektedir. Komi-
te’nin, do¤rudan bu s›fat›yla belirtti¤i görüfller (ör-
ne¤in Komite’nin "Sonuç Gözlemleri", oturumlar›-
n›n resmî raporlar› ve Sözleflme ile ilgili olarak ger-

çeklefltirdi¤i toplant›lardaki Genel Görüflmeler gi-
bi) söz konusu oldu¤unda, Komite’nin özel yo-
rumlar›n›n önemini göstermek amac›yla bu yo-
rumlar metinde mavi renk bas›lm›flt›r (tek tek Ko-
mite üyelerinden de al›nt›lar yap›lm›flt›r; ancak
bunlar ayn› ba¤lay›c›l›¤a sahip olmad›klar›ndan ay-
r›ca italik olarak belirtilmemifltir);

• Sözleflme’nin haz›rl›k çal›flmalar› s›ras›nda yap›lan
aç›klay›c› yorumlarla Sözleflme taslak metnini ha-
z›rlayan Çal›flma Grubu oturumlar›ndan sonra ha-
z›rlanan raporlar;

• Devletler’in, Sözleflme’yi onaylarken ve imzalarken
koyduklar› çekinceler ve aç›klamalar;

• di¤er uluslararas› belgelerde yer alan ilgili hüküm-
ler; örne¤in, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ile,
Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözleflmesi ve Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleflmesi’nde yer alan
hükümler bu kapsamdad›r (ki Çocuk Haklar›na Da-
ir Sözleflme’de yer alan maddelerin ço¤unun kö-
keni bu belgelerdedir); ayr›ca di¤er Bildirgeler ve
Sözleflmeler, Birleflmifl Milletler’in çocuklar›n yarg›-
lanmas›na iliflkin kurallar› ve ilkeleri, Özürlü Kiflile-
re F›rsat Eflitli¤i Sa¤lanmas›yla ilgili Standart Asga-
rî Kurallar, Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO) Söz-
leflmeleri ile Lahey Sözleflmeleri;
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• di¤er "Antlaflma Organlar›"n›n, bu arada baflta ‹n-
san Haklar› Komitesi (Kiflisel ve Siyasal Haklar Söz-
leflmesi’nden sorumlu organ) ve Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Komitesi (Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleflmesi’nden sorumlu organ)
olmak üzere di¤er uluslararas› belgelerin uygulan-
mas›n› denetlemekten sorumlu organlar›n konuy-
la ilgili Genel Yorumlar›;

• ‹nsan Haklar› Raporlama K›lavuzu’nda yer alan yo-
rumlar. Bu K›lavuz’un 1997 bask›s›, Çocuk Haklar›
Komitesi’nin ilk Raportörü Marta Santos Pais tara-
f›ndan yaz›lan Sözleflme ile ilgili bir bölüm de içer-
mektedir;

• belli bafll› di¤er Birleflmifl Milletler organlar›n›n ve
kurulufllar›n›n yorumlar› ve tavsiyeleri ile birlikte,
insan haklar› ve sosyal kalk›nma konular›ndaki kü-
resel konferanslarda var›lan sonuçlar ve yap›lan
tavsiyeler.  

Elkitab›, bunlara karfl›l›k insan haklar›yla ilgili bölgesel
belgelerin çözümlemesine giriflmemekte, bu arada
uluslararas› ya da bölgesel ölçeklerdeki içtihad› da kap-
samamaktad›r.

Çocuk Haklar› Komitesi’nin rolü ve etkinlikleri ile Taraf
Devletler’in Sözleflme uyar›nca yerine getirmek zorun-
da olduklar› rapor sunma yükümlülükleri, ilgili Sözlefl-
me maddeleri olan 43. ve 44. maddeler alt›nda ele al›n-
maktad›r.

Bu Elkitab›’n›n amac›, uygulaman›n tek tek ülkelerdeki
geliflimine yol göstermek de¤ildir. Komite’nin yorumla-
r›ndan ve Devletler’e yapt›¤› tavsiyelerden al›nt› yapma-
n›n, bu arada gerek ‹lk Raporlar’dan gerekse di¤er kay-
naklardan hareketle çerçeveli yaz›lara yer vermenin
amac›, Sözleflme’nin nas›l yorumland›¤›n› örneklemek
ve bu yorumlar› gelifltirmektir.

Tek tek ülkelerde kaydedilen ilerlemeyi incelemek iste-
yenler, ilgili ülkelerin ‹lk Raporlar› ile daha sonraki Peri-
yodik Raporlar›’na, ayr›ca Komite’nin bu raporlar üze-
rinde yapt›¤› incelemelere ve Sonuç Gözlemleri’ne bafl-
vurabilirler. 

Elkitab›’nda yer alan her madde ile ilgili bölüm, afla¤›-

daki noktalar› kapsayacak biçimde düzenlenmifltir:

• söz konusu olan maddenin sonuçlar› ile di¤er

maddelerle olan iliflkilerinin özlü bir sunumu;

• Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan haz›rlanan ‹lk

Raporlar K›lavuzu ve Periyodik Raporlar K›lavuzu

adl› belgelerden konuyla ilgili olarak yap›lan al›nt›-

lar (Periyodik Raporlar K›lavuzu adl› belgenin tam

metni Ek 3, sayfa 674’de yer almaktad›r);

• maddede yer alan ögelerin arka plan›n›n ve sonuç-

lar›n›n ayr›nt›l› biçimde de¤erlendirilmesi;

• Taraf Devletler’in ‹lk Raporlar› ile di¤er resmî rapor

ve tavsiyelerden al›narak çerçeveli olarak (kutu

içinde) yer verilen örnekler (Elkitab›, hükümet d›fl›

kurulufllar taraf›ndan haz›rlanan raporlar›n ve sa¤-

lanan di¤er bilgilerin çözümlenmesine giriflmemifl-

tir), bu kutular, mutlaka iyi bir örne¤i öne ç›karma

gerekçesiyle de¤il, söz konusu maddenin ortaya

koydu¤u konular› aç›klamak amac›yla haz›rlanm›fl-

t›r. Baflvurulan örnekler herhangi bir de¤erlendir-

meye tâbi tutulmad›klar› gibi bunlar halihaz›rdaki

uygulamaya uzak da düflebilirler.

• tamamlay›c› olarak "Uygulama Denetim Listesi":

bu bölüm, Sözleflme’nin maddelerinin birbirlerine

ba¤l› olduklar›n› vurgulamakta ve söz konusu her-

hangi bir madde ile yak›ndan ilgili di¤er maddele-

ri belirtmektedir. Denetim Listesi, uygulama yö-

nünde ne kadar yol al›nd›¤›n›n belirlenmesinde

kullan›lmak üzere sorular da ortaya atmaktad›r;

• Ekler’de, Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme ve önem-

li di¤er belgelerin yan›s›ra Komite’nin Periyodik Ra-

porlar K›lavuzu’nun tam metinleri yer almaktad›r.

Bunlar›n d›fl›nda Birleflmifl Milletler ve Birleflmifl Mil-

letler kurulufllar›n› tan›t›c› bir k›lavuz ile kaynakça

da Ekler Bölümündedir. 
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enetim Listeleri’nin resmî bir
içeri¤i bulunmamaktad›r. Bu
Denetim Listeleri, Sözleflme’nin
uygulanmas›ndan sorumlu
olanlara, Hükümetler’e, UNI-

CEF’e ve di¤er Birleflmifl Milletler kurulufllar›na, ulusla-
raras› organlara, HDK’lara ve di¤erlerine yard›mc› olma
amac›yla haz›rlanm›flt›r. Böylece, ilgili kurulufllar ve or-
ganlar, ilgili maddenin yasalar, politikalar ve uygulama-
lar aç›s›ndan getirdi¤i sonuçlar› araflt›rabilecek ve uygu-
lama yönünde al›nan mesafeyi de¤erlendirebilecekler-
dir.

Denetim Listeleri’nin konusu rapor sunumu de¤il uygu-
lamad›r. Dolay›s›yla bu Listeler, Çocuk Haklar› Komite-
si’nin, Taraf Devletler’in Sözleflme uyar›nca sunmak du-
rumunda olduklar› ‹lk Raporlar’a ve Periyodik Rapor-
lar’a iliflkin olarak haz›rlad›¤› resmî K›lavuz’la kar›flt›r›l-
mamal›d›r (bu K›lavuz’dan yap›lan konuyla ilgili al›nt›lar
Elkitab›’nda her madde alt›nda verilmektedir).

Her bir Denetim Listesi’nde, hiçbir maddenin kendi ba-
fl›na ele al›nmamas› gerekti¤ine, yani Sözleflme’nin bö-
lünmez bir bütün oluflturup maddelerinin de birbirine
ba¤›ml› oldu¤una iliflkin bir hat›rlatma yer almaktad›r.
Denetim Listeleri, her bir maddenin uygulanmas›nda,
Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan öne ç›kart›lan "genel
ilkelere" önem verilmesi ve söz konusu madde ile yak›n-
dan ilgili di¤er maddelerin belirlenmesi gerekti¤ini vur-
gulamaktad›r.

Denetim Listeleri’nden her biri, söz konusu maddenin
uygulanmas›na iliflkin genel ölçütler konusunda stan-
dart bir dizi soruyla bafllamaktad›r: hükümetin konu-
dan sorumlu birimleri ve di¤er kurulufllar belirlenip bun-
lar aras›nda gerekli eflgüdüm sa¤land› m›, bütçe analiz-
leri ve kaynak tahsisi, izleme ve de¤erlendirme ölçütle-

rinin gelifltirilmesi, gerekli e¤itim vb. gibi ögeler dahil
bir uygulama stratejisi görüflülüp benimsendi mi ve bu-
nun gibi. ‹lerdeki sorular da uygulamanin ayr›nt›lar›n›
kapsamaktad›r.

Bu sorular "EVET", "HAYIR", "KISMEN" ya da "B‹L‹NM‹-
YOR" (uygulaman›n de¤erlendirilebilmesi için eldeki bil-
giler yetersiz) yan›tlar› verilecek biçimde haz›rlanm›flt›r.
Her bir Liste’yi oluflturan sorulara "evet" ya da "hay›r"
yan›t› verilmesi, mutlaka Sözleflme’ye uyuldu¤unun ya
da uyulmad›¤›n›n göstergesi say›lamaz.

Bu Denetim Listeleri temel al›narak, ulusal ya da yerel
ölçeklerde kullan›labilecek daha ayr›nt›l› ve duyarl› bafl-
ka denetim listeleri gelifltirilebilir. Sorular, "EVET", "HA-
YIR" ya da "B‹L‹NM‹YOR" türü ana yan›tlar›n ötesinde,
gerekli bilgilerin bir araya getirilmesi için bir çerçeve
oluflturmaktad›r. Bu bilgilerden hareketle, uygulamaya
iliflkin daha eksiksiz bir çözümleme ve yorum gelifltirile-
bilecektir.

Dolay›s›yla, Liste’de yer alan herhangi bir soruya "EVET"
yan›t› verilmiflse, bu durumda ilgili yasalar, politikalar
ve uygulamalarla ilgili bir özetle devam edilebilir, belir-
li bir haktan bütün çocuklar›n yararlanabildiklerini do¤-
rulayan daha ayr›nt›l› bilgilere göndermede bulunulabi-
lir. Buna karfl›l›k e¤er yan›t "HAYIR" ise, verili durumun
ana hatlar› ç›kart›l›p yap›lmas› gereken ifllerin bir özeti
verilebilir."KISMEN" yan›t›n›n verildi¤i durumlarda, bu
yan›ta uygulaman›n verili durumu ile bundan sonraki
giriflimler hakk›ndaki bilgilerin efllik etmesi gerekir. Ni-
hayet, yan›t "B‹L‹NM‹YOR" ise, mevcut bilgilerin bir öze-
ti ile birlikte, belirli bir hakk›n yaflama geçirilmesinin
hangi durumda oldu¤unu belirlemeye olanak tan›ma-
yan bilgi eksiklikleri ana hatlar›yla verilebilir.

›salt›lm›fl referanslar metin içinde, tam referanslar kay-
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nakçada, baflvurulan uluslararas›
belgeler ise sayfa 654’deki Ek
1’de yer almaktad›r. Yayg›n ola-
rak kullan›lan k›saltmalar ise say-
fa 762’de aç›lmaktad›r. 

Çocuk Haklar› Komitesi’nin
Resmî Raporlar›

Çocuk Haklar› Komitesi’nin Resmî Raporlar›’n›n belirli
dizilerine yap›lan göndermelerde afla¤›daki k›salt›lm›fl
biçimler kullan›lmaktad›r:

‹lk Raporlar K›lavuzu; Periyodik Raporlar K›lavuzu: bun-
lar, Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler taraf›ndan sunul-
mas› gereken raporlar için Komite taraf›ndan haz›rla-
nan k›lavuzlard›r. K›lavuzlar’›n tam bafll›klar› flunlard›r:

Sözleflme’nin 44. maddesinin 1(a). paragraf› uyar›nca
Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken ‹lk Raporlar’›n bi-
çimine ve içeri¤ine iliflkin Genel K›lavuz (ÇHS/K/5, 15
Ekim 1991).

Sözleflme’nin 44. maddesinin 1(b). paragraf› uyar›nca
Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken Periyodik Rapor-
lar’›n biçimine ve içeri¤ine iliflkin Genel K›lavuz
(ÇHS/K/58, 20 Kas›m 1996).

‹R: ‹lk Rapor - Taraf Devletler’in, Sözleflme’yi onaylama-
lar›n›n ard›ndan iki y›l içinde sunmalar› gereken rapor
(Taraf Devletler, ayr›ca, ‹lk Raporlar›’n› vermeleri gere-
ken tarihten befl y›l sonras›ndan bafllayarak Periyodik
Raporlar sunmak durumundad›rlar. 2R Taraf Devlet’çe
sunulan ‹kinci Raporu gösterir. 

‹RSG: ‹lk Rapor Sonuç Gözlemleri (ve 2RSG-‹kinci Rapor
Sonuç Gözlemleri). Bu durumda, örne¤in "Nijerya
‹RSG, Add.61, parag. 39", Nijerya’n›n ‹lk Rapor’a iliflkin
olarak Komite’nin Sonuç Gözlemleri’nde yer alan 39.
paragrafa göndermede bulunmaktad›r; "Add.61" ise,
tam resmî gönderme anlam›na gelen
"ÇHS/K/15/Add.61"den gelmektedir.

Ayr›ca ‹R Ön. Göz.: ‹lk Rapor Ön Gözlemler (Komite,
belirli bir ülkenin daha fazla bilgi vermesini istedi¤inde
zaman zaman bu yola baflvurmaktad›r). Taraf Devlet-
ler’in ‹lk Raporlar›’na iliflkin Sonuç Gözlemleri ile Ön
Gözlemler’in tamam›, "ÇHS/K/15/Add..." dizisinde yer
almaktad›r. 

ÖK: Özet Kay›t; Çocuk Haklar› Komitesi oturumlar›n›n
özet kayd›. Bu oturumlar ço¤unlukla Taraf Devlet tem-
silcileri ile Komite aras›ndaki görüflmelerden ibaret
olup ilgili Devlet her durumda belirtilmektedir (Komite
oturumlar›n›n bütün Özet Kay›tlar› "ÇHS/K/ÖK..." dizi-
sinde yer almaktad›r.

Oturum raporlar›: Çocuk Haklar› Komitesi’nin her otu-
rumunun ard›ndan resmî bir rapor yay›nlanmaktad›r.
Elkitab› bu raporlara örne¤in beflinci oturum raporu,
Ocak 1994, ÇHS/K/24, s. 38-43 biçiminde tam gönder-
mede bulunmaktad›r.

(Birleflmifl Milletler dökümantasyon sisteminde, ‹nsan
Haklar› Sözleflmeleri ile ilgili organlardan her biri için
özel semboller kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla Çocuk Hak-
lar› Komitesi belgelerinin hepsine "ÇHS/K/..." diye bafl-
layan göndermelerde bulunulmaktad›r. Birleflmifl Mil-
letler insan haklar› belgelerinde kullan›lan sembollerin
aç›klamas› ‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i’nden te-
min edilebilir). 
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Di¤er temel belgeler

S›k s›k göndermede bulunulan di¤er temel belgeler
aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’ye ‹liflkin Çekinceler,
Aç›klamalar ve ‹tirazlar. Bu belge düzenli olarak güncel-
lefltirilmektedir. Elkitab›’nda göndermede bulunulan
metin ÇHS/K/Rev.8, 7 Aral›k 1999’dur. 

‹nsan Haklar› Antlaflma Organlar› Taraf›ndan Benimse-
nen Genel Yorumlar ve Tavsiyeler. Bu belge de düzen-
li olarak güncellefltirilmektedir. Elkitab›’nda gönderme-
de bulunulan metin ‹HB/GEN/1/Rev.5. 

Haz›rl›k Çal›flmalar› (Travaux préparatories): Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yi taslak olarak haz›rlayan
"aç›k uçlu Çal›flma Grubu"nun bütün raporlar› henüz
yay›nlanmam›flt›r. Bu Çal›flma Grubu Birleflmifl Milletler
‹nsan Haklar› Komisyonu taraf›ndan 1979 y›l›nda olufl-
turulmufltu. Resmî raporlardan yap›lan al›nt›lar, Sharon
Detrick ve Martinus Nijhoff taraf›ndan derlenerek Bir-
leflmifl Milletler Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, "Haz›r-
l›k çal›flmalar› (Travaux préparatories)" k›lavuzu bafll›¤›y-

la 1992 y›l›nda yay›nlanm›flt›r. Metinde Haz›rl›k çal›flma-
lar›ndan al›nt› yap›ld›¤›nda, gönderme hem resmî Bir-
leflmifl Milletler belgesine hem de bu kitaba yap›lm›flt›r.

‹nsan Haklar› Raporu K›lavuzu: Çocuk Haklar›na Dair
Sözleflme hariç belli bafll› uluslararas› insan haklar› bel-
gelerini kapsayan bu kitap, ilk kez 1991 y›l›nda Birlefl-
mifl Milletler ‹nsan Haklar› Merkezi ile Birleflmifl Millet-
ler E¤itim ve Araflt›rma Enstitüsü (UNITAR) taraf›ndan
ortaklafla yay›nlanm›flt›r. Bu kitab›n 1997 y›l›nda yap›-
lan yeni bas›m›nda, Çocuk Haklar› Komitesi’nin ilk ra-
portörü olan Marta Santos Pas taraf›ndan yaz›lan "Ço-
cuk Haklar›na Dair Sözleflme" ile ilgili bir bölüm de yer
almaktad›r (kitab›n bu yeni bas›m› da Cenevre’deki ‹n-
san Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Birleflmifl Milletler E¤i-
tim ve Araflt›rma Enstitüsü (UNITAR); Torino’daki Bir-
leflmifl Milletler Personeli Yüksek Okulu Projesi ve Ce-
nevre’deki Birleflmifl Milletler taraf›ndan ortaklafla ger-
çeklefltirilmifltir. Elkitab›’nda bu iki bask›dan s›ras›yla
1991 tarihli ‹nsan Haklar› Raporu K›lavuzu ve 1997 ta-
rihli ‹nsan Haklar› Elkitab› olarak söz edilmektedir. 

Komite’nin raporlar› nas›l edinilebilir?
‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Genel Sekreter ad›na Komite’nin Sekretaryas› konumundad›r. Komite’nin ka-
muya aç›k bütün toplant›lar› ile baz› özel toplant›lar için özet kay›tlar haz›rlanmaktad›r (Komite aksi yönde karar
almad›¤› sürece bütün toplant›lar kamuya aç›k yap›lmaktad›r). Taraf Devletler’in ‹lk Raporlar› ile Periyodik Rapor-
lar›, Komite’nin Sonuç Gözlemleri, Komite oturumlar›n›n özet kay›tlar› ve raporlar› genel olarak ‹ngilizce, Frans›z-
ca ve ‹spanyolca olmak üzere üç dilde yay›nlanmaktad›r (bununla birlikte özet kay›tlar genellikle ‹spanyolca’ya
çevrilmemektedir). Komite, bunlara ek olarak, baz› özel belgelerin Sözleflme’nin bir ya da daha fazla resmî dilin-
den (Arapça, Çince ve Rusça) yay›nlanmas›na karar verebilir. 

Da¤›t›m ve Sat›fl Servisi,

Palais des Nations,

8-14 Avenue de la Paix,

1211 Geneva 10, Switzerland

Ayr›ca ‹nternet’ten eriflim için:

http://www.unhchr.ch
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1. Maddenin Metni

Bu Sözleflme uyar›nca çocu¤a uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaflta reflit olma
durumu hariç, onsekiz yafl›na kadar her insan çocuk say›l›r.

ocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 1.
maddesi, Sözleşme amaçlar› aç›s›ndan
çocuğu, 18 yaş›ndan küçük insan ola-
rak tan›mlamaktad›r. Bu ifade, çocuk-
luğun başlang›c›n› aç›k b›rakmaktad›r.

Çocukluğun başlang›ç an› doğum mudur, rahme
düşme an› m›d›r, yoksa ikisinin aras›ndaki bir za-
man m›d›r? Sözleşme kürtaj ve ilgili konulara iliş-
kin bir düzenleme yapm›ş olsayd›, evrensel bir
onaya ulaşmas› tehlikeye düşerdi. Sonuçta, Söz-
leşme’nin amaçlar› aç›s›ndan, belirli bir Devlet’in
yasalar› uyar›nca çocukluktan ç›k›ş daha önceki
yaşlarda gerçekleşmiş say›lmad›ğ› sürece, çocuk-
luk dönemi 18. yaş günü ile birlikte sona ermekte-
dir.

Belirli haklar›n edinilmesi ya da koruyucu kimi
önlemlerin kald›r›lmas› için yaş belirlenmesi kar-
maş›k bir konudur. Bu belirleme, oluşum halinde-
ki kapasitelerine sayg› gösterilmesi gereken, hak-
lar›n öznesi konumundaki çocuk (ki bu husus 5.
ve 14. maddelerde kabul edilmiştir) ile, Devlet’in
çocuğa özel koruma sağlama yükümlülüğü aras›n-
da bir denge kurmaktad›r. Sözleşme, kimi konu-
larda kesin bir hat çizmektedir. Örneğin, 18 yaş›n-
dan küçüklere ölüm cezas› ya da sal›verilme im-
kân› olmayan müebbet hapis cezas› verilememesi
(madde 37); 15 yaş›ndan küçüklerin silahl› kuv-
vetlere ya da birbirleriyle çat›şan taraflardan her-
hangi birine kat›lmamas› (madde 38 ve ayr›ca
bkz.s 647 Çocuklar›n silahl› çat›şmalara dahil
olmalar› konusundaki ihtiyari protokol) gibi. Di-

ğer konularda ise Devletler’in asgarî yaş belirle-
meleri istenmektedir: Örneğin, istihdam (madde
32) ve cezaî ehliyet (madde 40) konular›nda oldu-
ğu gibi. İlkokul eğitimini zorunlu k›lma yükümlü-
lüğü de belirli bir yaş›n konulmas›n› gerektirmek-
tedir (madde 28).

Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan özellikle vur-
gulanan bir noktaya göre, Devletler kendi yasala-
r›nda asgarî yaşlar› belirlerken, bunu Sözleşme’de
yer alan belirli ilkeler bağlam›nda yapmak duru-
mundad›rlar. Bu husus, özellikle ayr›m gözetme-
me ilkesi (örneğin, evlilikte erkek ve k›zlar için
farkl› yaşlar belirlenmesini eleştiren 2. maddede
olduğu gibi) ile, çocuğun yüksek yarar› (madde 3)
ve yaşama, hayatta kalma ve mümkün olduğu öl-
çüde gelişme hakk› (madde 6) gibi konularda ge-
çerlidir. Çocuğun “yeteneklerinin geliştirilme-
si”ne de sayg› gösterilmelidir (madde 5). Ayr›ca,
örneğin, ilkokul eğitiminin tamamlanmas› için be-
lirlenen yaşla, bir işte çal›şabilme yaş› aras›nda tu-
tarl›l›k gözetilmesi gerekir. 

Komite, sunulacak raporlar için haz›rlad›ğ› K›la-
vuz’da, yasalarda çeşitli amaçlarla belirlenen as-
garî yaşlarla ilgili bilgi talep etmektedir. Yapt›ğ›
yorumlarda ise, koruyucu nitelikteki asgarî yaş s›-
n›rlar›n›n, özellikle cinsel ilişkiye r›za, işe kabul
ve cezaî ehliyet gibi alanlarda yükseltilmesinde
›srar etmiştir. Komite ayr›ca cinsiyete dayal› ay-
r›mc›l›ğ›n ortadan kald›r›lmas› gerekliliğini de
vurgulam›şt›r. �
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Çocuk Haklar› Komitesi, 
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Çocu¤un tan›m›

Bu bölümde, Sözleflme’nin 1. maddesi uyar›nca Taraf Devletler’den, kendi yasa ve yönetmelik-
lerine göre çocu¤un nas›l tan›mland›¤›na iliflkin bilgi vermeleri istenmektedir. Taraf Devlet-
ler’den özellikle istenen, çocu¤un hangi yaflta reflit say›ld›¤›; bu arada ana-baban›n r›zas› olmak-
s›z›n hukukî ve t›bbî dan›flmanl›k alma, zorunlu e¤itim döneminin sona ermesi, yar›m zamanl›
çal›flma, tam zamanl› çal›flma, tehlikeli ifllerde çal›flma, cinsel iliflkiye r›za, evlilik, silahl› kuvvetle-
re gönüllü yaz›l›m, silahl› kuvvetlere al›nma, mahkemelerde gönüllü olarak tan›kl›k yapma, ce-
zaî ehliyet, özgürlükten yoksun b›rak›lma, hapis ve alkol ya da denetimli di¤er maddeleri tüket-
me dahil çeflitli alanlarda belirlenen yasal asgarî yafl s›n›rlar› ile ilgili bilgilerdir.”

(ÇHS/K/5, parag.12)

Periyodik Raporlar için K›lavuz

“II. ÇOCU⁄UN TANIMI (madde 1)
Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›daki hususlar da dahil olmak üzere, Sözleflme’nin 1.
maddesi kapsam› ile ilgili bilgileri vermeleri istenmektedir:

Çocu¤un tan›m› konusunda ulusal yasalar ile Sözleflme aras›nda var olan farkl›l›klar;
Ulusal yasalar›n afla¤›daki alanlarda belirledi¤i asgarî yasal yafl s›n›r›:
Ana-baban›n olmaks›z›n hukukî ve t›bbî dan›flmanl›k alma;
Ana-baban›n r›zas› olmadan t›bbî tedavi görme ve ameliyat olma;
Zorunlu e¤itim döneminin sona ermesi;
Tehlikeli ifllerde çal›flma, yar›m ya da tam zamanl› çal›flma dahil olmak üzere çal›flma
yaflam›na kat›lma ya da ifle kabul;
Evlilik;
Cinsel iliflkiye r›za;
Silahl› kuvvetlere gönüllü yaz›l›m;
Silahl› kuvvetlere al›nma;
Çat›flmalarda yer alma;
Cezaî ehliyet;
Tutuklanma, gözalt› ve hapis dahil özgürlüklerden yoksun b›rak›lma; ayr›ca denetim
alt›nda tutulma, iltica talebi ve çocuklar›n bak›m evlerinde ya da sa¤l›k kurulufllar›nda
tutulmalar›;
Ölüm ve ömür boyu hapis cezalar›;
Özel hukuk ve ceza davalar›nda tan›kl›k;
Ebeveyn izni olmadan bir adlî makama veya benzeri otoriteye flikayette bulunmak ve
hakk›n› aramak;
Çocuk ile ilgili idarî veya kanunî ifllemleri takip etmek;
‹sim, soyad›, aile içi iliflkilerdeki de¤ifliklikler, evlat edinme ve vesayet konular›nda
onay vermek;
Biyolojik ana-baba ile ilgili kay›tlara ve bilgilere ulaflabilmek;
Malvarl›¤› ile ilgili ifllemler yapabilmek ve mirasç› olabilmek;
Birlikler oluflturmak veya birliklere kat›labilmek;
Herhangi bir din seçmek veya dinî tedrisatl› okula devam etmek;
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Alkol ve di¤er denetimli maddeleri tüketme;
‹stihdamda asgarî yafl, zorunlu e¤itim döneminin tamamlanma yafl› ile nas›l
iliflkilenmektedir, bu durum çocu¤un e¤itim hakk›n› nas›l etkilemektedir, bu konuyla ilgili 
uluslararas› antlaflmalar ne ölçüde dikkate al›nmaktad›r;
Evlilik ve cinsel iliflkiye r›za konular› dahil olmak üzere yasalarda erkek ve k›z aras›nda
farkl›l›k gözetildi¤i durumlarda, Sözleflme’nin 2. maddesi ne ölçüde dikkate al›nmaktad›r;
Bulu¤ ça¤›na eriflme ölçütlerinin ceza yasas› aç›s›ndan geçerli say›ld›¤› durumlarda bu 
yöndeki hükümler erkek ve k›zlar için farkl› uygulanmakta m›d›r, Sözleflme’de yer alan
ilkeler ve hükümle ne kadar gözetilmektedir.”

(ÇHS/K/58, parag. 24. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›daki paragraflar›, bu madde ba¤la-
m›nda verilecek raporlar için de geçerlidir: 107, 124-125, 134, 147, 153; K›lavuz’un tam metni
için, bkz. Ek 3, s. 687.)

Sözleflme’nin amaçlar›
aç›s›ndan çocuklu¤un bafllang›c›

Ne 1924 ne de 1959 tarihli Çocuk Haklar› Bildir-
geleri çocukluk döneminin başlang›c›n› ya da biti-
mini belirlemektedir. Buna karş›l›k, Sözleşme’nin
Önsöz’ünde, 1959 tarihli Bildirge’nin yine Ön-
söz’ünde yer alan bir ifadeye dikkat çekilmekte-
dir. Burada şöyle denilmektedir: “çocuğun gerek
bedensel gerek zihinsel bak›mdan tam erginliğe
ulaşmam›ş olmas› nedeniyle doğum sonras›nda
olduğu kadar, doğum öncesinde de uygun yasal
korumay› da içeren özel güvence ve korunma ge-
reksinimi vard›r” (vurgular derleyenlere aittir).

Daha önce de söz edildiği gibi, Sözleşme’nin 1.
maddesinde yer alan ifadede çocukluk için bir
başlang›ç an› belirlenmesinden kaç›n›lm›şt›r. Bu
maddeyi haz›rlayanlar›n niyeti, kürtaj konusunda
olsun, doğum öncesini ilgilendiren diğer konular-
da olsun herhangi bir taraf almaktan kaç›nmakt›.
Aksi takdirde Sözleşme’nin bütün ülkeler taraf›n-
dan onaylanmas› tehlikeye düşebilirdi. Buradan
hareketle 1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› El-
kitab›, şu tavsiyede bulunmaktad›r: “1. maddenin
kaleme al›n›ş biçiminde, ‘çocukluk’ döneminin
başlam›ş say›lacağ› an konusu özel olarak ele al›n-
mam›şt›r; böylece, ülkelerin bu konudaki yasal
çözümlemelerinin farkl›l›k gösterdiği gözetilerek,
bütün ülkeler için geçerlilik taş›yacak tek bir çö-
zümden bilinçli olarak uzak durulmuştur.

“Sözleşme, doğuma ya da rahme düşme an›na
aç›k bir göndermede bulunmayarak esnek ve ucu
ac›k bir çözümü öne ç›karmakta, böylece çocuklu-
ğun ya da yaşam›n başlam›ş say›lacağ› an›n belir-
lenmesini ülkelerin kendi yasal düzenlemelerine
b›rakmaktad›r.” (K›lavuz, s. 413)

1959 Bildirgesi’nin Önsöz’ünde yer al›p yukar›da
al›nt›lanan ifade, Sözleşme taslağ›n› haz›rlayan
Çal›şma Grubu içinde kimi güçlükler yaratm›şt›r.
Grup, bu konuda bir görüş birliğine varabilmek

amac›yla, haz›rl›k çal›şmalar› (travaux prépara-
tories) belgesinde şöyle bir ifadenin yer almas›n›
kararlaşt›rm›şt›r: “Çal›şma Grubu, başlang›ç nite-
liğindeki bu paragraf› benimserken, gerek 1. mad-
denin gerekse Sözleşme’nin başka herhangi bir
hükmünün Taraf Devletler’ce yorumlan›ş›na mü-
dahalede bulunma niyetini taş›mamaktad›r”
(E/KN.4/1989/48, s. 8-15, Detrick, s. 110).

Dolay›s›yla, Sözleşme, kürtaj ve aile planlamas›
gibi konularda birbiriyle çelişen haklar› ve yarar-
lar› dengeleme işini Taraf Devletler’e b›rakmakta-
d›r. Bu noktada, 41. maddenin bir kez daha an›m-
sanmas› yararl› olacakt›r. Söz konusu madde, Söz-
leşme’nin, “çocuk haklar›n›n gerçekleştirilmesi
aç›s›ndan daha elverişli” özellikler taş›yan her-
hangi bir ulusal yasaya (ya da uygulanabilir ulus-
lararas› yasaya) müdahale amac› taş›mad›ğ›n› vur-
gulamaktad›r.

Sözleşme’nin maddelerinin çoğunun, çocuklara
ancak doğumdan sonra uygulanabilecegi ve ge-
çerlilik taş›yabileceği aç›kt›r. Bununla birlikte çe-
şitli ülkeler, henüz dünyaya gelmemiş çocuk ko-
nusunda kendi özel yasal ve/veya diğer konumla-
r›n›n alt›n› çizen aç›klamalar yapma ve çekinceler
koyma gereğini duymuşlard›r. Bu aç›klama ve çe-
kinceler, özellikle, çocuğun “edinilmiş yaşam”
hakk›na ve 6. maddede yer ald›ğ› biçimiyle Dev-
let’in “çocuğun yaşam›n› ve gelişmesini mümkün
olan azamî ölçüde güvenceye alma” yükümlülü-
ğüne ilişkindir.

Örneğin, Arjantin taraf›ndan yap›lan aç›klama
şöyledir: “Arjantin Cumhuriyeti, Sözleşme’nin 1.
maddesine ilişkin olarak, bu maddenin, rahme
düşme an›ndan başlayarak 18 yaş›na kadar her in-
san›n çocuk say›lmas› biçiminde yorumlanmas›
gerektiğini ilân etmektedir” (ÇHS/K/Rev.8, s. 13).
Bu aç›klama, aşağ›daki ifadelere yer veren Arjan-
tin Medeni Kanunu’nu yans›tmaktad›r: “İnsan›n
varl›ğ›, ana rahmine düşmeyle birlikte başlar ve
bir kişi sanki dünyaya gelmiş gibi, kimi haklar›
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doğum öncesinden elde edebilir. Ana rahmine dü-
şenler canl› olarak doğarlarsa, anneden ayr›l›ş›n
ard›ndan ancak birkaç saniye hayatta kal›nsa bile,
bu haklar geri al›namaz biçimde edinilmiş say›l›r”
(Arjantin İR, parag. 38).

Papal›k taraf›ndan yap›lan aç›klamada ise şöyle
denilmektedir: “Papal›k, Sözleşme’nin Birleşmiş
Milletler taraf›ndan daha önce benimsenen ilkele-
rin yaşama geçirilmesi anlam›na geldiğini; bu bel-
ge onaylanarak yürürlüğe girdiğinde ise, Çocuk
Haklar› Bildirgesi’nde aç›kça teyit edildiği ve
Sözleşme’nin Önsöz’ünün dokuzuncu paragraf›n-
da bir kez daha yinelendiği gibi çocuklar›n hakla-
r›n› hem doğum öncesinde hem de sonras›nda ko-
ruyacağ›n› kabul etmektedir. Papal›k, az önce sö-
zü edilen dokuzuncu paragraf›n, 23 May›s 1969
tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşme-
si’nin 31. maddesi uyar›nca, Sözleşme’nin geri
kalan bölümlerinin yorumlanacağ› bir bak›ş aç›s›
olarak işlev göreceğine inanmaktad›r.”
(ÇHS/K/2/Rev.8, s. 4)

Buna karş›n Birleşik Krall›k “Sözleşme’yi, ancak
canl› doğumdan sonra uygulanabilecek bir belge
olarak yorumlad›ğ›n›” aç›klam›şt›r.
(ÇHS/K/2/Rev.8, s. 42)

Çocuk Haklar› Komitesi, kürtajla ilgili ulusal ya-
salar›n korunmas› yönünde konulan çekincelerin
gereksiz olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte
ayn› Komisyon yüksek kürtaj oranlar›n›, kürtaj›n
bir aile planlamas› yöntemi olarak kullan›lmas›n›
ve “gizli” kürtaj olaylar›n› olumsuz karş›lam›ş ve
kürtaj› azaltacak önlemleri teşvik etmiştir. Dör-
düncü Dünya Kad›n Konferans›’n› takiben haz›r-
lanan rapor hükümetlere “yasal olmayan kürtaja
maruz kalan kad›nlara karş› cezai yapt›r›m içeren
yasal düzenlemelerini gözden geçirmeye” teşvik
etmektedir. (A/RES/S-23/3, Parag.72(o)). Bu ko-
nuda ayr›nt›l› bilgi için, 6 nc› maddeye bak›n›z.
(s.99)

Çin taraf›ndan öne sürülen çekince ise şöyledir:
“Çin Halk Cumhuriyeti, Sözleşme’nin 6. maddesi
kapsam›nda üzerine düşen yükümlülükleri, bu
Sözleşme hükümlerinin Çin Halk Cumhuriyeti
Anayasas›’n›n 25. maddesinde yer alan aile plan-
lamas›yla ilgili hükümlerle ve Çin Halk Cumhuri-
yeti Küçük Çocuklar Yasas›’n›n 2. maddesinde
yer alan hükümlerle çelişmediği ölçüde yerine ge-
tirecektir.” (ÇHS/C/2/Rev.8, s. 16)

Komite ise, bütün Devletler’den çekincelerini ge-
ri almalar›n› isteme biçimindeki genel uygulama-
s›ndan hareketle şu aç›klamay› yapm›şt›r:

“Komite, Taraf Devlet’in Sözleflme’nin 6. mad-
desine çekince koyma gere¤i duymas› dolay›s›y-
la yapt›¤› tart›flmalar ve Taraf Devlet’in kendi
çekincesinde birtak›m düzeltmeler yapmaya

aç›k oldu¤u yolundaki aç›klamas› ›fl›¤›nda, Taraf
Devlet’in Sözleflme’ye koydu¤u çekinceyi, bu
çekinceyi geri çekme perspektifiyle birlikte yeni-
den gözden geçirmesini yararl› görmektedir.”
(Çin ‹RSG, Add.56, parag. 24)

Lüksemburg’un aç›klamas› şöyledir: “Lüksem-
burg Hükümeti, halihaz›rdaki Sözleşme’nin 6.
maddesinin, Lüksemburg yasalar›nda cinsel konu-
larda bilgilenme, gizli kürtaj›n önlenmesi ve gebe-
lik döneminin sona erdirilmesi gibi alanlara ilişkin
olarak yer alan hükümlerin uygulanmas› aç›s›ndan
herhangi bir engel oluşturmad›ğ› kan›s›ndad›r.”
(ÇHS/K/2/Rev.8, s. 28)

Diğer Devletler ise, 1. maddeyi kendi mevzuatlar›
ya da Anayasa’lar› ile tutarl› olacak biçimde yo-
rumlayacaklar›n› aç›klam›şlard›r (örneğin bkz.
ÇHS/K/2/Rev.8: Botswana,s. 15; Endonezya, s.
25).

Çocukluk döneminin sona
ermesi

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin amaçlar› aç›-
s›ndan, “çocuğa uygulanabilir yasa daha önce re-
şit olunduğunu belirtmediği sürece” çocukluk dö-
nemi 18. yaş günü ile sona ermekte ve çocuk reşit
olmaktad›r. Dolay›s›yla Sözleşme, kendi amaçlar›
aç›s›ndan çocukluk döneminin sona ermesini ta-
n›mlarken daha belirleyicidir, ama bu hususta ka-
t› değildir.

Komite, rüşt yaş› 18’den küçük olan Devlet’leri,
bu yaş› gözden geçirme ve yükseltme konusunda
teşvik etmektedir. Örneğin:

“Komite 16 ile 18 yafl aras›ndaki çocuklar›n du-
rumu netlik kazanmad›¤› için kayg› duymakta-
d›r...

“Komite çocuk tan›m›nda halen 16 olan yasal
yafl›n yükseltilmesi için Taraf Devlete tavsiyede
bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda, evlenme ve cezai
sorumluluk için öngörülen asgari yasal yaflta
gözden geçirilmelidir.” (Maldivler, ‹RSG/Add.91,
Parag.13 ve 33).

“Küçükler Yasas› rüflt yafl›n› 18 olarak belirler-
ken di¤er mevzuat 16 yafl›n üstündeki çocuklar
için farkl› koruma düzeyleri öngörmektedir.
1990 tarihli Çocuklar›n Korunmas› yasas› 18 ya-
fl›n alt›ndaki tüm çocuklar›n pornografik sömü-
rüye karfl›, korunmas›n› düzenledi¤i halde,
1992 tarihli Cinsel Suçlar Yasas›n›n 16 yafl üs-
tündeki çocuklar bak›m›ndan özel bir koruma
öngörmemesi ve 14 ila 16 yafl aras› için s›n›rl›
bir koruma getirmesi Komite’yi endiflelendir-
mektedir. Ayr›ca çocuklara yönelik fliddetin ön-
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lenmesine iliflkin yasal düzenlemeler çerçevesin-
de 16 yafl›n üzerindeki çocuklar bak›m›ndan s›-
n›rl› bir koruma sa¤lanm›flt›r. Komite koruma
düzeyinin 18 yafl›n alt›ndaki tüm çocuklar› kap-
sayacak flekilde belirlenmesi için, mevcut yasal
düzenlemelerin gözden geçirilmesini tavsiye et-
mektedir.” (Barbados, ‹RSG/Add.103,Parag.14).

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab› 18
yaşa “genel üst s›n›r” olarak göndermede bulun-
maktad›r:

“Dolay›s›yla, bu üst s›n›r Taraf Devletler’ce, bafl-
ka herhangi bir özel amaç ya da etkinlik için bir
kural ve referans noktas› olarak kullan›lmal›d›r.
Bu hüküm, ayr›ca, Taraf Devletler’in, bu s›n›ra
kadar her çocuk için özel koruma sa¤lamalar›
gereklili¤ine iflaret etmektedir.

“1. madde, 18 yaş› genel bir üst s›n›r olarak belir-
lerken, çocuk için uygulanabilir yasalara göre ço-
cuğun daha önce de reşit say›labilmesine olanak
tan›maktad›r. Ancak, bu ifade hiçbir biçimde ge-
nel bir kaç›ş hükmü olarak yorumlanmamal›, Söz-
leşme’nin ilkelerine ve hükümlerine ayk›r› olabi-
lecek yaş belirlemelerinin yolunu açmamal›d›r…”
(K›lavuz, s. 414)

İnsan Haklar› Komitesi, Uluslararas› Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde yer alan ve çocuk-
lar›n korunmas› ile ilgili bir hükmü konu alan Ge-
nel Yorum’unda, çocuğun korunmas› gereken yaş
s›n›r›n›n “makul olmayan ölçülerde düşük tutul-
mamas›” gerektiğini belirtmekte ve çocuğun her-
hangi bir ülkede geçerli yasalar gereği daha önce
reşit say›lmas›n›n, Taraf Devletler’i 18 yaş›ndan
küçük çocuklara karş› yerine getirmeleri gereken
yükümlülüklerden kaçmalar›n› hiç bir biçimde
sağlamayacağ›n› vurgulamaktad›r. 

Yukar›da değinilen Sözleme’nin 24. maddesi, her
çocuğun, herhangi bir ayr›ma tâbi tutulmadan,
“küçük” biri olarak gerekli korumay› ailesinden,
toplumdan ve Devlet’ten görme hakk›n› tan›mak-
tad›r. Bu Sözleşme “küçük” kavram›n› tan›mla-
mad›ğ› gibi, çocuğun hangi yaşta reşit say›lacağ›-
n› da belirtmemektedir. İnsan Haklar› Komite-
si’nin 1989 tarihli Genel Yorumu’nda bu konuda
şöyle denilmektedir: “Bu husus, ilgili sosyal ve
kültürel koşullar ›ş›ğ›nda Taraf Devletler’in ken-
dilerince belirlenecektir. Devletler, bu aç›dan,
kendi medeni hukuk işlemlerinde çocuğun hangi
yaşta reşit ve cezaî ehliyete sahip say›ld›ğ›n› ilet-
tikleri raporlarda belirteceklerdir. Taraf Devletler,
bu raporlar›nda ayr›ca çocuğun hangi yaşta yasal
olarak çal›şma yaşam›na at›labileceğini ve çal›ş-
ma yasalar› aç›s›ndan yetişkin say›lacağ›n› da be-
lirteceklerdir. Söz konusu raporlar›nda Taraf Dev-
letler’in belirtmeleri gereken diğer hususlar ara-
s›nda 10. maddenin 2. ve 3. paragraflar› (suç işle-

yen çocuklar için ayr› muameleyi öngören hü-
kümler) aç›s›ndan hangi yaşta reşit say›ld›ğ› da
yer alacakt›r. Bununla birlikte Komite, yukar›daki
amaçlar aç›s›ndan belirlenecek yaş›n makul s›n›r-
lardan daha düşük tutulmamas› gerektiğini işaret
etmekte ve her durumda herhangi bir Taraf Dev-
let’in, kendi yasalar›na göre çocuk hangi yaşta re-
şit say›l›rsa say›ls›n, 18 yaş›ndan küçük çocuklara
ilişkin yükümlülüklerinden ar›nm›ş say›lamayaca-
ğ›n› vurgulamaktad›r.” (İnsan Haklar› Komitesi,
Genel Yorum 17, 1989 İHB/GEN/1/Rev.5, s. 133)

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin haz›rl›k ça-
l›şmalar› s›ras›nda kimi Devletler’in temsilcileri
yaş s›n›r›n›n 18’den daha düşük tutulmas› gerek-
tiğini savunmuş, ancak başar›l› olamam›şlard›r.
Bunun karş›s›nda, çocuğun koruyucu önlemler-
den daha fazla yararlanabilmesi için yaş s›n›r›-
n›n yüksek tutulmas› gerektiği görüşü ağ›r bas-
m›şt›r (bkz. E/KN.4/L.1542, s. 5-6, Detrick, s.
115-116). Metin, çocuğun 18 yaş›ndan daha ön-
ce reşit say›ld›ğ› Devletler’e, özel amaçlar aç›-
s›ndan daha düşük yaş belirleme olanağ› tan›-
maktad›r. Ancak, bu amaçlar›n Sözleşme’nin
bütününe ve özel olarak da genel ilkelerine uy-
gun olmas› zorunludur. Ayn› biçimde Sözleş-
me’nin kendisi, 1. maddede yer alan tan›m›n
“Sözleşme’nin amaçlar› aç›s›ndan” yap›lan bir
tan›m olduğundan hareketle, çocuğun reşit say›l-
d›ğ› yaş› daha yüksek tutan Devletler’in de bu
yaş› düşük tutmalar›nda ›srar etmemektedir. So-
nuçta, çocuk daha önce reşit say›lmad›ğ› sürece,
Sözleşme’de yer alan bütün haklar›n 18 yaş›n-
dan küçük bütün çocuklar için geçerli say›lmas›
gerekmektedir. 

Sözleşme taslağ›n› haz›rlayan Çal›şma Gru-
bu’nda yap›lan tart›şmalarla da aç›kça ortaya
ç›km›şt›r ki, halen yürürlükte olup üzerinde ge-
nel olarak anlaş›lm›ş bir rüşt tan›m› yoktur ve
kimi durumlarda yaş d›ş›ndaki başka kriterlerin
oluşmas› durumunda, çocuğun reşit say›labile-
ceği kabul edilmektedir (örneğin çocuğun evlen-
miş olmas› ya da “yeterli idrak” düzeyine ulaş-
mas› gibi). Bu görüşmeler s›ras›nda ayr›ca rüşt
yaş› kavram›n›n “hem ülkeler aras›nda, hem de
belirli bir ülkedeki medeni hukuk, ceza hukuku,
siyasal ve diğer kurallara göre değişkenlik gös-
terdiği” belirlenmiştir (E/KN.4/L.1542, s. 5-6,
Detrick, s. 115-116). Bu tür farkl›l›klar, gerek
Taraf Devletler’in İlk Raporlar’da, gerekse Dev-
letler’in temsilcileri ile Çocuk Haklar› Komitesi
aras›ndaki görüşmelerde aç›kça ortaya ç›km›şt›r.

Bir ‹kilem-Çocuk Tan›m›

Hindistan, Komite taraf›ndan 2000 y›l›nda incele-
nen 1997 tarihli İlk Raporunda çocuk tan›m› ko-
nusunda yaşanan sorunlar› irdelemektedir:

5ÇOCU⁄UN TANIMI



“Yasal düzenlemeler âdeta bir ikilem yaratacak
şekilde ayn› kişinin çocuk olup olmad›ğ› konusun-
da somut olaya uygulanacak hukuka göre farkl›
yaş düzeyi öngörebilir. Terk edilmiş bir çocuğun
doğumu yetersiz ya da yanl›ş kaydedilmiş olabilir
ve bu durumda da yaşa ilişkin uygulanacak kural-
lar›n güvenilmez olacağ› aç›kt›r. Çocuğun yaş›n›n
belirlenmesi , olgunluk düzeyine göre yasalar›n
uygulanmas› ve çocuğun yetenekleri aras›ndaki
farkl›l›klar politikalar›n ve hukukun oluşturulmas›
ve uygulanmas›nda dikkate al›nmal›d›r.
“Çocuk Haklar›na Dair Sözleşmede verilen çocuk
tan›m›n kabul edilmesi programlar›n oluşturulma-
s› ve mali hükümlerin belirlenmesini etkileyecek-
tir. Mümkün ve uygulan›r olduğu sürece Hindis-
tan Hükümeti toplumda her koşul alt›nda çocukla-
r›n korunmas›n› güvence alt›na almak amac›yla,
mevzuat›n› gözden geçirmeyi ve Sözleşme’nin
1.maddesi ile öngörülen çocuk tan›m›n› kabul et-
meyi düşünmektedir.” (Hindistan İR, Parag.68-
69)

“Çocuk” Tan›m›n›n Gözden
Geçirilmesi
Sözleşme’yi onaylayana kadar birçok toplumda
çocukluk dönemini tan›mlayan çeşitli yasal dü-
zenlemeler aras›nda birlik yoktu. 1.madde Taraf
Devletleri ilgili mevzuatlar›n› gözden geçirmeleri
konusunda teşvik etmektedir. Periyodik Raporlar
K›lavuzu ise “Ulusal mevzuattaki ve Sözleş-
me’deki çocuk tan›ma ilişkin her tür farkl›l›k”
hakk›nda bilgi istemektedir. Komite Devletleri
Sözleşme’deki tan›ma uygun olarak yasalar›n›
gözden geçirme ve uyumlaşt›rma konusunda yön-
lendirmektedir. Örneğin:
“... Komite çeflitli ulusal yasalarda belirlenen ya-
fl›n, farkl›l›klar›, çeliflkileri ve cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›
giderecek ve Sözleflme ile uyumlu hale gelecek
flekilde yeniden düzenlenmesini tavsiye etmek-
tedir...” (Uganda, ‹RSG, Add. 80, Parag. 26)

“Komite, Taraf Devlete mevcut mevzuat›n› rüflt
yafl› ve çocuk tan›m›n› uyumlaflt›rmak, evlilik
için bir asgari yafl belirlemek, cezai sorumlulu¤a
iliflkin asgari yafl› yükseltmek, anne baba izni ol-
maks›z›n doktora baflvurulabilecek asgari yafl
konusunda kayg›lar›n› belirtmek ve cinsel iliflki-
ye r›za için asgari yafl öngörmek amac›yla göz-
den geçirmesini ve de¤ifltirmesini tavsiye et-
mektedir.” (Lesoto, ‹RSG, Add.147, Parag.24)

Yasalarda özel asgarî yafl
belirlenmesi

Aşağ›daki kesimlerde, Komite’nin İlk ve Periyo-
dik Raporlar K›lavuzu’nun (bkz. s. 2’deki kutu
yaz›s›) 1. maddeye çocuğun tan›m›na ilişkin ola-
rak gündeme getirdiği çeşitli konulara k›saca de-

ğinilmektedir. Her iki K›lavuz da çeşitli amaçlara
yönelik olarak “ulusal yasalarda belirlenen asgarî
yaş” konusunda bilgi talep etmektedir. Kapsanan
konulardan çoğu Sözleşme’deki diğer maddelerle
ilişkilidir; daha fazla bilgi ve tart›şma elinizdeki
çal›şman›n bu maddelere ilişkin bölümlerinde yer
almaktad›r. 

Yasal olarak belirlenmiş asgarî yaş konusunda
bilgi istenmesi, Sözleşme’nin her özel durumda
belirli bir yaş›n saptanmas›n› istediği anlam›na
gelmez. Burada Komite’nin yapt›ğ›, yaln›zca, ül-
kelerdeki yasalarca çocuğun nas›l tan›mland›ğ›
konusunda bilgi toplamakt›r. Genel olarak bak›l-
d›ğ›nda, koruyucu amaçl› asgarî yaşlar›n mümkün
olduğu kadar yüksekte tutulmas› gerekir (örneğin
çocuklar›n tehlikeli işlerden, nezaret alt›nda tutul-
may› gerektiren hükümlerden ya da silahl› çat›ş-
malarda taraf olmaktan korunmalar› gibi). Diğer
asgarî yaşlar ise çocuğun özerklik kazanmas› ve
Devlet’in çocuğun kişisel haklar› ile oluşum ha-
lindeki kapasitelerine sayg› göstermesiyle ilgili-
dir, ki bu durumda çocuğun ihtiyaçlar›na duyarl›
olan daha esnek bir sisteme ihtiyaç olabilir. 

Komite’nin K›lavuzlar’da bilgi edinmek istediği
asgarî yaşlardan kimileri, çocuklar›n özerk haklar
edinmeleriyle ilgilidir. Bundan kastedilen, çocuk-
lar›n kendi adlar›na harekete geçme ve karar ver-
me haklar›d›r (örneğin, ana-baban›n r›zas› olmak-
s›z›n hukukî ve t›bbî dan›şmanl›k alma, ameliyat
olma; dernek kurma ve derneklere kat›lma; din
seçme, evlat edinilmeye r›za gösterme ve kimlik
değiştirme gibi).

Sözleşme, çocuklar›n bu tür haklara sahip olmala-
r›n›n normal say›lacağ› belirli yaşlar› dayatma-
maktad›r; ancak, bu alanda geçerli olabilecek kimi
ilkeleri ortaya koymaktad›r. 12. maddeye göre,
kendi görüşlerini oluşturabilecek durumdaki ço-
cuklar, bu görüşlerini kendilerini etkiyecek her
konuda serbestçe dile getirme hakk›na sahiptirler.
Bu görüşler belirtilirken “çocuğun yaş›na ve ol-
gunluğuna göre gerekli gelişimi göz önüne al›n-
mal›d›r.” Sözleşme ayr›ca çocuklar›n “oluşum ha-
lindeki kapasitelerine” sayg› göstermenin önemini
vurgulamaktad›r (madde 5, bkz. s. 89; ayr›ca mad-
de 14, bkz. s. 199). Kimi Devletler’de, belirli hak-
lar›n yasalar gereği edinilebileceği özel yaşlar be-
lirlemenin yan›nda, esnek bir kavram olarak çocu-
ğun “oluşum halindeki kapasiteleri” kavram› da
yasalarda genel bir ilkeye yer verilerek yans›t›l-
m›şt›r. Bu ilkeye göre çocuklar yeterli “kavray›ş
düzeyine ulaşt›klar›nda” belirli konularda kendi
adlar›na karar verme hakk›n› edinirler (bkz. s. 8).
Bu tür formüllerin avantaj› kat› yaş engellerinden
kaç›n›labilmesidir, dezavantaj› ise, çocuklar›n ye-
tişkinlerin gözünde yeterli kavray›şa ne zaman
ulaşm›ş say›lacaklar›n› takdire b›rakmas›d›r ki, bu
bahsedilen yetişkinler, oluşum halindeki kapasite-
ler kavram›na gerekli özeni göstermeyebilirler.
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Sözleflme’nin genel ilkelerine sayg›

Komite, Devletler’in asgarî yaş belirlerlerken
Sözleşme’nin bütününü ve özellikle de genel ilke-
lerini gözetmelerini önemsemektedir. Hiçbir ay-
r›mc›l›k olmamal›, çocuğun yüksek yarar› en üst-
te tutulmal›, yaşam› ve gelişimi azamî düzeyde
güvence alt›na al›nmal›d›r. Komite, bu konuda ör-
neğin şu görüşü dile getirmiştir:

“... çocu¤un yasal olarak tan›mlanmas›nda;
özellikle evlilik, ifle girme, askerlik yapma ve
mahkeme önünde ifade verme gibi konulardaki
asgarî yafla iliflkin sorular› ciddî biçimde ele al-
mak gerekmektedir. Görüldü¤ü kadar›yla bu
hükümler, çocu¤un yüksek yarar› ve ayr›m gö-
zetmeme gibi ilkeleri yeterince dikkate alma-
maktad›r.” (El Salvador ‹RSG, Add.9. parag. 10;
ayr›ca bkz. Sudan ‹RSG, Add.10, parag. 18)

Ayr›m gözetmeme ilkesinin (madde 2) çocuğun
tan›m› aç›s›ndan taş›d›ğ› önem, Komite’nin Peri-
yodik Raporlar K›lavuzu’nda vurgulanmaktad›r.
Bu K›lavuz “yasalarda, evlilik yaş› ve cinsel ilişki
r›zas› gibi konular dahil olmak üzere k›z ve erkek
çocuklar aras›nda farkl›l›k bulunan durumlar için,
Sözleşme’nin 2. maddesinin ne ölçüde gözetildi-
ğini değerlendirmek amac›yla” özellikle bilgi ta-
lep etmektedir. Ayr›ca, “reşit olma ölçütünün ce-
za hukukunda gözetildiği” durumlar için de, bu
hükmün erkeklere ve kad›nlara ne kadar farkl› uy-
guland›ğ›n› ve Sözleşme hükümlerinin ne ölçüde
dikkate al›nd›ğ›n› belirlemek üzere bilgi talep
edilmektedir (parag. 24, bkz. s. 2’deki kutu yaz›-
s›). Örneğin: 

“Komite, çocuk tan›m› ile asgari yafla iliflkin hü-
kümlerin, Sözleflme ilkeleri ile uyumlu hale gel-
mesi ve özellikle cinsiyet bak›m›ndan tarafs›z ol-
mas› ve uygulanmas›n›n sa¤lanmas› için Taraf
Devlete mevzuat›n› gözden geçirmesini öner-
mektedir.” (‹ran ‹slam Cumhuriyeti, ‹RSG,
Add.123, Parag.20)

Komite, daha genel anlamda, fiziksel gelişmenin
(çocuğun ergenlik dönemine gelmesinin) çocuk-
luk döneminden yetişkinlik dönemine geçişin be-
lirlenmesi aç›s›ndan güvenilir bir ölçüt olamaya-
cağ›na işaret etmiştir. Komite, tek tek Devletler’e
ilettiği yorumlar›nda, özellikle cinsel ilişki r›zas›
gibi durumlarda koruyucu nitelikte asgarî yaş s›-
n›rlar›n›n belirlenmesi tavsiyesinde bulunmuştur
(Komite’nin yorumlar› için bkz. s. 9 ve 12, ve ay-
r›ca madde 34, s. 511; madde 32, s. 481; ve mad-
de 40, s. 595). 

1997 tarihl› İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›’nda
belirtildiği gibi “dünyadaki bütün ülkeler ve her
tür amaç için geçerli tek bir yaş belirlenmesi ger-
çekçi olmazd›. Bununla birlikte, Sözleşme’nin il-
kelerinin ve hükümlerinin ›ş›ğ›nda, bu tür yaş s›-
n›rlar›n›n çok düşük tutulmas› ya da bu belirleme-

de keyfî ölçütlerin kullan›lmas› da mümkün değil-
dir. Bu tür yaş belirlemelerinde, 3. madde uyar›n-
ca çocuğun yüksek yarar› gözetilmeli ve ayr›ca 2.
maddede de belirtildiği gibi ayr›mc›l›ğa hiçbir bi-
çimde yer verilmemelidir. Ayr›ca, 41. madde ›ş›-
ğ›nda, her durumda çocuk için en elverişli çözüm
başta gelmelidir. Böylece, yaş›n Sözleşme taraf›n-
dan sağlanan asgarî korumay› d›şar›da b›rakacak
ölçüde düşük belirlenmesinin ve bu bağlamdaki
yükümlülüklerin geçersizleşmesinin önüne geçil-
miş olacakt›r...” (K›lavuz, s. 414-415).

Belirlenen kimi “asgarî yaşlar” hem artan özerklik
hem de korunmayla ilişkilidir. Örneğin, çocuğun
ana-baba r›zas› olmadan hukukî ve t›bbî dan›ş-
manl›k almas›, şikayette bulunmas› ve mahkeme-
de ifade vermesi aile içinde istismara uğramamas›
aç›s›ndan yaşamsal önem taş›yabilir. Bu tür konu-
larda asgarî yaş belirlenmesi çocuğun yarar›na de-
ğildir.

Komite’nin K›lavuzlar’da bilgi talep ettiği asgarî
yaşlar listesi hiçbir biçimde tam kapsay›c› değil-
dir. Taraf Devletler’ce iletilen İlk Raporlar’›n de-
ğerlendirilmesi s›ras›nda, yaşla ilgili olarak aşağ›-
daki ek konular gündeme gelmiştir: oy verme ya-
ş› ve seçimlerde aday olabilmek için asgarî yaş;
çocuğun bağ›ms›z olarak pasaport alabilme yaş›;
kimi medya kanallar›na (film, video, vb.) girmede
yaş s›n›rlamalar›; çocuğun dinî bir mezhebe ya da
topluluğa kat›labilme yaş›, vb. 

Komite, Sözleşme’nin bütününün uygulanmas›n›n
izlenmesine ilişkin olarak, şu öneride bulunmuş-
tur:

yafl gruplar›na göre istatistikî verilerin derlen-
mesinde ve analizinde, Sözleflme’nin 1. madde-
sinde yer alan hükümlerin yol gösterici olmas›.”
(BK ba¤›ml› bölgesi: Hong Kong ‹RSG, Add. 63,
parag. 22)

Bu yorum, 18 yaş›na kadar bütün çocuklara ilişkin
tutarl› veri toplanmas›n›n önemine işaret etmekte-
dir.

Aşağ›daki bölüm, Komite’nin 1. madde bağlam›n-
da bilgi derlemek istediği ve K›lavuzlar’da yer
alan çeşitli konular› kapsamaktad›r. 

Ana-baba r›zas› olmaks›z›n

hukukî ya da t›bbî dan›flmanl›k alma

K›lavuzlar “ulusal yasalarca belirlenen herhangi
bir asgarî yaşa” ilişkin bilgi aray›ş›ndayken, Söz-
leşme, daha küçük yaşlardaki çocuklar›n bağ›ms›z
olarak hukukî ya da t›bbî dan›şmanl›k alabilecek-
leri asgarî bir yaş›n belirlenmesine herhangi bir
destek vermemektedir. Sorunun amac›, eğer var-
sa, bu haktan yoksun kalm›ş çocuklar›n belirlen-
mesidir. Dan›şmanl›k arama hakk›, kendi baş›na,
çocuğun oluşum halindeki kapasitelerinden ba-
ğ›ms›z biçimde karar alma hakk›n› getirmez. 

7ÇOCU⁄UN TANIMI



Hukukî dan›flmanl›k Çocuğun ana-baba r›zas› ol-
maks›z›n hukukî dan›şmanl›k alma hakk›, aç›kça,
Sözleşme ile güvence alt›na al›nan birçok hakk›n
yaşama geçirilmesi aç›s›ndan belirleyici bir önem
taş›r. Bu, özellikle, çocuklar›n yararlar›n›n ana-ba-
balar›nkinden ayr› olduğu, hatta bunlara ters düştü-
ğü haklar için geçerlidir. Aile içinde olsun kurum-
larda olsun, cinsel istismar dahil çocuğa şiddet uy-
gulanmas›; çocuğun isim ya da vatandaşl›k hakk›-
n›n ihtilafl› olmas›; ana-babadan ayr› olma ve aile
birleşmesi; yasa d›ş› yollardan başka yerlere akta-
r›lma ve kaç›r›lma; evlat edinilme; çal›ş›lan işte ya
da başka biçimlerde sömürüye maruz kalma gibi
durumlar örnek olarak verilebilir. 

Çocuğun, ceza yasas›n› ihlâl ettiğinin ileri sürüldü-
ğü ya da çocuğun böyle bir suçla itham edildiği du-
rumlarda hukukî yard›m arama hakk› 40(2)(b)(ii).
maddede ele al›nmaktad›r. Benzer biçimde, özgür-
lüğü k›s›tlanan çocuğun 37(d). madde uyar›nca
“yasal ve uygun olan diğer yard›mlardan yararlan-
ma…” hakk› vard›r. Ayr›ca, çocuklar›n “kendileri-

ni etkileyen herhangi bir adlî veya idarî kovuştur-
mada…” dinlenilme haklar›n› kullan›rken bu konu-
da hukukî yard›m alabilmeleri (madde 12(2)) ve 9.
maddeye göre de ana-babadan ayr›lmayla ilgili du-
ruşmalara kat›labilmeleri gerekir.

T›bbî dan›flma Çocuğun, ana-baba r›zas› almaks›-
z›n t›bbî dan›şmanl›k alabilme hakk›, çocuğun gö-
rüşlerinin ve/veya yararlar›n›n, ana-baban›nkiler-
den farkl› ya da bunlara ayk›r› olduğu durumlarda
yaşamsal önem taş›r. Örnek vermek gerekirse,
ana-baba ve ailenin diğer üyeleri taraf›ndan şidde-
te ve istismara maruz kalma; sağl›k hizmetlerine
başvuru ve tedavi kararlar›nda çocuk ile ana-baba
aras›nda ihtilaf olmas›; ve ergenlik dönemindeki
çocuğun aile planlamas› eğitim ve hizmetlerine
erişimi gibi konular bu kapsama girmektedir. Ço-
cuğun tavsiye ve dan›şmanl›ğa başvurma hakk›,
çocuğun t›bbî tedaviye onay verip vermeme konu-
sunda kendi bağ›ms›z karar›n› alabileceği yaşa
ilişkin düşüncelerden ayr› bir konudur - aşağ›ya
bak›n›z.

8 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

Küçükler için t›bbî tavsiye ve onay
Fransa’n›n İlk Raporu, ülkede geçerli yasalar›n her iki cinsten çocuklar›n doğum kontrolü uygulama-
lar›na ve kimlik belirtimi olmaks›z›n doğum kontrol gereci sağlanmas›na olanak tan›d›ğ›n› belirtmek-
tedir. Yak›nlarda getirilen bir yasa uyar›nca çocuklar, cinsel ilişki yoluyla geçen hastal›klar konusun-
da, belirtilen yerlerde ve isimleri aç›klanmaks›z›n kendi talepleri üzerine ücretsiz muayene olabilecek-
ler ve tedavi görebileceklerdir. Yasaya göre, rüşt yaş›ndan küçük bir k›z gebeliğin sona erdirilmesini
kendi baş›na isteyebilir ve bu isteği yan›nda büyük biri olmadan belirtebilir (Fransa İR, parag. 154-
156).

Birleşik Krall›k taraf›ndan verilen İlk Rapor, 1989 tarihli Çocuk Yasas› uyar›nca bir çocuk, “yeterli
kavray›ş düzeyine” ulaşm›ş say›lmas› halinde çocuk koruma süreçlerinde psikiyatrik-t›bbî muayeneyi
ya da başka değerlendirmeleri reddetme hakk›na sahiptir. 1985 y›l›nda meydana gelen Gillick vakas›-
n›n ard›ndan süregelen gelenek hukuku uyar›nca hangi yaşta olurlarsa olsunlar çocuklar, önerilen ba-
k›m›n ve tedavinin sonuçlar›n› kavrayabilecek olgunluğa ulaşm›şlarsa, klinik bak›m ve tedaviye onay
verme hakk›na sahiptirler. Daha yak›nlarda ortaya ç›kan bir davada ise, çocuğun tedaviyi ret hakk›n›n,
eğer böyle bir ret çocuğun yaşam›n› tehdit ediyorsa, mahkeme karar›yla geçersiz say›labileceği belir-
lenmiştir (BK İR, parag. 66).

İsveç’te çocuğun böyle arzu etmesi durumunda “ana-babalara bu konuda bilgi verilmeksizin çocukla-
ra ve gençlere doğum kontrolü konusunda rehberlik hizmeti sağlanmaktad›r. Bununla birlikte söz ko-
nusu çocuğun olgunluk düzeyine göre bir kay›t da gözetilmektedir. Ayr›ca, çocuk ana-babas›n›n bu ko-
nuda bilgilendirilmesini istemezse ve böyle bir bilginin edinilmesi halinde çocuğun bundan ciddî bi-
çimde zarar görebileceğinin belirlenmesi durumunda, çocuğa ana-baba bilgisi olmadan kürtaj da yap›-
labilir” (İsveç 2R, parag. 212).

Norveç’in İlk Raporu’nda şu aç›klamalar yer almaktad›r: “Doktorlar, 12 yaş›nda ve daha büyük olan
hastalar›na durumlar›, hastal›klar› ve uygulanan tedaviler konusunda bilgi vereceklerdir ... 12 ile 16
yaşlar› aras›ndaki çocuklar, doktorlar›ndan, ana-babalar›na belirli bilgileri vermemelerini isteyebilirler.
Eğer doktor çocuğun bu isteğinin yerinde olduğunu değerlendirirse, isteği yerine getirecektir. Çocuğun
olgunluk düzeyi bu değerlendirmede dikkate al›nacak etmendir” (Norveç İR, parag. 73).

Finlandiya’daki mevzuat ise yeterli olgunluk düzeyine gelmiş çocuklar›n sağl›kla ilgili kendi kararla-
r›n› vermelerine imkân tan›maktad›r (t›p personeli her durum için çocuğun olgunluk düzeyini değer-
lendirmektedir). 12 yaş›nda ya da daha büyük bir çocuk psikiyatrik tedaviyi reddederse, bu istek d›ş›n-
da herhangi bir tedavi uygulamas› yerel mahkemenin onay›na sunulmak durumundad›r ve çocuğun
temyiz hakk› vard›r (Finlandiya İR, parag. 36 ve 37).



24(2)(e). madde Devletler’in, ana-babalar gibi ço-
cuklar›n da “bütün toplum kesimlerinin özellikle
ana-babalar ve çocuklar›n, çocuk sağl›ğ› ve bes-
lenmesi, anne sütü ile beslenmenin yararlar›, top-
lum ve çevre sağl›ğ› ve kazalar›n önlenmesi konu-
sunda temel bilgileri elde etmeleri ve bu bilgileri
kullanmalar›na yard›mc› olunmas›n›” sağlamak
için gerekli önlemleri almalar›n› istemektedir.

Erginlerin sağl›k ihtiyaçlar›na ilişkin tavsiyelerin-
de Komite, onlar›n gizli tavsiye dan›şmanl›ğa eri-
şiminin zorunlu olduğunu vurgulam›şt›r. Örneğin:

“Ayr›ca yeterli insani ve mali kayna¤›n özgülen-
mesi ve çocu¤un yüksel yarar›na uygun oldu¤u
sürece, ana-baba izni olmaks›z›n ulafl›labilecek
gençlere yönelik dan›flmanl›k, bak›m ve rehabili-
tasyon imkanlar›n›n gelifltirilmesi hususu Taraf
Devlete tavsiye edilmifltir...” (Benin, ‹RSG, Add.
106, parag. 25)

“Komite, genç yaflta evlenenler ve savunmas›z
durumda olanlar da dahil olmak üzere daha bü-
yük çocuklar›n cinsel ve üreme sa¤l›¤› ihtiyaçla-
r›n›n karfl›lanmas› konusunda Taraf Devleti tefl-
vik etmektedir. Cinsel ve üreme sa¤l›¤›na iliflkin
bilgiye eriflimi sa¤lamas›n›, bu alandaki hizmet-
leri iyilefltirmesini ve ergenlerin gizlilik ihtiyac›na
özen göstermesini Taraf Devlete tavsiye eder...”
(Cibuti, ‹RSG, Add. 131, parag. 46)

Ana-baba r›zas› olmaks›z›n
t›bbî tedavi ya da ameliyat

Kimi ülkeler, çocuğun t›bbî tedaviye vereceği r›-
zan›n ya da tersine böyle bir tedaviyi reddinin ge-
çerli say›lacağ› bir yaş belirlemişlerdir. Diğer ül-
kelerdeki mevzuat ise, çocuklar›n “yeterli kavra-
y›ş düzeyine eriştiklerinde” bu konuda bağ›ms›z
biçimde onay verme ya da vermeme hakk›na sa-
hip olduklar›n› belirtmektedir (bkz. karş› sayfada-
ki kutu yaz›s›). Kimi durumlarda ise mevzuat, ol-
gunluğa erişildiği varsay›lan asgarî bir yaş da be-
lirtmektedir.

Kimi ülkelerde geçerli olan mevzuat, ana-babadan
birinin, diyelim kültürel ya da dinî gerekçelerle te-
daviye onay vermediği durumlarda, mahkemenin
devreye girip çocuğun tedavi görmesine karar ve-
rebileceğini belirtmektedir (böyle bir müdahale-
nin gerekçesi Sözleşme’nin 3(1). ve (2). maddesi-
nin paragraflar›nda yer almaktad›r). 

Zorunlu e¤itim döneminin
sona ermesi

28(1)(a). ve (b). madde, Devletler’den, çocuğun
eğitim hakk›n›n “f›rsat eşitliği temeli üzerinde
tedricen” gerçekleştirmesini istemektedir; ilkokul
eğitimi zorunlu olmal›, ortaöğretimin değişik bi-
çimleri geliştirilerek bu kademede eğitim olanak-
lar› “her çocuk için zorunlu ve herkese aç›k” hale
getirilmelidir. İlk ve ortaöğretimin yaşlar› Sözleş-

me’de belirlenmemiştir (bkz. madde 28, s. 411).
32. madde Devletler’in, çocuklar›, eğitimlerini ak-
satabilecek herhangi bir işten korumalar›n› iste-
mektedir. Çocuk Haklar› Komitesi, zorunlu eğiti-
min sona erdiği yaş ile çocuklar›n tam zamanl› bir
işte çal›şabilmeleri için gerekli yaş aras›nda bir tu-
tarl›l›k sağlama gerekliliğine işaret etmiştir. Peri-
yodik Raporlar K›lavuzu ise şu sorular› yönelterek
bu gerekliliğin alt›n› bir kez daha çizmektedir:
“Bir işe girmede belirlenen asgarî yaş ile zorunlu
eğitimin tamamland›ğ› yaş aras›nda nas›l bir ilişki
vard›r, bu ilişki çocuğun eğitim hakk›n› nas›l etki-
lemektedir, bu konuyla ilgili uluslararas› belgeler
ne ölçüde dikkate al›nm›şt›r” (ayr›ca bkz. madde
32, s. 494). Komite çeşitli durumlar› göz önüne
alarak, “yaşlar aras›ndaki farkl›l›klar” konusunda-
ki duyarl›l›ğ›n› dile getirmiş ve bu konuda “eşit
bir yaş” önermiştir (bkz. s. 496).

Tehlikeli, yar›m ve tam zamanl›
ifller dahil, ifle kabul

32. madde, Devletler’in çocuklar› “her türlü tehli-
keli işte ya da eğitimine zarar verecek işlerden”
korumalar›n›, “işe kabul için bir ya da birden çok
asgarî yaş s›n›r› tespit etmelerini” ve çocuklar›n
“çal›şman›n saat olarak süresi ve koşullar›na iliş-
kin uygun düzenlemeleri yapmalar›n›” istemekte-
dir. Çocuk Haklar› Komitesi çeşitli vesilelerle ça-
l›şma konusundaki asgarî yaş s›n›rlar›n›n yüksel-
tilmesini, bu arada Uluslararas› Çal›şma Örgü-
tü’nün çal›şma yaşam›na girişte asgarî yaşla ilgili
Sözleşmeleri’nin onaylanmas›n› tavsiye etmiştir
(bkz. madde 32, s. 496). 

Cinsel iliflkiye r›za

Birçok ülkede, daha küçük yaşlardaki çocuklar›n
başkalar›yla herhangi bir tür cinsel ilişkiye r›za
göstermelerinin mümkün olmad›ğ› varsay›lan as-
garî bir yaş belirlemesi vard›r. Cinsel istismar ve
cinsel amaçl› kötüye kullan›m tan›m›, yaln›zca
şiddeti ve diğer biçimlerde zor kullan›m›n› değil,
belirli bir yaş›n alt›ndaki çocukla ilgili her tür cin-
sel muamele, bu muamele karş›s›nda r›za olduğu
ya da var gibi göründüğü durumlar› da içerir (ay-
r›ca bkz. madde 19, s. 266 ve madde 34, s. 519).
Dolay›s›yla, onay yaş›n›n alt›ndaki bir çocukla
cinsel ilişki, bu ilişkiyi gerçekleştiren kişinin doğ-
rudan ›rza geçme ile suçlanabilmesine olanak ta-
n›r.

Çocuk Haklar› Komitesi, daha alt›nda olunmas›
halinde çocuğun r›zas›n›n geçerli say›lamayacağ›
belirli bir asgarî yaş›n önemini vurgulam›şt›r. 

Komite, çeşitli ülkelere, belirlenen yaş›n yüksel-
tilmesi önerisinde bulunmuştur.

Evlilik statüsünün, bir kişinin bir başkas›yla cinsel
ilişkiye r›za yeterliliğine sahip olduğunu gösterdi-
ği varsay›l›r. Periyodik Raporlar K›lavuzu, Söz-
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leşme’nin 2. maddesinde yer alan ayr›m gözetme-
me gerekliliklerinin “evlilik ve cinsel ilişkiye r›za
gibi konular dahil olmak üzere yasalarda erkek ve
k›z çocuklar aras›nda ayr›m gözetildiği durumlar-
da” yeterince dikkate al›n›p al›nmad›ğ›n› sormak-
tad›r. (Parag. 24)

Uruguay’›n İlk Raporu’nun görüşülmesi s›ras›nda
bir Komite üyesi onay yaş›n›n erkeklerde 14, k›z-
larda ise 12 olarak belirlendiğine dikkat çekmiştir.
Sözleşme ise bu tür ayr›mlar› desteklememiştir
(Uruguay ÖK.326, parag. 18). Baz› durumlarda
Komite erkek çocuklar için r›za yaş› bulunmad›ğ›-
na dikkati çekmektedir. (Örneğin, bkz. Hindistan
İRSG, Add. 115, parag.26; Lesoto, İRSG, Add.
147, parag. 23)

Komite, cinsel eğilimine göre ayr›mc›l›ğa yol
açan heteroseksüel ve homoseksüel ilişkiye r›za
yaşlar› aras›ndaki farkl›l›ktan dolay› duyduğu
kayg›y› dile getirmiştir: 

“... Cinsel e¤ilime göre ayr›mc›l›¤a karfl› yürütü-
len yetersiz çabalar bizi kayg›lanmaktad›r. Ko-
mite, Isle of Man’in homoseksüel iliflkiye r›za
yafl›n› 21’den 18’e indirmesini dikkate almakla
birlikte, heteroseksüel iliflkiye r›za yafl› (16 yafl)
ile bu yafl aras›ndaki farkl›l›ktan kayg›lanmakta-
d›r. 

“ Isle of Man’e cinsel tercihe dayal› ayr›mc›l›¤›
önleyecek yasal olanlarda dahil uygun tüm ön-
lemleri almas› ve Sözleflme’nin 2. maddesi ile
tam uyumu sa¤lamas› tavsiye edilmektedir. “
(Birleflik Krall›k, Isle of Man, ‹RSG, Add. 134,
parag .22-23 ayr›ca bak›n›z Birleflik Krall›k-Deniz
afl›r› bölgeler, ‹RSG, Add.135, parag.25 ve26 )

Evlilik

Birçok toplumda, çocuklar›n ana-babalar›n›n r›za-
s› olmaks›z›n evlenebilecekleri bir yaşla (genellik-
le rüşt yaş›) ana-baba r›zas› ile evlenebilecekleri
daha küçük bir yaş belirlenmiştir. Kimi toplumlar-
da, örneğin k›z›n gebe olmas› ya da çocuk doğur-
mas› gibi istisnaî durumlarda, mahkemenin ya da
bir başka yetkili merciin karar›yla daha küçük
yaşlarda evlilik izni verilebilmektedir. Evlilik ya-
ş› özel bir önem taş›r, çünkü birçok ülkede çocuk-
lar›n evlenmekle reşit olduğu kabul edilir ve böy-
lece çocuklar Sözleşme ile kazand›klar› koruyucu
haklar› kaybederler. Senegal’in İlk Raporunun gö-
rüşüldüğü s›rada, bir Komite üyesi k›z çocuklara
bu şekilde ayr›mc›l›k yap›ld›ğ›n› dile getirmiştir:
“Baz› ülkelerde hamileliği yasallaşt›rd›ğ› için k›z
çocuklar bak›m›ndan düşük evlilik yaş› öngörül-
mesi bir avantaj olarak kabul edilmiştir. Ancak,
Komitenin görüşüne göre, bu durumun taş›d›ğ›
negatif yönler göz önüne al›nd›ğ›nda getirisinin
çok önemli olmad›ğ› görülecektir.” (Senegal,
ÖK.248, parag.11)

Kad›nlara Karş› Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Komite-
si, evlilikte asgari yaş›n 18 olmas› yönünde bir
Genel Tavsiye yay›nlam›şt›r (11. sayfaya bak›-
n›z). 

Çocuk Haklar› Komitesi, Sözleşme’nin 2. madde-
sine uygunluk aç›s›ndan evlilik yaş›n›n k›z ve er-
kekler için eşit olmas› ve belirlenen yaş›n da çok
düşük olmamas› gerektiğini vurgulam›şt›r (Komi-
te, yapt›ğ› yorumlarda örneğin 14 yaş›n çok küçük
olduğunu ima etmiştir). İkinci gereklilik, çocuğun
yüksek yarar› ve azamî yaşam ve gelişme hakk›
gibi diğer haklardan kaynaklanmaktad›r:

“Komite, ulusal yasalar›n erkekler ve k›zlar için
farkl› asgarî evlilik yafllar› belirlemesi ve anne-
sinden ya da babas›ndan izin almas› durumun-
da 14 yafl›ndaki k›zlar›n evlenmesine imkân ta-
n›mas› konusunda endiflelidir. Bu tür durum-
lar, ayr›m gözetmeme ve çocu¤un yüksek ya-
rar› ilkelerine uygun muamele aç›s›ndan sorun
yaratabilmektedir; çünkü, bu tür durumlarda
söz konusu çocuklar yetiflkin say›lacaklar› için
Sözleflme’de yer alan korumalardan yararlana-
mayacaklard›r.” (Madagaskar ‹RSG, Add.26
parag. 9)

Evlilikte yasal yaş›n eşitlenmesini tavsiye ederken
Komite, yaş›n erkekler bak›m›ndan düşürülmesi
yerine k›z çocuklar bak›m›ndan yükseltilmesinin
önemini vurgulam›şt›r. Buna bağl› olarak Ye-
men’in İkinci Raporu inceledikten sonra şu husus-
lar› belirtmiştir:

“Komite, hukuki anlamda ‘erginlik yafl›n›n’ er-
kekler için 10, k›z çocuklar için 9 olarak belirlen-
mesini çok düflük bulmakta ve endiflelenmekte-
dir. Ayr›ca, Komite Taraf Devletin k›z çocuklar›n
hukuki evlilik yafl›n› yükseltmek yerine, erkek
çocuklar›nkini 18’den 15’e düflürmesini kayg›yla
karfl›lamaktad›r (Bak›n›z Yemen, ‹RSG, Add.47,
parag.7). Komite, Taraf Devlete, Sözleflme ilke
ve hükümleri ile tam uyumlu olacak flekilde er-
genlik, cezai sorumluluk yafllar› ile evlilikte asga-
ri yafl› yükseltecek flekilde mevzuat›n› gözden
geçirmesini tavsiye etmektedir. Bu ba¤lamada
Komite, erken yafltaki evliliklerin zararl› etkileri
konusunda duyarl›l›k yaratma kampanyalar› dü-
zenlemesi için Taraf Devleti yüreklendirmekte-
dir.” (Yemen, 2RSG, Add.102, parag.16). 

Komite, bunlar›n yan›s›ra, tek bir Devlet’te geçer-
li olan farkl› yasalarla farkl› evlenebilirlik yaşlar›
getiren ayr›mc› uygulamalar konusundaki endişe-
lerini de dile getirmiştir. Komite böylece, Sözleş-
me’nin genel ilkelerinin, bu tür ayr›mc› uygula-
malar›n gerisinde yatan kültürel ve dinî anlay›şa
bask›n ç›kmas› gerektiğini belirtmiştir:

Komite, evlilikte asgarî yafl› belirleyen üç farkl›
hukukun (Sri Lanka, Kandyan ve ‹slâmî) getirdi-
¤i eflitsizlikler konusunda endiflelidir. Bu üç ayr›
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hukuk erkek ve k›z çocuklar›n evlenebilirliklerin-
de farkl› asgarî yafllar belirlemekte ve ana-baba-
lar›n›n r›zas›n› alan 12 yafl›ndaki k›zlar›n evlen-
mesine imkân tan›maktad›r. Bu tür durumlar,
ayr›m gözetmeme ve çocu¤un yüksek yarar› il-
kelerine uyum konusunda soru iflaretleri yarat-
maktad›r...”

“Bu durumda Komite, evlilik yafl›n›n bütün top-
lumlarda yükseltilip standartlaflt›r›lmas› konusu-
nun dikkate al›nmas›n› hararetle tavsiye etmek-
tedir…” (Sri Lanka ‹RSG, Add.40. parag. 11 ve
28)

“Komite, Taraf Devletin baflka ülkelerin vatan-
dafl› olan çocuklar bak›m›ndan daha düflük ev-
lenme yafl› ön gören mevzuat›n› gözden geçir-
me karar›n› memnuniyetle karfl›lam›flt›r. Komite,
Taraf Devlete mevzuat›nda de¤ifliklik yaparken,
erken yaflta evlili¤in zararl› etkilerine karfl› ko-
runmay› güçlendirme ve hudutlar› içindeki ço-
cuklar aras›ndaki ayr›mc›l›¤› ortadan kald›rma
yönünde düflünmesini önermektedir.” (‹sveç,
2RSG, Add.101, parag.10).

İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 16. madde-
si, “uygun yaşa gelen” kad›n ve erkeklerin evlenip
aile kurma haklar› olduğunu belirtmektedir. 1962
tarihli Evliliğe Onay, Asgarî Evlenme Yaş› ve Ev-
liliklerin Kayd› Sözleşmesi bu hususa Önsöz’ünde
yer vermekte, ard›ndan bütün Devletler’in çocuk
evliliklerini bütünüyle sona erdirmek ve reşit dö-
neme gelmemiş k›z çocuklar›n nişanlanmalar›n›
önlemek üzere gerekli girişimlerde bulunmalar›n›
istemektedir. Bu Sözleşme’nin 2. maddesi Taraf
Devletler’den “evlilik için asgarî bir yaş belirle-
mek üzere yasal girişimlerde bulunmalar›n›” iste-
mekte ve şöyle demektedir: “Bu yaş›n alt›ndaki
hiç kimse, yetkili bir makam›n taraflar›n yararlar›-
n› gözeterek ve ciddî bir gerekçeye dayanarak yaş
konusunda istisna getirdiği durumlar d›ş›nda, ya-
sal olarak evlilik akdi yapamaz.”
Dolay›s›yla, bu Sözleşme evlilik için asgarî bir
yaş belirlememektedir. Ancak Genel Kurul’un
1965 tarihli Evliliğe Onay, Evlenmede Asgarî Yaş
ve Evliliklerin Kayd› Tavsiyeleri’nde yer alan II.
İlke, yasalarda belirlenen asgarî yaş›n “hiçbir du-
rumda 15’ten daha küçük olmamas›n›” önermiştir.

Kad›nlara Karş› Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Komite-
si (CEDAW) 1994 y›l›nda “evlilikte ve aile ilişki-
lerinde eşitlik” konusunda Genel Tavsiyesi’ni dile
getirmiş ve asgarî evlilik yaş›n›n hem kad›nlar
hem de erkekler için 18 olmas›n› önermiştir. CE-
DAW bu Tavsiyesi’nde, Kad›nlara Karş› Her Tür
Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Sözleşmesi’nde yer alan
üç maddeyi analiz etmektedir. Bu maddeler, Ulus-
lararas› Aile Y›l›na (1994) katk› olarak, kad›n›n
aile içindeki statüsü aç›s›ndan özel önem taş›yan
maddelerdir. Sözleşme’nin 16. maddesi, Devlet-
ler’in, evlilik ve aile ilişkileri söz konusu olduğun-

da kad›nlara karş› ayr›mc›l›ğ›n ortadan kald›r›lma-
s› için her tür önlemi almalar›n› istemektedir. Bu
maddenin 2. paragraf›nda şöyle denilmektedir:
“Bir çocuğun nişanlanmas›n›n ya da evlenmesinin
hukukî hiçbir sonucu olmayacak, yasalardaki dü-
zenlemeler dahil olmak üzere evlilik için asgarî
bir yaş belirlemek ve evliliklerin zorunlu olarak
kayda geçirilmesini sağlamak için gerekli bütün
girişimlerde bulunulacakt›r. 

CEDAW’›n yorumu şöyledir: 14-25 Haziran 1993
tarihlerinde Viyana’da yap›lan Dünya İnsan Hak-
lar› Konferans› taraf›ndan benimsenen Viyana
Bildirgesi ve Eylem Program› uyar›nca Devletler,
k›z çocuğa karş› ayr›mc›l›k yapan ve zarar görme-
sine neden olan yasa ve yönetmelikleri yürürlük-
ten kald›rmal›, âdet ve uygulamalara son vermeli-
dirler. 16(2). madde ve Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme hükümleri, Taraf Devletler’in, rüşt dö-
nemine girmemiş kişilerin evlenmelerine izin ver-
mesini ve böyle evlilikleri geçerli saymas›n› men
etmektedir. Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme bağ-
lam›nda “çocuk için geçerli olan yasalara göre ço-
cuğun daha erken yaşta reşit say›ld›ğ› durumlar
d›ş›nda, 18 yaş›ndan küçük her insan çocuk say›-
l›r.”

“Bu tan›ma ayk›r› olmamak ve Viyana Bildirge-
si’nin hükümlerini gözetmek koşuluyla Komite,
asgarî evlilik yaş›n›n hem kad›nlar hem de erkek-
ler için 18 olmas› gerektiğini düşünmektedir. Ka-
d›nlar ve erkekler evlendiklerinde önemli sorum-
luluklar üstlenirler. Dolay›s›yla, insanlar olgunlaş-
malar›n› tamamlamadan ve fiil ehliyetlerini ka-
zanmadan evlenmelerine izin verilmemelidir.
Dünya Sağl›k Örgütü’ne göre, küçükler, özellikle
de k›z çocuklar evlenip çocuk sahibi olduklar›nda,
sağl›klar› bu durumdan olumsuz biçimde etkilene-
bilir ve eğitimleri aksayabilir. Sonuçta, bu durum-
daki gençlerin ekonomik özerklikleri de k›s›tlan-
m›ş olur...

“Kimi ülkeler, kad›nlar ve erkekler için farkl› ev-
lilik yaşlar› koymuşlard›r. Bu tür hükümler, ka-
d›nlar›n zihinsel gelişme h›z›n›n erkeklerinkinden
farkl› olduğu ya da kad›nlar›n evlilik s›ras›ndaki
bedensel ve zihinsel gelişmişlik düzeylerinin
önem taş›mad›ğ› gibi yanl›ş varsay›mlara dayan-
d›klar›ndan kald›r›lmal›d›r. Diğer baz› ülkelerde
k›z çocuklar›n›n nişanlanmalar›na ya da aile üye-
lerinin onlar ad›na taahhütlere girişmelerine izin
verilmektedir. Bu tür uygulamalar yaln›zca Söz-
leşme’ye değil, kad›n›n kendi eşini serbestçe seç-
me özgürlüğüne de ayk›r›d›r.

“Taraf Devletler, ayr›ca, ister medeni yasaya göre,
ister geleneklere ve dinî kurallara göre akdedilmiş
olsun, bütün evliliklerin kayda geçirilmesini iste-
melidirler. Devlet böylece Sözleşme’ye uygun
muameleleri sağlayabilir; taraflar aras›nda eşitlik
gözetebilir, evlilik için asgarî yaş belirleyebilir,
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iki ve çok eşle evliliği yasaklayabilir ve çocukla-
r›n haklar›n› koruyabilir.” (Kad›nlara Karş› Ay-
r›mc›l›ğ›n Önlenmesi Komitesi, Genel Tavsiye
21, 1994, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 229-230) 

Silahl› Kuvvetlere gönüllü yaz›lma ve
askere al›nma; çat›flmalara kat›lma
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 38. maddesi
Taraf Devletler’in 15 yaş›na gelmemiş çocuklar›
silahl› kuvvetlere almamalar›n›, 15-18 yaş aras›n-
daki çocuklar›n silah alt›na al›nmalar› gereken du-
rumlarda, “önceliği yaşça büyük olanlara verme-
lerini” istemektedir. Taraf Devletler bunlara ek
olarak “on beş yaş›ndan küçüklerin çat›şmalara
doğrudan kat›lmamas› için uygun olan bütün ön-
lemleri al›rlar.” May›s 2000’de Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu silahl› çat›şmaya kat›lan çocuk-
lara yönelik korumay› güçlendirmek amac›yla, bir
İhtiyari Protokol kabul etmiş ve Komite Taraf
Devletleri gecikmeksizin bu Protokolü imzalama-
ya çağ›rm›şt›r. (Konuya ilişkin tart›şmalar için
bkz.s.708). 

Çocuk Haklar› Komitesi askere almada 15’ten yu-
kar› yaş belirleyen ve Cenevre Sözleşmesi’nin Ek
Protokol’lerini onaylayan Devletler’den övgüyle
söz etmiştir. Komite, 18 yaş›ndan küçük kişilerin
askere al›nmamas› ve çat›şmalarda taraf olmama-
s› gerekliliğini aç›k bir dille belirtmiştir.

Cezaî sorumluluk
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 40(3)(a).
maddesi “çocuklar›n ceza yasas›n› ihlâl etmiş sa-
y›lmayacaklar› asgarî bir yaş s›n›r›n›n belirlenme-
sini” gerektirmektedir.

Komite’nin bu konudaki Genel Görüşme raporun-
da şöyle denilmektedir:

“Sözleflme’nin genel ilkelerinin, ulusal yasalarda
ya da uygulamalarda yeterince yans›ma bulma-
d›¤› belirlenmifltir. Örne¤in, ayr›mc›l›k gözetme-
me ilkesi söz konusu oldu¤unda, öznel ve keyfî
nitelikteki ölçütlerin (örne¤in erginli¤e hangi
yaflta ulafl›ld›¤›, çocu¤un idrak kapasitesinin ya
da kiflili¤inin ne zaman olufltu¤u gibi alanlarda-
ki ölçütler) gerek çocuklar›n cezaî sorumlulukla-
r›n›n gerekse uygulanabilecek önlemlerin belir-
lenmesinde hâlâ bask›n durumda olmalar› özel-
likle endifle yaratmaktad›r.” (Onuncu Oturum
Raporu, Ekim-Kas›m 1995, ÇHS/K/46, parag.
218)

Taraf Devletler’in İlk Raporlar ve Komite ile ya-
p›lan görüşmelerden sonra haz›rlanan raporlar, ce-
zaî sorumluluk yaş›n›n çoğu kez belirsiz kald›ğ›n›
aç›kça göstermektedir. Kimi Devletler’de ise, ço-
cuklar›n ceza yasas›na göre daha ağ›r suçlardan
yarg›lanabilme yaş›n›n, hafif suçlarla ilgili olarak
belirlenen yaştan daha küçük olmas› gibi paradok-
sal durumlar bile gözlenebilmektedir. 

Komite, çeşitli vesilelerle, yasalarda bir asgarî ya-
ş›n belirlenmesi gerektiğini vurgulam›şt›r. Komi-
te, birçok Devlet’in durumunu göz önüne alarak
bu yaş›n yükseltilmesini istemiş, bu arada yaş›n
18 olarak belirlenmesi yolundaki önerilere s›cak
bakm›şt›r. Örneğin: 

“Komite, cezai sorumluluk yafl›n›n düflük (10
yafl) olmas›n› endifle ile karfl›lamaktad›r. 

“Komite, Taraf Devlete mevzuat›n› de¤ifltirerek,
cezai sorumluluk yafl›n› uluslar aras› kabul edile-
bilir bir düzeye getirmesini önermektedir.” (Su-
rinam, ‹RSG, Add.130, parag.19-20).“Komite,
15-18 yafl aras› çocuklara da yetiflkin gibi davra-
n›lmamas›n› ve çocuk adalet sistemine dahil ol-
malar›n› sa¤layacak flekilde cezai sorumluluk ya-
fl›n› yükseltmesi konusunda Taraf Devleti teflvik
etmektedir...” (Etiyopya, 2RSG, Add.144, pa-
rag.29).

Komite, bunlar›n yan›s›ra, cezaî sorumluluk ya-
ş›n›n belirli bir ülkedeki bütün yasalarda eşit ol-
mas› gerektiğinde ›srar etmiştir. Birleşmiş Mil-
letler Çocuk Adalet Sistemi’nin Yönetimi Hak-
k›nda Asgarî Standart Kurallar ya da k›saca “Be-
ijing Kurallar›”, 4. kural çerçevesinde şunu öner-
mektedir: “Cezaî sorumluluğun alt› s›n›r›n› belir-
leyen sistemler aç›s›ndan, bu s›n›r çocuğun duy-
gusal, zihinsel ve entelektüel aç›lardan olgunluğa
eriştiği yaş›n alt›nda tutulmamal›d›r.” (Komite
taraf›ndan dile getirilen görüşler için bkz. madde
40, s. 607).

Hürriyeti ba¤lay›c› ceza; hapis

37(b). madde şöyle demektedir: “hiçbir çocuk, ya-
sa d›ş› ya da keyfî biçimde özgürlüğünden yoksun
b›rak›lmayacakt›r. Bir çocuğun tutuklanmas›, al›-
konulmas› veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak
en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp,
uygun olabilecek en k›sa süre ile s›n›rl› tutulacak-
t›r”. Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme, özgürlükle-
rin k›s›tlanabileceği herhangi bir asgarî yaş s›n›r›
belirlememektedir. Bununla birlikte, Komite’nin
yorumlar›, bu s›n›r›n Sözleşme’de yer alan diğer
temel ilkelerle, bu arada özellikle 2., 3. ve 6. mad-
delerle tutarl› biçimde belirlenmesini gerekli gör-
düğü aç›kt›r. Komite bunun yan›s›ra küçük çocuk-
lar›n özgürlüklerini k›s›tlay›c› işlemlere yönelik
endişelerini de ifade etmiştir. 9. maddede yer alan
ve çocuğun ancak böyle bir ay›rman›n “çocuğun
yüksek yarar›na olduğu” durumlarda ana-babas›n-
dan ayr›labileceğini belirten ilke de çocuğun öz-
gürlüklerinin k›s›tlanmas›na ayr›ca s›n›rlama ge-
tirmektedir.

Periyodik Raporlar için K›lavuz, Taraf Devlet-
ler’den talep edilen bilgilere aç›kl›k getirmektedir:
Buna göre, söz konusu bilgiler “Tutuklama, göz
alt›na alma ve hapsetme gibi yöntemlerle özgürlü-
ğün k›s›tlanmas›n›n yan›s›ra, (inter alia) kovuş-
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turmalarda, iltica taleplerinde, çocuklar›n bak›m
ve sağl›k kuruluşlar›na yerleştirilmeleri gibi iş-
lemlerde geçerli olan yasal olarak belirlenmiş as-
garî yaş›” da içerecektir (parag. 24; ayr›ca bkz.
madde 37, s. 555). Burada, 37. maddenin, salt ce-
za yasas› çerçevesindeki k›s›tlamalar›n ötesinde,
çocuğun özgürlüğünün k›s›tland›ğ› her durum için
geçerli olduğu vurgulanmaktad›r. 

Ölüm ve ömür boyu hapis cezalar›

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 37(a). mad-
desi, 18 yaş›ndan daha önce işlenen suçlar için
idam ve sal›verilme koşulu bulunmayan ömür bo-
yu hapis cezalar› verilemeyeceğini belirtmektedir.
Komite, kimi örnekleri göz önüne alarak, bu aç›k
yasaklaman›n bile ihlâline ilişkin endişelerini dile
getirmiştir. Komite’nin endişelerini dile getirdiği
bir başka husus da, ceza fiilen uygulanmasa bile,
18 yaş›ndan küçük kişilere idam cezas› verilebil-
mesine olanak tan›yan ve bu cezalar›n ask›ya al›n-
mas›n› öngören yasalar›n hâlâ var olmas›d›r (bkz.
madde 37, s. 553).

Hukuk ve ceza davalar›nda
mahkemede ifade verme

12(2). maddeye göre, çocuğa, kendisini ilgilendi-
ren herhangi bir adlî veya idarî duruşmada görüş-
lerini ifade etme f›rsat›n›n tan›nmas› gerekir. Söz-
leşme, bir kez daha burada da asgarî bir yaş›n be-
lirlenmesini önermemektedir. Komite, K›lavuz
arac›l›ğ›yla, belirli bir yaş›n alt›ndaki çocuklar›n
hukuk ya da ceza davalar›nda ifade vermelerinin
engellenip engellenmediği konusunda bilgi iste-
mektedir.

Çocuklarla ilgili, yani çocuğun görüşünün de al›-
nacağ› hukuk davalar›, ana-babadan ayr›lma, evlat
edinme, vb. davalard›r.

Çocuklarla ilgili ceza davalar› ise, çocuğun her-
hangi bir suç dolay›s›yla kovuşturmaya uğrad›ğ›;
çocuğun kendisine yönelik suçlardan dolay› baş-
kalar›n›n yarg›land›ğ› ve başkalar› taraf›ndan işle-
nen suçlarda çocuğun tan›k durumunda olduğu
davalard›r. Ceza yasas›n› ihlâl ettiği iddia edilen
ya da bu suçla yarg›lanan çocuklar söz konusu ol-
duğunda, bu durumdaki çocuklar, 40(2)(b)(iv).
madde uyar›nca ifade vermeye zorlanmamal›d›rlar.

Komite, çocuklar›n cinsel anlamda sömürülmeleri
dahil, şiddet ve sömürünün önlenmesiyle ilgili da-
valarda çocuklara kan›t gösterme imkân› tan›man›n
önemine işaret etmektedir. Bu aç›dan Komite, Dev-
letler’e, bu tür davalarda çocuklar›n kan›t göstere-
bilmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri yapmala-
r›n› tavsiye etmektedir (bkz. madde 19, s. 280).

Ana-baban›n r›zas› olmadan
mahkeme ya da bir baflka yetkili
merciye flikayette bulunma ve
tazminat talep etme

Çocuk Haklar› Komitesi, 12. maddenin eksiksiz
biçimde uygulanmas› için, çocuğa herhangi bir
konuda şikayette bulunma hakk›n›n tan›nmas›n›n

gerekliliğini vurgulam›şt›r (bkz. s. 177). Çocuğun,
ana-baban›n r›zas› olmaks›z›n mahkemeye şika-
yette bulunma ve kovuşturma talep etme hakk›,
cinsel sömürü dahil olmak üzere özellikle aile
içindeki şiddet ve sömürü aç›s›ndan önem taş›-
maktad›r. Sözleşme, çocuklar›n, ana-baban›n r›za-
s› olsun olmas›n, mahkemelere ya da başka yetki-
li mercilere şikayette bulunmalar›n›n ve tazminat
talep etmelerinin mümkün olmad›ğ› belirli bir yaş
s›n›r› önermemektedir. Dolay›s›yla, bu tür haklar›
çocuklardan esirgeme sonucunu verecek herhangi
bir karar›n, ayr›m gözetmeme ve yüksek yarar da-
hil olmak üzere Sözleşme’de yer alan genel ilke-
ler gözetilerek al›nmas› gerekir.

Çocu¤un kendisini etkileyen idarî ve
yarg›sal süreçlerde yer alma hakk›

Yukar›da da değinildiği gibi, Çocuk Haklar›na
Dair Sözleşme’nin 12(2). maddesi, çocuğun, ken-
disini etkileyen herhangi bir adlî ve idarî kovuş-
turmada görüşlerini ifade etme f›rsat›na sahip ol-
mas›n› gerekli görmektedir. Sözleşme, bu hakk›n
kullan›m›na ilişkin herhangi bir yaş s›n›r› getirme-
mektedir (bkz. madde 12, s. 171).

‹sim de¤ifltirme dahil kimlik
de¤ifltirmeye, aile iliflkilerindeki
de¤iflikliklere, evlat edinmeye ve
vesayete onay verme

Sözleşme’nin 8. maddesi, çocuğun, vatandaşl›k
dahil olmak üzere kimliğini; tâbiyeti, ismi ve aile
bağlar› dahil, koruma hakk›na sayg› gösterilmesi-
ni istemektedir. Sözleşme, çocuğun bu hakk› kul-
lanabilmesi için asgarî yaş belirlenmesini önerme-
mektedir. Görüldüğü kadar›yla, çocuğun kimlik
değiştirmesiyle ilgili bu tür konularda gerekli ya-
sal düzenlemeleri yapan Devlet say›s› çok azd›r. 

Kimlik değişimiyle ilgili bu konularda bilgi talebi
Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda yer almakta, an-
cak İlk Raporlar K›lavuzu’nda yer almamaktad›r.
Dolay›s›yla, pek az İlk Rapor bu konuda kapsam-
l› bilgi içermektedir ve yine ayn› konuda Komite
içinde de ancak s›n›rl› bir tart›şma yap›labilmiştir.
Bu arada birçok Devlet, çocuğun evlat edinme ko-
nusunda onay verme ya da böyle bir işlemi reddet-
me hakk›na sahip olduğu yaş›n belirlendiğini İlk
Raporlar›’nda belirtmişlerdir. Komite, evlat edin-
me gibi işlemlerde çocuğun r›zas›n›n da arand›ğ›
yaş›, örneğin Belçika’n›n yapt›ğ› gibi 15’ten daha
aşağ› indirme girişimlerini olumlu bulmuştur
(bkz. madde 21, s. 304).

Çocu¤un biyolojik ailesi hakk›nda
bilgiye ulaflmas›

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 7. maddesi,
çocuğun “mümkün olduğu ölçüde ana-babas›n›
bilme hakk›n›n bulunduğunu” belirtmektedir. Bi-
yolojik ana-babay› bilme hakk›, evlat edinilmiş ve
yapay döllenme sonucu doğmuş çocuklar için
özellikle önemlidir. Birçok Devlet’te geçerli olan
yasal düzenlemeler, hem bu konuda çocuğa veri-
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lebilecek bilgilere, hem de bu bilgilerin verilebile-
ceği yaşa s›n›rlamalar getirmektedir. Bu hakk›n
yaşama geçirilmesi, çocuğun doğum kay›tlar›nda
yeterli bilgilerin bulunmas›n› ve bu bilgilerin ço-
cuğa aktar›lmas›n› gerektirir (bkz. madde 7, s.
120). Birçok Devlet’te evlat edinilmiş çocuklar›n
18 yaş›na kadar biyolojik ana-babalar›n› tan›ma
hakk› yoktur ki, bu durum 7. maddenin ihlâli biçi-
minde yorumlanabilir.

Periyodik Raporlar K›lavuzu, çocuğun bu konuda
bilgi sahibi olabilmesi için belirlenen yaşlar› bil-
me talebine ek olarak, evlat edinme işlemleriyle
ilgili bölümünde (parag. 83) ayr›ca “evlat edinme-
nin çocuğun haklar›, bu arada çocuğun kimliği ve
biyolojik ana-babas›n› bilme haklar› dahil olmak
üzere özellikle kişisel haklar› üzerindeki etkileri-
ni” de sormaktad›r.

Hukuken mirasç› olabilme ve mal mülk
edinme ifllemleri yapma

Kimi Devletler’de, hukuken miras edinme ve
mal-mülk işlemleri yapma hakk›n› çocuk ancak
reşit olduğunda ya da evlendiğinde kazanabil-
mektedir. Diğer Devletler’de ise bu hakk›n kaza-
n›ld›ğ› çeşitli yaşlar belirlenmiştir. Bu alanda as-
garî yaş›n belirlendiği yerlerde, belirlenen yaş ile
Sözleşme’nin başta ayr›m gözetmeme ve yüksek
yarar ilkeleri aras›nda bir tutarl›l›k bulunmas› ge-
rekir.

Kad›nlara Karş› Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Komite-
si (CEDAW), ald›ğ› genel bir tavsiye karar›nda,
miras ve mal-mülk devri ile ilgili yasa ve uygula-
malar›n birçok ülkede kad›nlara karş› ciddî bir
ayr›mc›l›kla sonuçland›ğ›n› belirtmiştir: “... Ka-
d›nlar›n, kocalar›n›n ya da babalar›n›n ölümünün
ard›ndan, bu kişilerin mallar›ndan, dul erkeklere
ve erkek çocuklara göre daha az pay alabildikleri
durumlar vard›r.” (Kad›nlara Karş› Ayr›mc›l›ğ›n
Önlenmesi Komitesi, Genel Tavsiye Karar› 21,
1994, HRI/GEN/1/Rev.5, s. 229). Bu türden bir
ayr›mc›l›k 18 yaş›ndan küçükleri de etkileyebilir
ki, böyle bir durum Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me aç›s›ndan bir sorun ortaya ç›kart›r. Çocuk
Haklar› Komitesi’nin, miras konusundaki ayr›m-
c›l›kla ilgili olarak yapt›ğ› yorum şöyledir:

“Komite özellikle evlilik, miras ve ana-baban›n
mülkünden yararlanma dahil olmak üzere ayr›m
gözetmeme ilkesi ile ilgili yasal hükümlerde bir
tutarl›l›k bulunmad›¤›n› belirtir.” (Nepal ‹RSG,
Add.57, parag. 10)

Dernek kurma ve derneklere
kat›lma hakk›

Çocuklar›n dernek kurma hakk›, Çocuk Haklar›na

Dair Sözleşme’nin 15. maddesi ile tan›nm›şt›r ve
Komite bu hakk›n, çocuğun kat›l›m haklar›n›n ya-
şama geçirilmesi aç›s›ndan 12. ve 13. maddeleriy-
le bağlant›l› olduğunu vurgulam›şt›r.

Kimi Devletler, İlk Raporlar›’nda, çocuklar›n der-
neklere kat›lamayacaklar› ya da böyle bir kat›l›m
için ana-babalar›n›n r›zas›n›n gerekli görüldüğü
belirli bir yaş s›n›r› bulunduğunu belirtmişlerdir.
Sözleşme, çocuklar›n dernek kurma ve derneklere
kat›lma haklar›na keyfî s›n›rlama getirilmesine
destek vermemektedir (bkz. madde 15, s. 211).

Din seçme; okulda dinî
e¤itim görme

14. madde çocuğun düşünce, din ve vicdan özgür-
lüğüne sayg› gösterilmesini talep etmektedir. Ço-
cuğun din özgürlüğünü güvence alt›na alan yasal
düzenlemelere sahip Devletler’in say›s› henüz çok
azd›r. Bununla birlikte kimi Devletler’de, dinî ko-
nularda yetişme ve eğitim görme karar›n›n ana-
babadan çocuğa geçeceği belirli bir yaş söz konu-
sudur. Okullarda din eğitiminin verilebildiği Dev-
letler’de geçerli olan yasal düzenlemelere göre ço-
cuklar belirli bir din eğitimini ve/veya ibadet biçi-
mini tercih edebilirler ya da tercihlerini alternatif
bir eğitimden yana yapabilirler. 14(2). madde
Devletler’den, “ana-baban›n ve gerekiyorsa yasal
vasilerin; çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle
bağdaş›r biçimde haklar›n›n kullan›lmas›nda ço-
cuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevleri-
ne” sayg› duymalar›n› istemektedir (bkz. madde
14, s. 199).

Alkol ve di¤er kontrollü
maddelerin tüketimi

33. madde Devletler’den “çocuklar›n uluslararas›
antlaşmalarda tan›mland›ğ› biçimde uyuşturucu ve
psikotrop maddelerin yasa d›ş› kullan›m›na karş›
korunmas› ve çocuklar›n bu tür maddelerin yasa
d›ş› üretimi ve kaçakç›l›ğ› alan›nda kullan›lmas›n›
önlemek amac›yla, yasal, sosyal ve eğitsel nitelik-
tekiler de dahil olmak üzere, her türlü uygun ön-
lemleri almalar›n›” istemektedir. Birçok Devlet,
belirli bir yaş›n alt›ndaki çocuklara alkol ve tütün
ürünleriyle birlikte kontrollü diğer maddelerin sa-
t›ş›n› yasaklam›şt›r. Bu tür yaş belirlemelerinde, 2.,
3. ve 6. maddelerde yer alan temel ilkelerin göze-
tilmesi gerekir (bkz. madde 33, s. 501).

Komite Birleşik Krall›k yasalar›nda belirlenen dü-
şük yaş konusunda şu yorumda bulunmuştur:

“...Falkland adalar›ndaki akollü içki tüketimi için
belirlenen düflük yafl (5 yafl) nedeniyle endifle
duyulmaktad›r...” (Birleflik Krall›k-Deniz afl›r› böl-
geler, ‹RSG, Add.135, parag.21)
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UUyygguullaammaa  DDeenneettiimm  LLiisstteessii
UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

1. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde, sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda
eflgüdüm sa¤lanmas› (1. maddedeki çocuk tan›m› Devlet’in bütün birimlerini ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak bi-
çimde bu madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:  

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenme-
mesi,

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› amaçlayan genel bir hükümet  stra-
tejisinin bir parças›n› oluflturabilir). 

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 1. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (1. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin
çocuklarla birlikte ve çocuklar için çal›flan herkesi ve ailelerini, bu arada ana-baba e¤iti-
minde görev alanlar› kapsamas› gerekir).

1..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››yyllaa  iillggiillii  öözzeell  kkoonnuullaarr
Söz konusu Devlet, Sözleflme’nin amaçlar› aç›s›ndan çocukluk dönemini ne zaman bafllat›yor?

� do¤umda,

� kimi amaçlar do¤rultusunda do¤umdan önce.

� Çocuk, yetiflkinlerin sahip olduklar› haklar› 18. yafl gününde mi, yoksa daha önce mi kazan›yor?

Çocuk, oy kullanma ve seçimlere kat›lma hakk›n› ne zaman kazan›yor?

� 18 yafl›nda,

� 18 yafl›ndan önce.

Yasalarda, afla¤›daki alanlara iliflkin koruyucu asgarî yafllar belirlenmifl mi?

� zorunlu e¤itimin bafllama ve bitifl yafllar›,

� afla¤›daki tür ifller dahil, ifle girme yafl›,

� tehlikeli ifller,

� yar›m zamanl› ifller,
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� tam zamanl› ifller.

� cinsel iliflkiye geçerli r›za gösterme,

� evlilik,

� fliddet içeren/pornografik yay›nlar›n kimi türlerine eriflim,

� alkol ya da kontrollü di¤er maddelerin sat›n al›nmas›/tüketilmesi,

� silahl› kuvvetlere gönüllü yaz›lma,

� cezaî sorumluluk,

� çocuk adalet sistemi dahil ilticay› da içeren, göç olgusunda, e¤itimde, sosyal güvenlik ve
sa¤l›k kurumlar›nda ve herhangi bir di¤er durumda özgürlükten yoksun b›rak›lma

� Ölüm ve ömür boyu hapis cezalar› suçun 18 yafl›n alt›nda ifllenmesi durumunda yasaklam›fl m›?

� 18 yafl›n alt›nda silahl› kuvvetlere al›nma yasaklanm›fl m›?

� Devlet 18 yafl›n alt›ndakilerin do¤rudan silahl› çat›flmalara kat›lmamas› için mümkün olan
tüm önlemleri alm›fl m›?

� Yasalarda, “anlama yeterlili¤i” düzeyine eriflmifl bir çocu¤un ayn› zamanda kimi karar haklar›n›
da elde edece¤ine iliflkin yerleflik bir ilke var m›?

� Çocu¤un kapasitesinin/yeterlili¤inin de¤erlendirilmesini sa¤layacak mekanizmalar var m›?

� Çocu¤un bu tür de¤erlendirmelere itiraz hakk› var m›?

� Yasalarda, çocu¤un “oluflum halindeki kapasiteleri” kavram›na sayg› gösterilmesini sa¤layacak
baflka yollar var m›?

Çocuklar, belirli bir yafla geldiklerinde ya da tan›mlanm›fl kimi durumlarda, afla¤›daki alanlarda 
hak sahibi olabiliyorlar m›?

� ana-baban›n r›zas› olmaks›z›n hukukî ve t›bbî dan›flmanl›k alma,

� ana-baban›n r›zas› olmaks›z›n t›bbî tedavi görme ve ameliyat olma.

Mahkemede, ifade verme

� hukuk davalar›nda,

� ceza davalar›nda ifade verme.

� ana-baba r›zas› olmaks›z›n evden ayr›lma,

� ana-baba birbirinden ayr›ld›ktan sonra kalaca¤› yeri ve iliflki biçimini seçme hakk›,

� pasaport alma,

� ana-baba r›zas› olmaks›z›n mahkemeye ya da yetkili bir baflka mercie flikayette bulunma ve
kovuflturma isteme, 

� kendisini etkileyen idarî, ve yarg›sal süreçlere kat›lma,

� afla¤›dakiler dahil olmak üzere kimlik de¤iflimine r›za gösterme,

� isim de¤ifltirme,

� vatandafll›k de¤ifltirme,

� aile iliflkilerini de¤ifltirme,

� evlat edinme,

� vesayet,
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17ÇOCU⁄UN TANIMI

Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� biyolojik kökenlerine iliflkin bilgilere eriflim (evlat edinme vakalar›, yapay döllenme sonucu
dünyaya gelme gibi durumlarda),

� kanunî mirasc›l›k,

� mal-mülkle ilgili ifllemler yapma,

� dernek kurma ve derneklere üye olma

� din seçme,

� okullarda verilen din derslerine kat›lma/kat›lmama karar›,

� dinî topluluklara kat›lma.

� Yasalarda bu tür hususlarda asgarî yafllar›n belirlenmifl olmas› durumunda, bu yafllar, baflta ay-
r›m gözetmeme, yüksek yarar ve mümkün olan en ileri düzeyde geliflme olmak üzere Sözlefl-
me’nin temel ilkeleri ›fl›¤›nda gözden geçirildi mi (maddeler 2, 3 ve 6)?

� Rüflte ulaflmakla, belirli bir yaflta belirli baz› haklar›n kazan›lmas›yla ya da asgarî yafl s›n›rlar› ko-
nulmas›yla ilgili yasal hükümler, yukar›da de¤inildi¤i gibi, ne biçimde olursa olsun hiçbir ayr›m
gözetilmeksizin bütün çocuklar için geçerli mi?

Hat›rlatma: Sözleflme bir bütündür ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 1. maddede yer alan

çocuk tan›m›, Sözleflme’nin tek tek her maddesinin uygulanmas›nda esas teflkil eder.

Özellikle dikkat edilmesi gereken:
Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara ta-
n›nmas›
Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›-
ca husus olmas›
Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 
Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendi-
ren herhangi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan ilgili maddeler

Uygulanmalar› 1. madde ile özel olarak ilgili maddeler flunlard›r:
Madde 5: çocu¤un “geliflen yeteneklerine” sayg› gösterilmesi (ayr›ca madde 14(2))
Madde 24: t›bbî öneri ve tavsiyelere eriflim; tedavi için r›za
Madde 28: zorunlu e¤itim yafllar›
Madde 32: bir ifle girifl için gerekli yafllar›n belirlenmesi
Madde 34: cinsel iliflkiye r›za yafl›
Madde 37: 18 yafl›ndan önce ifllenmifl suçlar için ölüm ve ömür boyu hapis cezalar› verilmemesi
Madde 38: silahl› kuvvetlere al›nma ve çat›flmalara kat›lmada asgarî yafl s›n›r›
Madde 40: cezaî sorumluluk yafl›
Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Çocuklar›n Silahl› Çat›flmalara Dahil Olmalar› Konusunda ‹htiyari
Protokol
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2
. maddenin ilk paragraf›, 3(2). ve 4. mad-
deler ile birlikte, Taraf Devletler’in, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleşme’nin geri kalan
bölümünde özetlenen haklarla ilgili temel

yükümlülüklerini belirlemektedir. Buna göre Ta-
raf Devletler, hiçbir ayr›m yapmadan, kendi ege-
menlik alanlar›ndaki bütün çocuklar›n Sözleş-
me’de yer alan haklar›n› “tan›r ve taahhüt eder-
ler”. “Ayr›m gözetmeme”, Çocuk Haklar› Komi-
tesi taraf›ndan, Sözleşme’nin bütünün uygulan-
mas› aç›s›ndan temel önem taş›yan genel bir ilke
olarak tan›mlanm›şt›r. Komite, ayr›ca, ayr›mc›l›-
ğ›n hangi ölçülere ulaşt›ğ›n›n izlenebilmesi aç›s›n-
dan ayr›şt›r›lm›ş veriler toplama gerekliliğini de
vurgulam›şt›r.

İnsan Haklar› Komitesi, bu konuyla ilgili bir Ge-
nel Yorumu’nda, “ayr›mc›l›k” kavram›n›n şöyle
aç›mlanabileceğini belirtmiştir: “Irk, renk, cinsi-
yet, dil, din, siyasal ya da diğer görüşler, ulusal ya
da toplumsal köken, maddî varl›k, doğum ya da
başka herhangi bir statü temelinde uygulanan;

böylece insanlar›n bütün haklardan ve özgürlük-
lerden eşit bir şekilde yararlanabilmelerini engel-
leme amac›n› taş›yan ya da fiilen bu sonucu doğu-
ran herhangi bir ayr›m, d›şlama, k›s›tlama ya da
tercih...”

Ayr›m gözetmeme ilkesi, olumlu girişimleri, yani
belirli bir kesime mensup çocuklara yönelik tutum
ve muamelelerde meşru farkl›laşmalar› engelle-
mez. Örneğin, İnsan Haklar› Komitesi taraf›ndan
yap›lan genel yorumlardan biri, Devletler’in, ay-
r›mc›l›ğ›n sürmesine neden olan ya da katk›da bu-
lunan koşullar›n azalt›lmas› ya da ortadan kald›r›l-
mas› amac›yla çoğu kez olumlu girişimlerde bu-
lunmak zorunda kalacaklar›n› belirtmektedir. Ço-
cuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin Önsöz’ünde
“dünyan›n her ülkesinde özellikle güç koşullarda
olan çocuklar vard›r ve bu çocuklara özel bir dik-
kat gösterilmesi gerekir...” demektedir. Çocuk
Haklar› Komitesi de konuya bu aç›dan yaklaşarak,
dezavantajl› ya da olumsuz koşullardaki gruplara
özel dikkat gerektiğini sürekli vurgulam›şt›r.
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Ayr›m
gözetmeme

2. Maddenin Metni

1. Taraf Devletler, bu Sözleflme’de yaz›l› olan haklar› kendi yetkileri alt›nda bulunan her çocu¤a, kendileri-
nin, ana-babalar›n›n veya yasal vasilerinin sahip olduklar›, ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da baflka
düflünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatl›k, do¤ufl ve di¤er statüler nedeniyle hiçbir ayr›m
gözetmeksizin tan›r ve taahhüt ederler.

2. Taraf Devletler, çocu¤un ana-babas›n›n, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumlar›, faali-
yetleri, aç›klanan düflünceleri veya inançlar› nedeniyle her türlü ay›r›ma veya cezaya tâbi tutulmas›na kar-
fl› etkili biçimde korunmas› için gerekli tüm uygun önlemleri al›rlar.

Özet



Uygulama Elkitab›, ayr›mc›l›ğ›n çocuk haklar›
aç›s›ndan yol açt›ğ› sonuçlar›, Sözleşme’nin ilgili
maddelerinin alt›nda ele almaktad›r. Sözleşme’nin
kimi maddeleri, çeşitli ayr›mc›l›k uygulamalar›na
daha fazla maruz kalan çocuklar, örneğin özürlü
çocuklar (madde 23) ve mülteci çocuklar (madde
22) için özel hükümler getirmektedir. Çocuk sö-
mürüsünün çeşitli biçimlerinin temelinde ayr›mc›-
l›k yatt›ğ›ndan, çocuklar›n korunmalar›n› amaçla-

yan diğer maddeler de ayr›mc›l›kla mücadeleyi
öngören girişimleri gerektirmektedir.

2. maddenin 2. paragraf›, çocuğun ana-babas›n›n,
yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin
durumlar›, faaliyetleri, aç›klanan düşünceleri veya
inançlar› nedeniyle her türlü ayr›ma veya cezaya
tâbi tutulmas›na karş› etkili biçimde korunmas›
gereğini vurgulamaktad›r. �

Çocuk Haklar› Komitesi, 
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Rapor K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Genel ilkeler

Halen yürürlükte olan ya da getirilmesi düflünülen belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemler;
Sözleflme hükümlerinin yaflama geçirilmesine iliflkin etmenler, karfl›lafl›lan güçlükler ve al›nan mesa-
fe; gelecek için uygulama öncelikleri ve somut hedefler dahil olmak üzere, afla¤›daki hususlarla ilgi-
li bilgiler:

(a)  Ayr›m gözetmeme (madde 2)

...

Buna ek olarak Taraf Devletler’in, elinizdeki K›lavuz’un baflka yerlerinde s›ralanan maddelerin yafla-
ma geçirilmesinde bu ilkelerin nas›l uyguland›¤›na iliflkin bilgi vermeleri yararl› olacakt›r.

(ÇHS/K/5, parag. 13 ve 14)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“III. GENEL ‹LKELER

A. Ayr›m gözetmeme (madde 2) 

Raporlar, ayr›m gözetmeme ilkesinin Anayasa’da ya da çocuklarla ilgili yasalarda ba¤lay›c› bir ilke
olarak yer al›p almad›¤›n›; Sözleflme’nin 2. maddesinde belirtilen ayr›mc›l›kla ilgili hususlar›n bu tür
yasal hükümlere tam olarak yans›t›l›p yans›t›lmad›¤›n› belirtecektir. Raporlar, ayr›ca, Sözleflme’de yer
alan haklar›n, Devlet’in egemenlik alan›nda yaflayan çocuklara, o Devlet’in uyru¤unda olmayanlar,
mülteciler ve iltica talebinde bulunanlar dahil olmak üzere herhangi bir ayr›m gözetilmeden tan›n-
mas›n› sa¤lamak için benimsenen önlemlere de yer verecektir.

Verilmesi gereken bilgiler aras›nda, ›rk, renk, cinsiyet, dil, din siyasal ya da baflka görüfller; ulusal, et-
nik ya da sosyal köken; mülkiyet, sakatl›k, do¤ufl ve di¤er statüler, çocuklar›n ana-babalar› ya da ya-
sal koruyucular› temelindeki ayr›mc›l›k dahil olmak üzere her tür ayr›mc›l›¤›n gerek yasalarda gerek-
se uygulamalarda önlenmesi ve bu tür ayr›mc›l›klarla mücadele için hangi önlemlerin al›nd›¤› da var-
d›r.

Lütfen, k›rsal ve kentsel alanlar aras›ndaki eflitsizlikler dahil olmak üzere, ekonomik, toplumsal ve
co¤rafî eflitsizlikleri azaltmak; az›nl›klara ve yerli halklara mensup çocuklar, özürlü çocuklar, resmî
evlilik d›fl› do¤anlar, belirli bir ulustan olmayanlar, göçmenler, yerlerinden edilenler, mülteciler ya da
iltica talebinde bulunanlar ve sokaklarda yaflayan ve/veya çal›flan çocuklar dahil olmak üzere en de-
zavantajl› konumdaki çocuklara karfl› ayr›mc›l›¤› önlemek için al›nan somut önlemleri belirtin.
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Lütfen, k›zlara karfl› ayr›mc›l›k uygulanmas›n› ortadan kald›rmak için al›nan somut önlemlere ve Dör-
düncü Dünya Kad›n Konferans› kararlar›n›n takibi anlam›nda yap›lan ifllere iliflkin bilgi verin. 

Lütfen, yukar›da sözü edilen çeflitli gruplara mensup çocuklar için ayr›flt›r›lm›fl veri toplamak için ya-
p›lan ifller konusunda bilgi verin.  

Çocuklara yönelik olup toplumsal ve etnik gerilimleri, ›rkç›l›¤› ve yabanc› düflmanl›¤›n› körükleyen
muamelelerin ve önyarg›lar›n önlenmesi ve ortadan kald›r›lmas› için hangi giriflimlerde bulunulmufl-
tur?

Bilgi verilmesi gereken bir baflka husus da, 2. maddenin 2. paragraf› uyar›nca,çocu¤un ana-babas›-
n›n, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumlar›, faaliyetleri, aç›klanan düflünceleri veya
inançlar› nedeniyle her türlü ay›r›ma veya cezaya tâbi tutulmas›na karfl› al›nan önlemlerdir.

Lütfen, bu sorunlar›n çözümünü amaçlayan 2. madde hükümlerinin ve ilgili planlar›n uygulanmas›n-
da karfl›lafl›lan belli bafll› sorunlar› belirtin. Bu arada, olumsuz geleneksel uygulamalardan kaynakla-
nanlar dahil olmak üzere her tür ayr›mc›l›¤›n önlenmesi çabalar›nda ne kadar mesafe al›nd›¤›na ilifl-
kin bilgi verin.”

(ÇHS/K/58, parag. 25-32). Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da bu
maddeye iliflkin raporlarda dikkate al›nmas› gereken bölümlerdir: 24, 64, 65, 74, 76, 80, 87, 92,
93, 106, 109, 115, 118, 120, 128, 132, 138, 143, 152, 159, 161, 164, 166; K›lavuz’un tam met-
ni için, bkz. Ek 3, s. 687.)

“Ayr›mc›l›¤›n” tan›m›

“Ayr›mc›l›k” teriminin tan›m›, ne Sözleşme’de,
ne de ayr›mc›l›k karş›t› benzer bir ilkeyi içeren
Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nde yer almaktad›r. Çocuk Haklar› Komitesi 2.
maddenin temel önemini vurgularken, Taraf Dev-
letler’den her birinin raporundaki ayr›m gözetme-
me ilkesini, dikkatle göz önüne almaktad›r. Komi-
te madde 2 hakk›nda May›s 2002 tarihine kadar
aç›klay›c› içerikte bir Genel Yorum bildirmemiş-
tir. Bununla birlikte, Komite 2001 y›l›nda yay›nla-
d›ğ› ilk Genel Yorumunda eğitimin amaçlar›na
değinmiştir: 

“Sözleflme’nin 2. maddesinde s›ralanan sebep-
lerden herhangi birine dayal› ayr›mc›l›k, iste aç›k
ister örtülü olsun, çocu¤un insanl›k onurunu ze-
deler ve çocu¤un e¤itim imkanlar›ndan yararlan-
ma kapasitesini azalt›r ya da ortadan kald›r›r.”

Ayr›ca ayr›mc› uygulamalara da denilmiştir ve bu
uygulamalar; 

“E¤itimin, ‘çocu¤un kiflili¤inin yeteneklerinin zihinsel
ve fiziksel gelifliminin en üst düzeyde’ sa¤lanmas›na
yönelik verilmesini öngören madde 29(1)(a) hükmü
ile do¤rudan çeliflmektedir.” (Çocuk Haklar› Komite-
si, Genel Yorum 1, 2001, ‹HB/GEN/1/Rev.5, s.257.
29. maddeye bak›n›z, s.434). 

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’ni dikkate alan İnsan Haklar› Komitesi, 1989
y›l›nda yay›nlad›ğ› Genel Yorumunda, diğer insan
haklar› belgelerinde yer alan ayr›mc›l›k tan›mlar›-
na dikkat çekerek, genel bir tan›m önermiştir. 

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin 2. maddesinde şöyle denilmektedir: “Bu
Sözleşme’ye Taraf her Devlet, bu Sözleşme’de ta-
n›nan haklar› ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal
veya diğer bir fikir, ulusal veya sosyal köken,
mülkiyet, doğum veya diğer bir statü gibi herhan-
gi bir nedenle ayr›mc›l›k yap›lmaks›z›n, kendi
topraklar› üzerinde bulunan ve egemenlik yetkisi-
ne tâbi olan bütün bireyler için güvence alt›na al-
may› ve bu haklara sayg› göstermeyi taahhüt
eder.” 

Sözleşme’nin 24(1). maddesi, ayr›ca şöyle de-
mektedir: “Her çocuğun ›rk, renk, cinsiyet, dil,
din, ulusal veya toplumsal köken, malvarl›ğ›, do-
ğum gibi bir ayr›mc›l›ğa tâbi tutulmaks›z›n ailesi,
içinde yaşad›ğ› toplum ve Devlet taraf›ndan, bir
küçük olarak statüsünün gerektirdiği koruma ted-
birlerine hakk› vard›r...”

Nihayet, Sözleşme’nin 26. maddesinde yer alan
hüküm şöyledir: “Herkes, hukuk önünde eşittir ve
hiç bir ayr›mc›l›ğa tâbi tutulmaks›z›n hukuk tara-
f›ndan eşit olarak korunma hakk›na sahiptir. Hu-
kuk bu alanda her türlü ayr›mc›l›ğ› yasaklar ve
herkese ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya
başka bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, mal-
varl›ğ›, doğum veya başka bir statü ile yap›lan ay-
r›mc›l›ğa karş› etkili ve eşit koruma sağlar.”

İnsan Haklar› Komitesi 1989 tarihli Genel Yoru-
mu’nda şu noktay› vurgulamaktad›r: “ayr›m gö-
zetmeme, yasa önünde eşitlik ve yasalar›n koruyu-
culuğundan herhangi bir ayr›m olmaks›z›n eşit öl-
çüde yararlanma ilkesi ile birlikte, insan haklar›-
n›n korunmas›na ilişkin temel ve genel bir ilke
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oluşturur.” İnsan Haklar› Komitesi, Sözleşme’de
yer ald›ğ› içeriğiyle “ayr›mc›l›k” teriminin şu kap-
sama sahip olduğunu belirtmektedir: “örneğin ›rk,
renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş-
ler, doğum ya da başka herhangi bir statü temelin-
de olup, bütün insanlar›n bütün haklara ve özgür-
lüklere eşit biçimde sahip olmalar›n›, bu haklar-
dan eşit biçimde yararlanmalar›n› ve kullanmala-
r›n› önleme amac›n› taş›yan ya da fiilen bu sonu-
cu veren herhangi bir ayr›m, d›şlama, k›s›tlama ya
da tercih yap›lmas›.”

İnsan Haklar› Komitesi, benzer bir tan›m kulla-
nan Uluslararas› Irk Temelindeki Her Tür Ayr›m-
c›l›ğ›n Önlenmesi Sözleşmesi’nin 1. maddesi ile
Kad›nlara Karş› Her Tür Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi
Sözleşmesi’nin 1. maddesine at›fta bulunmakta-
d›r. 

İnsan Haklar› Komitesi “haklar ve özgürlükler-
den eşit biçimde yararlanman›n, her durumda t›-
pat›p ayn› tutumun al›nmas› anlam›na gelmediği-
ni” vurgulamaktad›r. Eşitlik ilkesi, Taraf Devlet-
ler’in zaman zaman “Sözleşme taraf›ndan yasak-
lanan ayr›mc›l›ğ› yaratan ya da var olan ayr›mc›-
l›ğ›n sürmesine neden olan koşullar› azaltmak ya
da ortadan kald›rmak için düzeltici müdahaleler-
de bulunmalar›n›” gerektirir. Komite bu konuda
son olarak şunu söylemektedir: “bu tür farkl›laş-
malar›n ölçütleri makul ve nesnelse, ayr›ca Söz-
leşme çerçevesinde meşru bir amaca yönelikse,
benimsenen tutumlardaki farkl›laşma ayr›mc›l›k
anlam›na gelmeyebilir” (İnsan Haklar› Komitesi,
Genel Yorum 18, 1989, İHB/GEN/1 Rev.5, s.
135-137).

İnsan Haklar› Komitesi’nin yine 1989 y›l›nda ya-
y›nlanan bir başka Genel Yorumu’nda, çocuklara
karş› ayr›mc›l›k ve Sözleşme konusunda şöyle de-
nilmektedir: “Sözleşme uyar›nca, çocuklar, ›rk,
renk, cinsiyet, dil, din, ulusal ya da toplumsal kö-
ken, mülkiyet ya da doğum temelinde her tür ay-
r›mc›l›ğa karş› korunacaklard›r. Komite, bu ko-
nuyla ilgili olarak şu saptamay› yapmaktad›r: Söz-
leşme’de yer alan haklardan yararlanmada ayr›m
gözetilmemesi ilkesi, çocuklar söz konusu oldu-
ğunda ayr›ca 2. maddeden ve 26. maddede belirti-
len yasa önünde eşitlik hükmünden kaynaklan›r-
ken, 24. maddede yer alan ayr›m gözetmeme hük-
mü özel olarak ayn› hükümde yer verilen koruma
önlemlerine ilişkindir. Taraf Devletler’ce verilen
raporlar, yasalar›n ve uygulamalar›n, belirli bir ül-
kenin vatandaş› olan çocuklarla yabanc›lar ya da
meşru doğan çocuklarla resmî evlilik d›ş› doğan
çocuklarla ilgili miras işlemleri dahil hangi alanda
olursa olsun her tür ayr›mc›l›ğ›n ortadan kald›r›l-
mas› için ne tür koruyucu önlemler getirdiğini be-
lirtecektir” (İnsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 17, 1989, İHB/GEN/1 Rev.5, s.133).

“Taraf Devletler bu
Sözleflme’de yaz›l› olan haklar›
… hiçbir ayr›m gözetmeksizin
tan›r ve taahhüt ederler”

2. maddenin dili ve bu maddenin Çocuk Haklar›
Komitesi taraf›ndan yorumlan›ş›, Taraf Devlet-
ler’in ayr›mc›l›ğ› önleme yükümlülüklerinin aktif
bir yükümlülük olduğunu vurgulamaktad›r. Başka
bir deyişle bu yükümlülük, uygulamaya ilişkin
başka hususlarda olduğu gibi, inceleme, stratejik
planlama, yasa ç›karma, izleme, bilinç ve duyarl›-
l›k geliştirme, eğitim ve bilgilendirme kampanya-
lar›n›n yan›s›ra, eşitsizlikleri azaltmaya yönelik
önlemlerin izlenmesini de içeren bir dizi etkinliği
kapsar.

İnsan Haklar› Bülteni’ nde yer alan bir yorumda,
“tan›r” biçiminde ifade edilen yükümlülüğün,
uluslararas› hukuk aç›s›ndan Taraf Devletler’in
“çocuğun Sözleşme ile tan›nan haklar›ndan her-
hangi birini ihlâl eden eylemlerden kaç›nmalar›”
anlam›na geldiği vurgulanmaktad›r ... “Taahhüt
etme” yükümlülüğü ise “tan›ma” yükümlülüğün-
den daha ötede bir yükümlülüktür. Çünkü bu yü-
kümlülük “Devlet’in, kişilerin söz konusu haklar-
dan yararlan›p bu haklar› kullanabilmelerini sağ-
layacak her tür önlemi almas›n›” gerektirmekte-
dir. (Philip Alston, “Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin Hukukî Çerçevesi”, İnsan Haklar› Bülte-
ni, 91/2, s. 5)

‹lkenin yaflama geçirilmesinde
“aktif” yaklafl›m

Çocuk Haklar› Komitesi, özellikle ayr›m gözet-
meme ilkesi dahil olmak üzere uygulamaya dönük
“aktif” bir yaklaş›m› benimseme gereğini sürekli
vurgulam›şt›r. Komite, kendisine sunulan birinci
İlk Rapor vesilesiyle bu noktay› öne ç›karm›şt›r:

“Komite, Sözleflme’nin 2. maddesinde yer ald›¤›
biçimiyle ayr›m gözetmeme ilkesinin ödünsüz
biçimde uygulanmas›; bu arada belirli çocuk
gruplar›na, özellikle de k›z çocuklara yönelik ay-
r›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas› için daha aktif bir
yaklafl›m benimsenmesi gerekti¤ini vurgulamak-
tad›r.” (Bolivya ‹RSG, Add.1, parag. 14)

2. maddenin uygulanmas›yla diğer maddelerin uy-
gulanmas› aras›nda bir bütünlük sağlanmal›, böy-
lece sözü edilen bütün haklar›n, herhangi bir ay-
r›m olmaks›z›n bütün çocuklara aç›k olmas› gü-
vence alt›na al›nmal›d›r.

Yasalar›n gözden geçirilmesi ve ayr›m
gözetmeme ilkesinin yasalarda yer almas›

Çocuk Haklar› Komitesi, temel ilkeler olarak be-
lirlenen diğer maddelerde de olduğu gibi, ayr›m
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gözetmeme ilkesinin gerek yasalarda, gerekse ço-
cuklara ve uygulamalara dönük politikalarda yer
almas› gerektiğine işaret etmiştir. Komite, ayr›ca,
ayr›mc› uygulamalar karş›s›nda mahkemelere baş-
vurma imkânlar›n›n sağlanmas›n› gerekli görmüş-
tür. Örneğin: 

“Komite, Sözleflme’nin genel ilkeleri ile özellikle
2,3 ve 12. maddelerinin çocuklara iliflkin tüm
mevzuata aktar›lmas›n›, politik, yarg›sal ve idari
tüm kararda, projelerde, programlarda ve yurt-
tafl olmayan çocuklar bak›m›ndan da geçerli ol-
mak üzere, çocuklar› etkileyen hizmetlerde uy-
gulanmas›n› ve her düzeyde politikalar›n belir-
lenmesi ile sosyal ve sa¤l›k sa¤l›k hizmetleri ku-
rulufllar›, mahkemeler ve idari makamlar nez-
dinde dikkate al›nmas›n› tavsiye etmektedir.
(Letonya, ‹RSG, Add.142, parag.22, Ayr›ca bkz.
Meksika ‹RSG, Add.13, parag. 7 ve 15, Endo-
nezya ‹RSG, Add.25, parag. 18; Danimarka
‹RSG, Add.33, parag. 24; Kanada ‹RSG Add.37,
parag. 11; Sri Lanka ‹RSG, Add.40 parag. 25;

Senegal ‹RSG, Add.44, parag. 25; Finlandiya
‹RSG, Add.53, parag. 13)

Periyodik Raporlar K›lavuzu, ayr›m gözetmeme-
nin bağlay›c› bir ilke olarak ve özel olarak çocuk-
lar bağlam›nda Anayasa’da ya da ulusal yasalarda
yer al›p almad›ğ›n› ve “Sözleşme’nin 2. madde-
sinde yer verilen olas› bütün ayr›mc›l›k zeminleri-
nin bu yasal hükümlerde yans›ma bulup bulmad›-
ğ›n›” sormaktad›r. Kimi Devletler’de ayr›m gözet-
memeyle ilgili bir hüküm Anayasa’da yer almak-
tad›r ve dolay›s›yla bu hüküm bütün çocuklar›
kapsamaktad›r. Diğerlerinde ise, ayr›m gözetme-
me ile ilgili ilkeler çocuklara özel at›f yap›larak
insan haklar›yla ilgili mevzuata konulmuştur. İn-
san haklar›na ilişkin diğer belgeler gibi Sözleş-
me’de Devletler’in birer Anayasa’ya sahip olma-
lar›n› talep etmemektedir. Ancak, ortada bir Ana-
yasa olduğu durumlarda, bu Anayasa’da yer alan
hükümlerin Sözleşme ile tutarl›l›k taş›mas›, ya da,
41. madde aç›s›ndan al›n›rsa, bu hükümlerin ço-
cuk haklar›n›n gerçekleşmesi aç›s›ndan elverişli
bir zemin oluşturmas› gerekir. 

Yafla dayal› ayr›mc›l›¤a karfl› koruma

Kanada’n›n İlk Raporu’nda yer alan bilgilere göre, bu ülkenin eyaletlerinde geçerli olan insan haklar›y-
la ilgili kimi yasalarda yaş temelinde ayr›mc›l›k (birtak›m istisnalar d›ş›nda) yasa d›ş› say›lmaktad›r.
1992 y›l›na dek, New Brunswick’te geçerli olan İnsan Haklar› Yasas›, yaşa dayal› ayr›mc›l›ğ› yaln›zca
19 yaş ve daha büyük yaşlar için ele almaktayd›. Daha sonra yap›lan değişiklikle bu yasa bütün çocuk-
lar› kapsayacak duruma getirilmiştir. Nova Scotia’da İnsan Haklar› Yasas› 1991 y›l›nda değiştirilmiş ve
böylece yaşa dayal› ayr›mc›l›k bütün yaş gruplar› için yasaklanm›şt›r. İlk Rapor’da belirtildiğine göre,
yasalar yine de kimi istisnalar tan›maktad›r. Ancak bu istisnalar, çocuklar›n sunulan hizmetlerden daha
fazla yararlanabilmeleri ve daha iyi korunabilmeleri amac›na yöneliktir (Kanada İR, parag. 1034, 1126).

Komite, Devletler’in, ayr›mc›l›k içeren herhangi
bir hükmü ortadan kald›rmak için Anayasalar›’n›
ve diğer bütün mevzuat› gözden geçirmeleri ge-
rektiğine işaret etmiştir. Ayr›ca Komite, yapt›ğ›
kimi yorumlarda, yasalarda halen mevcut olan ve
ayr›m gözeten özel bir örneğe de değinmiştir: 
“Taraf Devlet, çabalar›n›, Sözleflme’nin hüküm-
lerini ve ilkelerini, bu arada özellikle de ayr›m
gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar› ve çocu¤un
görüfllerini serbestçe ifade etme hakk›n› kendi
yasalar›na ve uygulamalar›na tam olarak yans›-
tacak biçimde sürdürmelidir. Komite, bu aç›-
dan, halen geçerli olan yasal düzenlemelerin,
resmî evlilik sonucu do¤an çocuklarla evlilik d›fl›
do¤an çocuklara tam tam›na eflit davran›lmas›-
n› sa¤layacak biçimde de¤ifltirilmesini tavsiye et-
mektedir.” (‹talya ‹RSG, Add.41, parag. 16; ay-
r›ca bkz. Almanya ‹RSG, Add.43, parag. 28)

Komite, İlk Raporlar’› değerlendirirken, belirli
ayr›mc›l›k biçimlerinin yasalarda yer ald›ğ› örnek-

lerle s›k s›k karş›laşm›şt›r. Cinsiyete dayal› ayr›m-
c›l›ğ›n çok s›k rastlanan bir örneği, yasalarda er-
kek ve k›z çocuklar için farkl› evlilik yaşlar› belir-
tilmesidir (bu konuda daha fazla bilgi için bkz.
s.34 ve madde 1, s. 11). Bir başka örneği ise, res-
mî evlilik sonucu doğan çocuklarla evlilik d›ş› do-
ğan çocuklar aras›nda ayr›m gözeten yasalar oluş-
turmaktad›r (bkz. s. 36). Ailelerin büyüklüğünü s›-
n›rlayarak nüfus art›ş›n›n engellemeye yönelen
politikalar›n çocuklar bak›m›ndan ayr›mc›l›k içer-
memesi gerekir:
“Sözleflmenin 2. maddesi ›fl›¤›nda Komite, aile-
lerin üç çocukla s›n›rlanmas› için dördüncü ço-
cu¤un sosyal hizmet imkanlar›ndan mahrum b›-
rak›lmas›ndan farkl› bir yöntem bulmas›n› ve
tüm çocuklar›n ayr›mc›l›k olmaks›z›n eflit imkan-
lara sahip k›l›nmas›n› taraf devlete tavsiye et-
mektedir.” (Makedonya, ‹RSG, Add.118, pa-
rag.17) 

Komite taraf›ndan vurgulanan bir başka konu da,
ayr›m gözetmeme ilkesinin, Devlet kadar özel ku-
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rumlar› ve kişileri de kapsad›ğ› ve bu hususun ya-
salarda yer almas› gerektiğidir:

“Komite, ayr›m gözetmeme ilkesinin özel mes-
lek sahiplerini ve özel kurulufllar› kapsamamas›-
n› .... endifle ile karfl›lamaktad›r....” (Zimbabve
‹RSG, Add.55, parag. 12 ve 22)

Ayr›mc›l›¤a karfl› di¤er aktif
önlemler

Çocuk Haklar› Komitesi, ayr›m gözetmeme ilke-
sinin yasalarda yer almas›n›n, uygulama aç›s›ndan
vazgeçilmez bir temel oluşturmas›na karş›n, kendi
baş›na yeterli olmad›ğ›n› kabul etmektedir. Dola-
y›s›yla, ilkenin yaşama geçirilmesi, bu arada özel-
likle ayr›mc› içerik taş›yan geleneksel ve diğer
muamele ve âdetlere karş› mücadele için başka
stratejilere gerek vard›r:

Moğolistan’la sürdürülen görüşmeler s›ras›nda bir
Komite üyesi görüşlerini şöyle ifade etmiştir: “...
bir ülkenin ayr›mc›l›ktan büsbütün ar›nm›ş olduğu
Komite’ye s›k s›k söylenmiştir; ne var ki bu tür
sözler yaln›zca yasalar›n ayr›mc›l›ğ› yasaklad›ğ›
anlam›na gelmektedir. Komite, Moğolistan’da ya-
şayan ve fiilen ayr›mc›l›ğa maruz kalan kimi ço-
cuk kesimlerinin durumlar›n›n iyileştirilmesi için
ek çabalara gerek olduğunu düşünmektedir...”
(Moğolistan ÖK.265, parag. 31 ve 32).

Komite, ayr›mc›l›k yasalarda yans›ma bulsun bul-
mas›n, birçok toplumda ayr›mc›l›ğ› sürekli k›lan
geleneksel tutumlar› ve âdetleri belirlemiştir:

“Komite’yi meflgul eden bir di¤er konu ise, k›z-
lar ve özürlü çocuklara yönelik ayr›mc› tutum ve
muamelelerin yayg›nl›¤›d›r...” (El Salvador ‹RSG,
Add. 9, parag. 12)

“... Komite, özürlü çocuklar ve haftan›n belirli
bir gününde do¤an çocuklar (kötü gün say›lan
günde do¤anlar) dahil olmak üzere belirli çocuk
kesimlerini etkileyen yerleflik ön yarg›lardan ve
geleneksel inançlardan endifle duymaktad›r. Bu
tür ön yarg›lar ve inançlar, çocuklar›n Sözleflme
ile tan›nan haklardan eksiksiz biçimde yararlan-
malar›n› engellemektedir.” (Madagaskar ‹RSG,
Add.26, parag. 8)  

“Ülkede yerleflik geleneksel tutum ve muamele-
ler Sözleflme’nin genel ilkelerinin yaflama geçiril-
mesi aç›s›ndan uygun olmayabilir. Örnek olarak,
halen geçerli olan cinsiyet kal›plar›, erkek ve k›z
çocuklara ayr› ayr› roller biçilmesi, çok küçük
k›zlar› olumsuz yönde etkileyen istismarc› cinsel
muameleler ve kocas›z genç anneler, özürlü ço-
cuklar, HIV/AIDS’li olanlar ve Rastafaryan ço-
cuklar gibi özellikle güç durumdaki çocuklara
yönelik ayr›mc› uygulamalar verilebilir.” (Jama-
ika ‹RSG, Add.32, parag. 11)

“Sözleflme’nin 2.maddesinin uygulanmas›na ilifl-
kin olarak Komite, özellikle k›z çocuklar› etkile-
yen, bazen do¤umdan bafllayarak uygulanan,
yaflama, sa¤l›k, beslenme ve e¤itim haklar›n›
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Yasa ile gerçeklik aras›nda

Kimi örneklerde, ayr›mc›l›ğ›n geleneksel âdetler yoluyla varl›ğ›n› sürdürdüğünü Devletler bizzat ken-
dileri saptam›şlard›r: “... ayr›m gözetmeme, Madagaskar’da çocuklar›n korunmalar›yla ilgili yasada
yer alan genel bir ilkedir. Bununla birlikte, yasa ile fiilen var olan gerçeklik aras›ndaki birtak›m boş-
luklar, kar›ş›kl›klar ve gerçek toplumsal yaşama dayal› uygulamalar bulunmaktad›r. Özellikle k›rsal
alandaki kimi gelenekler halen çok güçlüdür ve bu gelenekler ancak eşgüdümlü bilgilendirme ve eği-
tim çal›şmalar› gerçekleştirildiğinde bütünüyle ortadan kalkabilecektir. Ortada hâlâ birtak›m gelenek-
sel “kabullenmeme” durumlar› vard›r. Bunlar, özellikle olumsuz sonuçlara yol açan geleneksel d›şla-
ma biçimleridir. Örneğin fokonolona, yani köy topluluğu, aile ya da ana-baba salt bir çocuğun dünya-
ya geliş koşullar› nedeniyle bu çocuğu d›şlayabilir (ikiz doğanlar, kötü say›lan günde dünyaya gelen-
ler, toplum için bir tehdit oluşturduğu varsay›lan birtak›m bozukluklarla ya da anormal koşullarda do-
ğanlar, vb. gibi). Yasalar› düzenleyenler, bu tür d›şlamalar› yasaklarla önlemeye çal›şm›şlard›r ... Bu-
nunla birlikte, bu tür yasaklamalar›n elle tutulur sonuçlar verdiği tart›şmal›d›r. Çocuklar›n bu tür ge-
rekçelerle d›şlanmalar› yolundaki eğilim hiç kuşkusuz gerilemektedir. Ancak bu gerileme, ailelerle te-
masa geçip d›şlanma tehdidi alt›ndaki çocuklar koruyan HDK’lar›n, dinî misyonlar›n ve yard›m ku-
ruluşlar›n›n ›srarl› çabalar› sonucunda ortaya ç›km›şt›r.” (Madagaskar İR, parag. 14 ve 15)

Madagaskar temsilcisi Çocuk Haklar› Komitesi ile yap›lan görüşmeler s›ras›nda şunlar› söylemiştir:
“Ana-babalar›n, geleneksel inançlara göre ‘talihsiz’ say›lan çocuklara yönelik muamelelerini değiştir-
mek için ne gibi önlemlerin al›nd›ğ› sorulmuştu. Al›nan resmî bir önlem yoktur. Bu yöndeki çabalar
dinî kuruluşlar ve HDK’lar taraf›ndan yürütülmektedir; ilkokullarda çocuklara başka çocuklar› d›şla-
mamalar› gerektiği öğretilmektedir; ancak, ana-babalar›n bu konuda eğitilmeleri yönünde henüz res-
mî bir girişimde bulunulmam›şt›r...” (Madagaskar ÖK.164, parag. 20)



kullanmas›n› etkileyen ayr›mc› davran›fllar ve za-
rarl› uygulamalarda görülen ›srar nedeni ile en-
difle duymaktad›r. Komite ayr›ca drahoma ve
erken yaflta evlilik konusundaki ›srarl› uygula-
malara da dikkati çekmektedir. Evlilik d›fl› ço-
cuklara, sokakta yaflayan ve/veya çal›flan çocuk-
lara, cinsel sömürü ma¤duru çocuklara, engelli,
mülteci ve az›nl›klara mensup çocuklara yönelik
ayr›mc› uygulamalarda endifle sebebidir...

“... K›z çocukalara Evlilik d›fl› çocuklara, sokakta
yaflayan ve/veya çal›flan çocuklara, cinsel sömü-
rü ma¤duru çocuklara, engelli, mülteci ve az›n-
l›klara mensup çocuklara yönelik geleneksel dav-
ran›fllar› ve kal›p yarg›lar› ortadan kald›rmak için
kampanyalar da dadhil her türlü önlem al›nmal›
ve bu çocuklar›n durum ve ihtiyaçlar› bak›m›n-
dan topluma duyarl›l›k kazand›r›lmal›d›r.” (Bang-
ladefl, ‹RSG, Add.74, parag.15 ve 35)

“Anayasa’n›n 17 ve Sözleflme’nin 2. maddesine
uygun olarak Komite, Taraf Devlete, ‘dokunul-
mazl›k’ uygulamas›na yönelik ayr›mc›l›¤› kald›r-
mas›n› kasta dayal› sömürüyü engellemesini ve
bu uygulamalar› ve sömürüyü gerçeklefltiren
resmi ya da özel kiflileri cezaland›rmas›n› tavsiye
etmektedir. Taraf Devlet, Anayasa’n›n 46. mad-
desine göre bu gruplar› korumak için gerekli
önlemleri almak ve uygulamak bak›m›ndan da
teflvik edilmelidir. Komite, 1989 tarihli Kast ve
Kavimlerin Önlemesi Yasas›, 1995 tarihli Kast
ve Kavimlere ‹liflkin Kurallar›n Önlemesi Yasas›
ile 1993 tarihli Çöpçülerin Çal›flt›r›lmas› Yasas›-
n›n tam olarak uygulamas›n› tavsiye etmekte-
dir. Kasta dayal› ayr›mc›l›¤› önlemek maksad›yla
Komite, Taraf Devleti, toplumu bilgilendirme
kampanyalar›n› sürdürmesi konusunda destek-
lemektedir. Irka Dayal› Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi
Komitesine (IDAÖ/C/304, Add.13), paralel ola-
rak Komite, sa¤l›k, e¤itim, ifl ve di¤er kamusal
alanlar ile hizmetlere eriflebilirlik de dahil olmak
üzere, bu gruplara mensup kiflilerin Sözlefl-
me’de yer alan haklardan eflit olarak yararlan-
malar›n›n önemini vurgulamaktad›r.” (Hindis-

tan, ‹RSG, Add.115, parag.31)

Komite, İlk Raporlar ile ilgili yorumlar›nda, aşa-
ğ›dakiler dahil olmak üzere çeşitli girişimlerde
bulunulmas›n› önermiştir:

• ayr›mc›l›k üzerine araşt›rmalar - Komite’nin
Periyodik Raporlar K›lavuzu, haklardan yarar-
lanma konusunda ayr›mc›l›k olup olmad›ğ›n›
ortaya ç›karacak ayr›şt›r›lm›ş istatistiklerin ve
diğer bilgilerin derlenmesinin önemine sürekli

işaret etmektedir (ayr›nt›lar için bkz. madde 4,
s. 73);

• geniş kapsaml› stratejilerin geliştirilmesi;

• ayr›mc› tutumlar› ve uygulamalar› sorgulamak
üzere yürütülecek halka dönük kampanyalar
dahil olmak üzere bilgilendirme ve bilinç-du-
yarl›l›k geliştirmeyi amaçlayan kapsay›c› ve
bütüncül kampanyalar;

• siyasal ve dinî önder konumundaki kişilerle
toplum liderlerinin, muamelelerini etkileyecek
ve ayr›mc›l›ğ› geriletecek çal›şmalara kat›lma-
lar›.

Örneğin:

“Cinsiyet temelinde ayr›mc›l›k (‘maçoluk’ olarak
tan›mlanan) ve özürlü çocuklara yönelik ayr›m-
c›l›k (özellikle k›rsal alanlarda) baflta olmak üze-
re çocuklar› olumsuz biçimde etkileyen kimi ön-
yarg›lara karfl› ç›kmak amac›yla, yeterli bilgilen-
dirme çal›flmalar›yla da desteklenen stratejiler
ve e¤itim programlar› uygulanmal›d›r…” (El Sal-
vador ‹RSG, Add.9, parag. 18)

“Komite, Hükümet’in çocuk haklar› konusunda
kitlesel kampanyalar düzenlemesini önermekte-
dir. Bu kampanyalar, özellikle belirli çocuk ke-
simlerine yönelik olup halen sürüp giden ayr›m-
c› tutum ve muamelelerle uygulamalar› hedef
almal›d›r. Sözü edilen çocuk kesimleri aras›nda
k›z çocuklar, az›nl›k ya da yerli bir gruba men-
sup olanlar ve yoksul ailelerin çocuklar› yer al-
maktad›r. Bir baflka öneri de, bu kesimlerin sta-
tüsünün iyilefltirilmesini amaçlayan ön giriflimler-
de bulunulmas›d›r.” (Nikaragua ‹RSG, Add.36,
parag. 31)

“Komite, k›z çocuklar› etkileyen ayr›mc› tutumlar
ve olumsuz geleneklerle etkili biçimde mücadele
edilebilmesi için, Taraf Devlet’i, çocuk haklar›n›n
toplumca ve özellikle de aile taraf›ndan benim-
senmesini amaçlayan kapsaml› ve bütüncül bilgi-
lendirme kampanyalar› yürütmeye teflvik etmek-
tedir.” (Nepal ‹RSG, Add.57, parag. 26)

E¤itim amaçlar›na iliflkin ilk Genel Yorumunda
Komite, ›rkç›l›k da dahil ayr›mc›l›kla mücadelede
e¤itimin önemini vurgulamaktad›r:

“Umursamazl›k, ›rk, etnik köken, din, kültür ve
dil farkl›l›¤›na dayal› yersiz korkular, önyarg›lar
ya da bu de¤erlerin ö¤retilmesi ve yay›lmas› ›rk-
ç›l›¤› ve ilgili kurumlar› artt›r›r. Buna karfl› en gü-
venilir ve sürekli panzehir e¤itime iliflkin hüküm-
dür, bu hükümle farkl›l›klara sayg›y›, ayr›mc›l›k
ve önyarg›lar› engellemeyi içerecek flekilde
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madde 29 (1) ile yans›t›lan de¤erlerin anlafl›l-
mas› ve benimsenmesi gerekir. Bu nedenle, ›rk-
ç›l›¤›n ve ilgili kurumlar›n kötülüklerine karfl› yü-
rütülen bütün kampanyalarda birinci önceli¤in
e¤itime verilmesi gerekir.“ (Çocuk Haklar› Komi-
tesi, Genel Yorum 1, 2001, ÇHK/GEN/1/Rev.5,
s.258. bkz.madde 129, s.431)

“Bütçe k›s›tlamalar›na tâbi

olmayan” uygulama

Komite, Sözleşme’nin 2. ve 3. maddelerinde yer
alan genel ilkelerin yaşama geçirilmesinin “bütçe
k›s›tlamalar›na tâbi tutulmamas›” gerektiğini vur-
gulam›şt›r. Yoksulluğun çocuklar› etkileyen ay-
r›mc› uygulamalar›n başl›ca nedeni olduğu pratik-
te aç›kça görülmektedir. Komite’nin niyeti, ayr›m
gözetmeme ve çocuğun yüksek yarar› ilkelerinin,
bütçe haz›rlan›rken ve kaynaklar tahsis edilirken
en başka gözetilmesini sağlamakt›r. Komite, Peri-
yodik Raporlar K›lavuzu’nda “çocuklar›n, özellik-
le de en dezavantajl› konumda olanlar›n, sosyal
sektörlerdeki bütçe k›s›tlamalar› dahil uygulanan
ekonomik politikalar›n olumsuz sonuçlar›na karş›
korunmalar› için al›nan önlemler” konusunda bil-
gi talep etmektedir (parag. 20).

Komite dezavantajl› ve olumsuz etkilere aç›k ke-
simler için düzeltici müdahalelerde (pozitif ayr›m-
c›l›k) bulunma gerekliliğini sürekli olarak vurgu-
lam›şt›r:

“Komite,baflta en güç durumdaki çocuklar›n so-
runlar›n› ele almaya yönelik olanlar olmak üze-
re, sosyal sektöre yeterli bütçe tahsisi yap›lma-
mas›ndan ve kaynaklar›n harekete geçirileme-
mesinden kayg›l›d›r...

“Komite, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n
uygulanmas›na yönelik bütün önlemlerin, Söz-
leflme’nin 2, 3 ve 4. maddeleri d›¤rultusunda
‘mevcut kaynaklar›n azami kullan›m›yla’ al›nma-
s› ve özellikle güç durumdaki ve marjinal grup-
lara mensup çocuklar›n korunmas›na yönelik
bütçe ve kaynak tahsis ifllemlerine özel önem
verilmesi yolundaki tavsiyesini bir kez daha yi-
neler.” (Dominik Cumhuriyeti, ‹RSG, Add. 150,
paragraflar 15 ve 16.)

‹zleme ve de¤erlendirme

Sözleşme’de yer alan haklar›n ayr›m gözetmeden
bütün çocuklar için yaşama geçirilmesi sürecinin
izlenmesi, temel önem taş›yan bir konudur. Dola-
y›s›yla, izleme süreci ile bu süreçte kullan›lan gös-
tergeler, maddede özel olarak değinilen çeşitli ko-
nulara duyarl› olmal›d›r. Bu konular, ›rk, renk,
cinsiyet, dil, din, siyasal ve diğer görüşler; ulusal,
etnik ya da toplumsal köken, mülkiyet, özürlülük

ya da diğer durumlard›r. Maddenin yaz›l›ş biçi-
minden de anlaş›labileceği gibi liste tam bir liste
olmay›p örnek niteliğindedir. Dolay›s›yla Devlet-
ler, ayr›mc›l›ğa yol açabilecek başka zeminleri de
göz önüne alma durumundad›rlar. Periyodik Ra-
porlar K›lavuzu, pek çok maddenin alt›nda ayr›ş-
t›r›lm›ş verilerin gerekli olduğunu belirtmektedir.
Bu verilerin derleneceği alanlar aras›nda yaş, cin-
siyet, bölge, k›rsal/kentsel kesimler, toplumsal ve
etnik köken de yer almaktad›r (Komite taraf›ndan
ayr›şt›r›lm›ş veri talep edilen alanlar›n tam listesi
için bkz. madde 4, s. 73). Amaç, Taraf Devlet-
ler’in, ilgili maddenin ya da hükmün yaşama geçi-
rilmesinde ayr›mc›l›k yap›l›p yap›lmad›ğ›n› yarg›-
layabilecek yeterli bilgiye sahip olmas›n› sağla-
makt›r.

Tek tek her maddenin sonuçlar›n›n göz önüne
al›nmas› s›ras›nda, birey olarak çocuklara ya da
çocuk gruplar›na yönelik olas› ayr›mc› uygulama-
lar›n da dikkate al›nmas› gerekir. 2. madde, birçok
çocuğun karş›laşt›ğ› “çifte tehlike”den söz etmek-
tedir. Bundan kastedilen, çocuklar›n yaln›zca yaş
ve statülerine göre değil, ayn› zamanda cinsiyetle-
rine, ›rklar›na ya da özürlü oluşlar›na göre de ay-
r›mc›l›ğa maruz kald›klar› durumlard›r.

Çocuk Haklar› Komitesi, ayr›ca, ayr›mc›l›ğa karş›
geliştirilen stratejilerin değerlendirilmesi gerekti-
ğini belirtmiştir:

“Komite, ayr›mc›l›ğ›n önlenmesi, ayr›mc›l›ğa kar-
ş› mücadele ve hoşgörünün yayg›nlaşt›r›lmas› için
gerekli bilinç ve duyarl›l›k düzeyinin yükseltilme-
si amac›yla al›nan önlemlerin etkililiğini değer-
lendirme çal›şmalar›na daha fazla önem verilme-
si gerektiğini düşünmektedir. Cinsiyet ve etnik kö-
kene göre yap›lan ayr›mc›l›kla özürlü çocuklar› ve
resmî evlilik d›ş› doğan çocuklar› hedef alan ay-
r›mc›l›ğa karş› al›nan önlemlerin etkisi, değerlen-
dirme aç›s›ndan özellikle önemlidir.” (BK bağ›m-
l› bölgesi: Hong Kong İRSG, Add.63, parag. 24)

“... kendi yetkileri alt›nda
bulunan her çocu¤a”
2. madde, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’de yer
alan bütün haklar›n, ziyaretçiler, mülteciler ve
Devlet’e kaçak olarak girenler dahil belirli bir
Devlet’teki bütün çocuklar için geçerli olduğunu
vurgulamaktad›r.

Çocuk Haklar› Komitesi yabanc› çocuklar konu-
sunu çeşitli vesilelerle gündeme getirmiş ve Söz-
leşme’nin bu çocuklara eşit haklar tan›d›ğ›n› vur-
gulam›şt›r:

“Komite, iltica talepleri reddedilen, ancak halen
o ülkede bulunan bütün çocuklar›n, bulunduk-
lar› ülkede e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinden ya-
rarlanma haklar›n› hukukî (de jure) de¤il fiilî (de
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facto) olarak kazanm›fl olduklar›na iflaret eder.
Komite’nin görüflüne göre bu tür hizmetler,
Sözleflme’nin 2. ve 3. maddelerinin özü ve sözü
uyar›nca ilkesel olarak sa¤lanmal›d›r.” (Norveç
‹RSG, Add.23, parag. 12) 

Komite, Norveç taraf›ndan sunulan İkinci Rapor
üzerine şu görüşleri dile getirmiştir:

“Komite, Taraf Devletin, ülkede bulunuşlar› yasal
statü taş›mayanlar dahil olmak üzere Norveç’in
egemenlik alan› içindeki çocuklar›n Sözleşme’de
belirtilen haklardan yararlanmalar›n› sağlamak
için sergilediği çabalar› taktirle karş›lar. Bununla
birlikte Komite, bu ilkenin ülkedeki bütün yasal
düzenlemelere içselleştirilmemiş olmas›ndan, her-
hangi bir yasal güvence olmay›ş›n›n Norveç uyru-
ğu olmayan kimi çocuklar› haklar›ndan yoksun b›-
rakabileceğinden ve bu konumdaki çocuklar›n
sağl›k ve eğitim hizmetlerine erişimlerine belirli
s›n›rlamalar getirilmesinden duyduğu kayg›lar›
belirtmek ister. 

“Komite, Taraf Devlete, bu durumun Norveç
uyru¤u olmayan ve yasal statüde olmaks›z›n
Norveç’te yaflayan çocuklar›n haklar› üzerinde
uzun dönemde yaratabilece¤i etkileri dikkate
alma tavsiyesinde bulunur. Komite, ayr›ca, Ta-
raf Devleti, ülkedeki yasal düzenlemeleri Sözlefl-
me’nin 2. maddesinin eksiksiz biçimde uygulan-
mas›na imkan tan›yacak biçimde de¤ifltirmeye
özendirir.” (Norveç, ‹RSG, Add. 23, para 12). 

Komite, yar› özerk illeri ve bölgeleri olan Devlet-
lerle ilgili olarak, yasal düzenlemelerdeki farkl›-
l›klar›n ve diğer etmenlerin, çocuklar›n Sözleş-
me’de yer alan haklar›ndan yararlanmalar›nda bu-
lunduklar› yerden kaynaklanan bir ayr›mc›l›ğ›n
ortaya ç›kmamas› gerekliliğini vurgulam›şt›r. 

Bir Komite üyesi, Kanada Hükümeti temsilcileri
ile yap›lan görüşme s›ras›nda şu görüşleri dile ge-
tirmiştir: “2. madde uyar›nca Taraf Devletlerin,
›rk, cinsiyet veya başka bir ‘statü’ itibar›yla her-
hangi bir etmeni dikkate almadan çocuklar›n hak-
lar›n› Sözleşme çerçevesinde güvence alt›na alma-
lar› ve bu haklara sayg› göstermeleri gerekmekte-
dir. Bu da, Federal Hükümetin farkl› iller ve böl-
gelerdeki bütün çocuklar›n haklar›n› eşit ölçüde
koruma yükümlülüğü alt›nda olduğunu göster-
mektedir. Komiteye verilen görev ise Taraf Dev-
letlerin Sözleşme’yi yaşama geçirmede ne kadar
ilerleme kaydettiklerinin izlenmesidir; dolay›s›yla
Komite, Sözleşme’nin, bölgesel farkl›l›klara ba-
k›lmaks›z›n tüm Kanada’da uygulanmas›n› sağla-
makla görevlidir.” (Kanada, SR 214, parag. 45). 

Komite Kanada’ya ve benzer biçimde diğer ülke-
lere şu görüşü iletmiştir:

“‹llerdeki ve bölgelerdeki yasal düzenlemelerin

farkl› olmas› ve Sözleflme’nin uygulanmas›n› et-
kileyen faktörler Komite’de kayg›lara yol aç-
maktad›r. Örne¤in, görüldü¤ü kadar›yla, resmi
nikah d›fl› do¤an çocuklar›n durumunun iller ta-
raf›ndan belirlenmesi, bu çocuklarla ilgili olarak
ülkenin farkl› bölgelerinde farkl› uygulamalara
yol açabilecektir.” (Kanada ‹RSG, Add. 37, pa-
rag. 9)

“Komite, Sözleflme’nin 2. maddesinin Taraf
Devletlerden, Sözleflme’yi kendi egemenlik
alanlar›nda uygulamalar›n› talep etti¤ine dikkat
çeker; dolay›s›yla, verilen raporlar›n, bütün böl-
gelerde sa¤lanan ilerlemeleri içermesi gerekir.”
(Avustralya ‹RSG, Add. 79, parag.2)

“Komitenin kayg› duydu¤u bir nokta, Taraf
Devlette geçerli federal sistemin, Sözleflme’nin
hükümlerinin uygulanmas› s›ras›nda Sözlefl-
me’nin 2. maddesinde yer alan ayr›m gözetme-
me ilkesi aç›s›ndan federal yetkililerin zaman
zaman birtak›m güçlüklerle karfl›laflmalar› olas›l›-
¤›d›r. Komite, Taraf Devletin, genel anayasal il-
kelerle ilgili eflgüdüm ve anayasay› temel alma
mekanizmalar›ndan tam olarak yararlanarak,
çocuklar›, ‘bütünüyle Lander’in yetkisine b›rak›-
lan’ konular nedeniyle do¤abilecek eflitsizlikler-
den tam olarak korumas›n› talep eder..” (Avus-
turya ‹RSG, Add. 79, parag.2) 

“Bağ›ml›” bölgeleri olan Devletlere, Sözleş-
me’nin bütün bu bölgeleri kapsayacak biçimde
yayg›nlaşt›r›lmas› tavsiye edilir:

“Komite kayg›yla belirtmek ister ki Taraf Devlet
baflta Jersey ve Guersney olmak üzere Sözlefl-
me’yi Krall›¤›n bütün ba¤›ml› bölgelerine teflmil
etmemifltir. Komite, Taraf Devletin, sunaca¤›
ikinci periyodik raporunda Sözleflme’nin bütün
ba¤›ml› bölgelere teflmili için at›lan ad›mlar ko-
nusunda bilgi vermesini tavsiye eder.” (Birleflik
Krall›k-Man Adas› ‹RSG, Add. 134, parag. 28) 

Komite, Birleşik Krall›k örneğinde olduğu gibi,
zaman zaman, ayr›mc›l›k yap›lmamas›n› sağlayan
yasal düzenlemelerin tüm bölgeleri kapsamas›n›
sağlayacak reformlar önermiştir:

“Komite, ›rk iliflkileri yasal düzenlemesinin acilen
Kuzey ‹rlanda’y› da kapsamas›n› önerir. Taraf
Devlet delegasyonunun Hükümetin bu konuda
sözü edilen yolu izleme niyetiyle ilgili olarak ver-
di¤i bilgileri de memnuniyetle karfl›lar.”  (Birle-
flik Krall›k ‹RSG, Add. 34, parag. 28)  

Komite, ayr›ca, belirli bir Devlet içindeki bölgeler
aras›nda görülen ve mevzuat farkl›l›klar›yla ilgili
olmayan daha genel anlamda bir ayr›mc›l›ğa da
dikkat çekmiştir:

“Komite, ülkedeki ulusal zenginliklerin eflitsiz da-
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¤›l›m› ile Sözleflme’de yer alan haklar›n uygulan-
mas›nda ülkenin çeflitli bölgeleri aras›nda görü-
len eflitsizlikler ve dengesizlikler konusundaki
duyarl›l›¤›n› belirtirken bu durumun k›rsal kesim-
de yaflayan çocuklarla az›nl›k ve yerli gruplara
mensup çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarat-
t›¤›na dikkat çeker.” (Meksika ‹RSG, Add.13, pa-
rag. 9)

“Komite, Sözleflme taraf›ndan tan›nan haklar›n
yaflama geçirilmesi aç›s›ndan halen görülen
co¤rafî ve toplumsal eflitsizlikler konusundaki
duyarl›l›¤›n› ifade eder.” (fiili ‹RSG, Add.22, pa-
rag. 13)

“Komite, ülkenin kuzey ve güney bölgeleri ara-
s›nda görülen sürekli ve önemli boyutlardaki

ekonomik ve toplumsal eflitsizliklerin çocuklar›n
durumu üzerinde de olumsuz etki yaratmas›n-
dan endiflelidir.” (‹talya ‹RSG, Add.41, parag.
10)

“Komite, e¤itim, sa¤l›k ve sosyal güvenlik gibi
alanlarda k›rsal ve kentsel alanlar aras›ndaki
eflitsizliklerle birlikte bölgeler aras›nda görülen
eflitsizlikleri duyarl›l›kla ele almaktad›r.” (Çin
‹RSG, Add.56, parag. 11)

“...Komite, merkezi ada durumunda olan Ma-
le’de yaflayan çocuklarla di¤er ücra adalarda ya-
flayanlar aras›ndaki mevcut eflitsizliklere iliflkin
kayg›lar›n› dile getirir.” (Maldivler ‹RSG, Add.
91, parag. 15)
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Çocuklara karfl› ayr›mc›l›¤›n zeminleri

Komite, eline geçen ilk 68 İlk Rapor üzerinde yapt›ğ› incelemeler sonucunda aşağ›daki ayr›mc›l›k ze-
minlerini ve ayr›mc›l›ktan etkilenen çocuk kesimlerini belirlemiştir (s›ralama önem durumuna göre
yap›lm›şt›r):

cinsiyet temelinde ayr›mc›l›k,
özürlülük
›rk, yabanc› düşmanl›ğ› ve ›rkç›l›k
etnik köken

cinsel tercih
özel kast, kabile
“dokunulmazl›k”

dil
doğumda nüfusa kaydedilmeyen çocuklar
ikiz doğan çocuklar
şans getirmeyeceğine inan›lan günlerde doğanlar

ters doğan çocuklar
anormal koşullarda doğan çocuklar
“ya bir ya üç çocuk” politikas›

kimsesizler
kal›nan yer

farkl› iller-eyaletler/bölgeler, vb. aras›nda ayr›mlar
k›rsal (bu kesimden göçenler dahil)
kentsel
yoksul kent mahallelerindeki çocuklar

ücra yörelerde ve adalarda yaşayan çocuklar
kendi yörelerinden ayr›lm›ş çocuklar
evsiz çocuklar
terk edilmiş çocuklar
alternatif bak›m alt›ndaki çocuklar

alternatif bak›m alt›ndaki etnik az›nl›k çocuklar›
kurumlara yerleştirilen çocuklar
sokaklarda yaşayan ve/veya çal›şan çocuklar

yarg› önünde suç isnat edilen çocuklar
bu arada özellikle özgürlükleri k›s›tlananlar



“... çocu¤un, ana babalar›n›n
veya yasal vasilerinin sahip
olduklar›, ›rk, renk, cinsiyet,
dil, din, siyasal ya da baflka
düflünceler, ulusal, etnik ve
sosyal köken, mülkiyet,
sakatl›k, do¤ufl ve di¤er
statüler nedeniyle hiçbir ayr›m
gözetilmeksizin…”

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 2. maddesin-
de etnik köken ve özürlülük de dahil edilerek be-
lirtilen ayr›mc›l›k zeminleri, Uluslararas› Kişisel
ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Uluslararas›
Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Sözleş-
mesi’nde belirtilen zeminlerle benzerlik taş›mak-
tad›r (bunlar her iki Sözleşme’nin de 2. maddesin-
de yer almaktad›r).

Komite, bir Devletin anayasas›n›n veya iç huku-

kunun ayr›mc›l›ğ› 2. maddede yer alan bütün ze-
minlerde yasaklam›yor olmas› gibi durumlardan
duyduğu kayg›lar› dile getirmiştir:

“Komite, Çocuk Haklar› Sözleflmesi çerçevesin-
de ayr›mc›l›¤›n yasaklanaca¤› zeminler olarak s›-
ralanan kimi kriterlerin Taraf Devlet anayasas›n-
da yer almamas›ndan duydu¤u kayg›lar› sürdür-
mektedir.

“Komite, Taraf Devletin, anayasay› ve di¤er ilgili
hukuki düzenlemeleri gözden geçirerek, ayr›m-
c›l›¤›n yasakland›¤› zeminler aras›na, Sözlefl-
me’nin 2. maddesinde de öngörüldü¤ü gibi
‘özürlülük, do¤um ve siyasal görüfl d›fl›ndaki di-
¤er görüflleri’ de eklemesini tavsiye eder.” Sier-
ra Leone. ‹RSG, Add. 116, parag. 30 ve 31)

Komite, Taraf Devletler’in raporlar›n› inceledi-
ğinde çeşitli ayr›mc›l›k zeminleri tespit etmiştir
(bkz. s. 28’deki kutu yaz›s›). 

“Cinsel tercihlerle ilgili ayr›mc›l›¤a karfl› yeterli
hüküm getirilmemifl olmas› kayg›lara yol açmak-
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silahl› çat›şmalar›n etkilediği çocuklar
çal›şan çocuklar
şiddete maruz kalan çocuklar
dilenen çocuklar
HIV/AIDS olan çocuklar
ana-babalar› HIV/AIDS’li olan çocuklar
genç bekâr anneler
aşağ›dakiler dahil olmak üzere az›nl›klar

Roman çocuklar/çingeneler/gezginciler/göçebe çocuklar
yerli topluluklara mensup çocuklar

aşağ›dakiler dahil olmak üzere belirli bir ülkenin uyruğu olmayanlar
göçmen çocuklar
kaçak olarak gelenler

göçmen işçilerin çocuklar›
mülteciler/iltica talebinde bulunanlar
bu arada yanlar›nda onlara refakat eden bir büyük bulunmayanlar

doğal felaketlerden zarar gören çocuklar
yoksulluk/aş›r› yoksulluk içindeki çocuklar
ulusal zenginliğin eşitsiz dağ›l›m›
toplumsal statü/sosyal dezavantaj/sosyal eşitsizlikler
ekonomik sorunlardan/değişimlerden etkilenen çocuklar
ana-babalar›n›n ekonomik durumu nedeniyle okulda farkl› muamele gören çocuklar
ana-baban›n mal varl›ğ›
ana-baban›n dini

dinsel temelde kişisel statü getiren yasalar
evlilik d›ş› çocuklar (nikahs›z çiftlerin çocuklar›)
tek ebeveynli çocuklar
yak›n akraba birleşmelerinden doğan çocuklar
farkl› etnik/dinî gruplara ya da uluslara mensup kişilerle yap›lan evliliklerden doğan çocuk



tad›r. Komite, Man Dadas›’n›n niyetinin, eflcinsel
iliflkilere r›za yafl›n›n 21’den 18’e indirilmesi ol-
du¤unu bilmektedir; kayg›ya neden olan husus,
heteroseksüel iliflkilere r›za yafl› (16) ile homo-
seksüel iliflkilere r›za yafl› aras›ndaki farkl›l›kt›r.

“Man Adas›’na, cinsel tercihler temelinde ayr›m-
c›l›¤› önleyecek, yasal düzenlemeler dahil her
tür önlemi almas› ve Sözleflme’nin 2. maddesi-
ne tam uygum sa¤lamas› tavsiye edilmektedir.”
(Birleflik Krall›k-Man Adas› ‹RSG, Add. 134, pa-
rag. 22 ve 23. Ayr›ca bak›n›z, Denizafl›r› Bölge-
ler ‹RSG, Add. 135, parag. 25 ve 26)

Komite, ayr›ca, “HIV/AİDS’li bir dünyada yaşa-
yan çocuklar” başl›kl› ve 1998 tarihli Genel Gö-
rüşmesinin ard›ndan, cinsel tercihler temelindeki
ayr›mc›l›ğ› HIV/AİDS bağlam›nda da gündeme
getirmiştir: 

“...Eşcinsel erkek ve k›z çocuklar, HIV/AİDS’e
özellikle aç›k bir grup oluşturmalar› nedeniyle ile-
ri düzeyde ayr›mc›l›kla karş›laşt›klar›ndan, cinsel
tercihler temelindeki ayr›mc›l›ğa özellikle dikkat
edilmesi gerekmektedir.”

Komite, HIV/AİDS bağlam›ndaki ayr›mc›l›ğ›n
önlenmesine yönelik olarak daha genel kapsaml›
tavsiyelerde de bulunmuştur:

“...Devletler, Sözleflme’nin 2. maddesini, özellik-
le gerçek veya varsay›lan HIV enfeksiyonu te-
melindeki ayr›mc›l›¤› ve zorla test yapt›r›lmas›n›
yasaklayacak biçimde eksiksiz olarak uygula-
mak üzere mevcut yasal düzenlemelerini göz-
den geçirmeli veya yeni yasal düzenlemelere
gitmelidirler.

“Toplumsal cinsiyet temelindeki ayr›mc›l›¤›n
HIV/A‹DS’le ilgili olarak k›z çocuklar› erkekler-

den daha fazla risk alt›na soktu¤u gerçe¤ine
özel önem verilmelidir. HIV/A‹DS’le ilgili hizmet-
lere ve bilgilere eriflim ve ilgili programlara kat›-
l›m söz konusu oldu¤unda k›z çocuklar özel ola-
rak hedeflenmeli; belirli topluluklara yönelik
stratejiler planlan›rken her durumda egemen
olan toplumsal cinsiyet a¤›rl›kl› roller titizlikle
göz önünde bulundurulmal›d›r. Devletler, ayr›-
ca, cinsiyetleri ne olursa olsun miras ve mülki-
yet haklar›n› bütün çocuklar için güvence alt›na
almak üzere mevcut yasalar› gözden geçirmeli
veya yeni yasal düzenlemelere yönelmelidirler.”
(19. Oturum Raporu, Eylül/Ekim 1998,
ÇHS/K/80, parag. 243).

Sözleşme’nin diğer maddeleri ise belirli bir ay-
r›mc›l›k türüne maruz kalabilecek çocuklardan
söz etmektedir, örneğin ailesi olmayan çocuklar
(madde 20), mülteci çocuklar (madde 22), özürlü
çocuklar (madde 23), az›nl›klara ve yerli halka
mensup çocuklar (madde 30), ekonomik ve diğer
sömürü biçimlerine maruz çocuklar (maddeler 32,
34 ve 36), yarg› önünde suç isnat edilen çocuklar
ve özgürlükleri k›s›tlanan çocuklar (maddeler 37
ve 40) ve silahl› çat›şma ortamlar›ndaki çocuklar
(madde 38) bu kapsamda ele al›nmaktad›r. Aşağ›-
daki bölümlerde cinsiyete dayal› ayr›mc›l›k üze-
rinde durulacakt›r. Bu konuya, Elkitab›’ndaki ilgi-
li diğer maddelerde de yer verilmektedir. 

2001 y›l› Ağustos ay›nda Güney Afrika’n›n Dur-
ban kentinde yap›lan Irkç›l›ğa, Irksal Ayr›mc›l›ğa,
Yabanc› Düşmanl›ğ›na ve ilgili Hoşgörüsüzlüğe
Karş› Dünya Konferans›, bu zeminlerdeki ayr›m-
c›l›ğa karş› ç›kmada yeni bir küresel gündem sun-
muştur. Konferans haz›rl›klar›na katk› aç›s›ndan
Komite, ilk Genel Görüşünü, eğitimin amaçlar›na
ilişkin olarak haz›rlam›şt›r (bak›n›z, madde 29).
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Irkç›l›¤a, Irksal Ayr›mc›l›¤a, Yabanc› Düflmanl›¤›na ve ilgili
Hoflgörüsüzlü¤e Karfl› Dünya Konferans›

Dünya Konferans›n›n (Durban, Güney Afrika, Eylül 2001) Bildirgesi ve Eylem Plan›, başta k›zlar ol-
mak üzere çok say›da çocuğun ve gencin ›rkç›l›ğ›n, ›rksal ayr›mc›l›ğ›n, yabanc› düşmanl›ğ›n›n ve il-
gili hoşgörüsüzlüklerin mağduru olduğunu tespit eder ve “›rkç›l›ğa, ›rksal ayr›mc›l›ğa, yabanc› düş-
manl›ğ›na ve ilgili hoşgörüsüzlüklere karş› mücadele amac›yla geliştirilen programlarda, çocuğun
yüksek yarar› ve çocuğun görüşlerine ve değerlerine sayg› ilkeleri doğrultusunda özel önlemlere yer
verilmesinin ve böylece bu tür uygulamalar›n mağduru durumundaki çocuklar›n ve gençlerin hakla-
r›yla durumlar›na öncelikle dikkat edilmesinin gerekliliğini bir kez daha vurgular.” (Bildirge, parag-
raf 72). 

Bildirge ve Eylem Plan›, çocuk haklar› ile ilgili bir çok konuyu kapsamaktad›r. Bunlar›n aras›nda şu
başl›klar da yer almaktad›r: Etnik, dinsel veya dilsel az›nl›klara mensup veya yerli halktan olan ço-
cuklar›n haklar›; kaçakç›l›k olaylar›n›n mağduru çocuklar; çocuk işçiliği ile yoksulluk ve ›rksal ay-
r›mc›l›k aras›ndaki bağlant›lar; ›rkç›l›ğ› propaganda amac›yla kullan›lmalar› durumunda yeni enfor-
masyon teknolojilerinin çocuklar üzerindeki etkileri, vb. 



Ayr›mc›l›¤›n meflru biçimleri

Yukar›da (s. 22) belirtildiği gibi, her tür ayr›mc›-
l›ğ›n ortadan kald›r›lmas› ilkesi, uygulamada ço-
cuklar aras›nda belirli farkl›l›klar gözetilmesini
d›şlamaz. Örneğin, “çocuğun oluşum halindeki
kapasitesine” sayg› gösterilmesi ve özellikle güç
koşullardaki çocuklara öncelik tan›nmas›, bu ço-
cuklar›n durumunun “özel olarak ele al›nmas›” ya
da düzeltici müdahalelerde bulunulmas› bu an-
lamda mümkündür.

Sözleşme’nin Önsöz’ünde “dünyadaki ülkelerin
tümünde çok güç koşullar alt›nda yaşayan ve bu
nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukla-
r›n bulunduğu”na değinilmektedir. Bu duyarl›l›k,
1990 y›l›nda yap›lan Dünya Çocuk Zirvesi’nde
benimsenen Çocuklar›n Yaşat›lmas›, Korunmas›
ve Geliştirilmesi Dünya Bildirgesi’nde de yans›-
ma bulmuştur. Bildirge, bu kategorideki çocukla-
ra örnek olarak şunlar› göstermiştir: “›rk ayr›mc›-
l›ğ›n›n ve yabanc› işgalin mağduru durumundaki
çocuklar; kimsesizler, sokak çocuklar› ve göçmen
işçilerin çocuklar›; yerlerinden edilmiş çocuklarla
doğa ya da insan eseri felaketlerin mağduru olan
çocuklar; özürlüler, istismara uğrayanlar, sosyal
aç›dan dezavantajl› konumda olanlar ve sömürü-
lenler...” (parag. 20(7)). Liste, Bildirge’nin uygu-
lanmas› için haz›rlanan Eylem Plan›’nda geliştiril-
miş, “ulusal eylem planlar›” haz›rlayan ülkeler de
bu kavram› kullanm›şlard›r. 

Periyodik Raporlar K›lavuzu “k›rsal ve kentsel
alanlar aras›ndaki eşitsizlikler dahil olmak üzere
ekonomik, toplumsal ve coğrafî eşitsizliklerin
azalt›lmas›; az›nl›klara ve yerli topluluklara men-

sup olanlar, özürlü çocuklar, resmî evlilik d›ş› do-
ğanlar, yaşad›klar› ülkenin uyruğunda olmayan
çocuklar, göçmen çocuklar, yerlerinden edilmiş
olanlar, mülteciler, iltica talebinde bulunanlar ve
sokaklarda yaşayan ve/veya çal›şan çocuklar dahil
olmak üzere en dezavantajl› durumdaki çocuklar›
hedef alan ayr›mc›l›ğ›n önlenmesi için al›nan so-
mut önlemler” konusunda bilgi toplamaktad›r. K›-
lavuz, çeşitli maddelere ilişkin olarak ayr›ca deza-
vantajl› çocuklar için al›nan özel ya da somut ön-
lemler konusunda da bilgi istemektedir.

Çocuk Haklar› Komitesi, belirli bir ülkede en ko-
runmas›z ve en dezavantajl› durumda olan çocuk-
lar›n belirlenmesi gereğine s›k s›k dikkat çekmiş,
bu durumdaki çocuklara ilişkin duyarl›l›ğ›n› ifade
etmiş ve bu çocuklar›n Sözleşme’de yer alan hak-
lardan yararlanabilmeleri için gerekli girişimlerde
bulunulmas›n› tavsiye etmiştir:

“Komite, Sözleflme’nin 2. maddesi ›fl›¤›nda, ör-
ne¤in özürlüler gibi özellikle güçsüz ve deza-
vantajl› durumdaki çocuklar›n gereksinimleri ve
durumlar› konusunda toplumun yeterince du-
yarl› olmamas›n› endifleyle karfl›lamaktad›r.”
(Rusya Federasyonu ‹RSG, Add.4, parag. 9)

“Komite, ayr›mc›l›ktan korunma hakk›na yönelik
a¤›r ihlallerden ve Taraf Devlette çocuklara yö-
nelik ayr›mc›l›¤›n yaratt›¤› a¤›r sonuçlardan de-
rin bir kayg› duymaktad›r. Bu ayr›mc›l›k, etnik
köken, cinsiyet, co¤rafi köken (ülke içinde) ve
sosyal statü gibi çeflitli zeminlerde biçimlenmek-
tedir. Komite, silahl› çat›flmalar s›ras›nda mey-
dana gelen ve çocuklar› da etkileyen öldürmele-
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Bildirgede: “eğitim hakk› ile ›rkç›l›ğa, ›rksal ayr›mc›l›ğa, yabanc› düşmanl›ğ›na ve ilgili hoşgörüsüz-
lüğe karş› mücadele aras›ndaki bağlant›lar; insan haklar› eğitimi ve özellikle çocuklar ve gençler ara-
s›ndaki kültürel farkl›l›klara duyarl› ve bu farkl›l›klara sayg› gösteren bir eğitim dahil olmak üzere
eğitimin her tür hoşgörüsüzlük ve ayr›mc›l›ğ›n önlenmesi ve ortadan kald›r›lmas›ndaki rolü” vurgu-
lanmaktad›r   (Bildirge, paragraf 97).

Eylem Program› eğitimle ilgili ayr›nt›l› tavsiyeler içermekte, Devletlerden eğitime ayr›m gözetmeyen
erişim sağlamalar›n›, buna k›z ve erkek çocuklar›n temel eğitime ücretsiz ulaşmalar›n› da eklemele-
rini talep etmektedir. Devletler, gerek hukukta gerekse uygulamada eğitime eşit erişim imkanlar› sağ-
layacaklar, eğitimde zorunlu ›rksal ayr›mc›l›k sonucunu verecek hukuksal veya diğer önlemlerden ka-
ç›nacaklard›r (Eylem Program›, parag. 121 ve 122). 

Program Devletlerden “›rkç›l›ğa, ›rksal ayr›mc›l›ğa, yabanc› düşmanl›ğ›na ve ilgili hoşgörüsüzlüğe
karş› mücadele amaçl› etkinliklerin haz›rlanmas›na, planlanmas›na ve uygulanmas›na gençlerin tam
ve aktif kat›l›m›n› özendirmelerini”, hükümet d›ş› kuruluşlar ve toplumun diğer kesimleri ile ortak-
l›klar oluşturarak bu konularda gençlerin gerek ulusal gerekse uluslararas› ölçeklerde diyalog içine
girmelerini kolaylaşt›rmalar›n› talep etmektedir. Devletlerden, ›rkç›l›ğa karş› mücadelede gençlik me-
kanizmalar› oluşturmalar› ve bu mekanizmalara süreklilik kazand›rmalar› istenmektedir (Eylem
Program›, parag. 216 ve 217).

Irkç›l›ğa, Irksal Ayr›mc›l›ğa, Yabanc› Düşmanl›ğ›na ve ilgili Hoşgörüsüzlüğe Karş› Dünya Konferan-
s› Raporu, Durban, Güney Afrika, 21 Ağustos-8 Eylül 2001).



rin ve baflka eylemlerin ço¤u kez etnik köken
temelinde gerçeklefltirildi¤ine iflaret etmektedir.
Ayr›ca belirtmek gerekirse, ayr›mc›l›¤›n di¤er bi-
çimleri, baflka sonuçlar›n›n yan› s›ra, kaynaklara
eriflim, miras hakk›, vatandafll›k hakk› ve k›z ço-
cuklar›n e¤itim imkanlar›ndan yararlanmalar› gi-
bi baflka alanlarda eflitsizliklere yol açmaktad›r.
Dahas›, Komite’nin kayg› duydu¤u bir baflka
husus da, Taraf Devletin, ne Sözleflme’nin 2.
maddesinde yer alan hükümleri ne de ayn› bel-
gedeki di¤er ilkeleri, yasal düzenlemelerinde,
idari ve yarg›sal uygulamalar›nda ve programla-
r›nda çocuklar› gözeterek dikkate almam›fl ol-
mas›d›r. 

“Komite, Taraf Devletin, her tür çabay› göstere-
rek ayr›mc›l›¤›n her türüne son vermesini, ülke
içindeki bütün çocuklar›n haklar›na eflit sayg›
gösterilmesini sa¤layacak önlemleri almas›n› ve
ayr›mc›l›¤a karfl› mevcut yasalar› pekifltirip bun-
lar› yaflama geçirmesini talep eder.” (Burundi
‹RSG, Add. 133, parag. 26 ve 27).

K›zlara karfl› ayr›mc›l›k

Komite, k›zlara yönelik ayr›mc›l›ğa özel bir önem
vermiştir. Periyodik Raporlar K›lavuzu “k›z ço-
cuklar› hedef alan ayr›mc›l›ğ›n ortadan kald›r›l-
mas› için al›nan somut önlemlerle Dördüncü Dün-
ya Kad›n Konferans› kararlar›n›n takibi anlam›nda
yap›lan işler” konusunda bilgi talep etmektedir
(parag. 28).

Komite, 1995 y›l› Ocak ay›nda özel olarak k›z ço-
cuklar› gündeme alan bir Genel Görüşme yapm›ş-
t›r. Bu toplant›n›n amac›, Komite’nin 1995 y›l›
Eylül ay›nda Beijing’de yap›lacak “Eşitlik, Kal-
k›nma ve Bar›ş için Eylem: Dördüncü Dünya Ka-
d›n Konferans›”na katk›da bulunacak biçimde ha-
z›rlanmas›yd›. Komite’nin Bejing Konferans›’na
“kat›l›m ve katk›” olarak benimsediği tavsiye ile;

“Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin ve bu Söz-
leflme’nin uygulanma sürecinin, tüm dünyadaki
k›z çocuklar›n durumunun iyilefltirilmesi ve k›z
çocuklar›n temel haklar›n›n tam olarak yaflama
geçirilmesi aç›s›ndan tafl›d›¤› belirleyici önemi”
bir kez daha teyit etmifltir.

Komite, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme ile Ka-
d›nlara Yönelik Her Tür Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi
Sözleşmesi’nin;

“birbirini tamamlay›c› ve karş›l›kl› olarak pekişti-
rici nitelik taş›d›ğ›n›”

an›msatarak şu tavsiyede bulunmuştur: 

“bu belgeler k›z çocuklarla kad›nlar›n temel
haklar›n› gelifltirmeye ve korumaya, eflitsizli¤in
ve ayr›mc›l›¤›n kökünü kaz›maya yönelik ileriye
dönük bir stratejinin ana çerçevesini oluflturma-

l›d›r.” (sekizinci oturum raporu, Ocak 1995,
ÇHS/K/38. s. 3).

Genel Görüşme raporu, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme’nin dünyada en yayg›n biçimde onayla-
nan insan haklar› belgesi olmas› nedeniyle şu sap-
tamada bulunmaktad›r:

“bu belge ayn› zamanda hiç kuflkusuz k›z ço-
cuklar›n haklar›ndan yana a¤›rl›k koyan en ge-
nifl kabul görmüfl çerçevedir. Uluslararas› toplu-
luk, Sözleflme’nin hükümlerini bir eylem günde-
mi olarak kullanmada kesin bir kararl›l›k tafl›-
maktad›r. Bu yöndeki eylem, k›z çocu¤u hedef
alan ayr›mc›l›k ve eflitsizli¤in sürüp giden biçim-
lerini belirleme, k›z çocuklar›n haklar›ndan ya-
rarlanmalar›n› engelleyen uygulamalara ve gele-
neklere son verme ve bu haklar› daha da gelifl-
tirip korumaya yönelik bir stratejiyi belirleme
amac›n› tafl›maktad›r.”

Genel Görüşme raporu şöyle sürmektedir: 

“Cinsiyet temelindeki eflitsizlik ve ayr›mc›l›k so-
runlar›n›n ele al›nmas›, bunlar›n kendi bafllar›na
yal›t›k biçimde görüldü¤ü, yani k›z çocuklar›n
özel haklar› olan özel bir kesim olarak ele al›nd›-
¤› anlam›n› tafl›mamaktad›r. Tersine k›z çocuk-
lar yaln›zca k›z evlat, k›z kardefl, efl ya da anne
de¤il, birer birey olarak insand›rlar ve onlar›n
da insan›n sayg›nl›¤›n›n gere¤i olan temel hak-
lardan eksiksiz biçimde yararlanmalar› gerekir.
Kad›n haklar›n›n gerçekleflmesi amac›n› tafl›yan
daha genifl hareketler ba¤lam›nda tarih aç›kça
göstermifltir ki, kad›nlar› hedef alan zararl› gele-
neklerin ve önyarg›lar›n oluflturdu¤u döngüyü
k›rmak için k›z çocuk üzerinde odaklanmak ge-
rekmektedir, ancak daha genç kuflaklardan bafl-
layan ve k›z çocuklar›n haklar›n› gelifltirmeyi ve
korumay› hedef alan kapsay›c› bir strateji arac›-
l›¤›yla kad›nlar›n kendilerine olan sayg›lar›n› ge-
lifltirici, onlara kendilerini etkileyen kararlara ve
etkinliklere aktif biçimde kat›lmalar›n› sa¤laya-
cak becerileri kazand›r›c› ortak ve kal›c› bir yak-
lafl›m, bilinç ve duyarl›l›k zemini yarat›labilir.
Böyle bir yaklafl›m›n ise, insan haklar›n›n, cinsi-
yetçi önyarg›lardan ar›nm›fl biçimde su götür-
mez ve evrensel bir gerçeklik olarak tan›nmas›n›
temel almas› gerekir...”

Komite, Sonuç Gözlemleri’nde belirli noktalara
dikkat çekmekte ve tavsiyelerde bulunmaktad›r:

“Sözleşme’nin ilkeleri ve içerdiği hükümler konu-
sunda bilinç ve duyarl›l›k yaratmak için kapsay›c›
bir strateji geliştirilmeli ve etkili biçimde uygulan-
mal›d›r; k›z çocuğa yönelik her tür ayr›mc›l›ğ›n
ortadan kald›r›lmas› için eğitim programlar› baş-
lat›lmal›d›r; ve hükümet d›ş› kuruluşlar dahil top-
lumun bütün kesimlerinin bütün bu çal›şmalarda
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yer almas› teşvik edilmelidir. Komite, bu konuyla
ilişkili olarak, töresel, dinî ve toplum liderlerinin,
geleneklerin ve âdetlerin olumsuz etkilerini gider-
mek için yürütülen çal›şmalara sistematik biçimde
kat›lmalar›n›n yararl› olacağ› görüşündedir.” 

Komite’nin diğer tavsiyeleri aras›nda şunlar yer
almaktad›r: 

• k›z çocuklar›n okula devamlar›n› sağlamak ve
okul terk oranlar›n› düşürmek amac›yla bu ke-
simin eğitim sistemine etkin erişimlerinin gü-
vence alt›na al›nmas›;

• ders kitaplar›ndaki cinsiyetçi rol kal›plar›na
son verilmesi ve eğitim sisteminde görev ya-
panlar›n Sözleşme konusunda eğitime tâbi tu-
tulmalar›;

• Sözleşme’nin okullarda uygulanan müfredata
dahil edilmesi;

• medyada k›z çocuklara ve kad›nlara ilişkin
aşağ›lay›c› ve sömürücü imgeler kullan›lmas›-
na son verilmesi.

Komite ayr›ca şu hususu da dile getirmiştir:

“yasal plandaki önlemler, çocu¤un haklar›na
ters düflen gelenek ve göreneklerin art›k kabul
edilmeyece¤ine iliflkin resmî bir mesaj anlam›
tafl›r, anlaml› bir cayd›r›c›l›k ifllevi görür ve tu-
tum de¤iflimine aç›kça katk›da bulunur. Komite,
Sözleflme’nin 2. maddesi ›fl›¤›nda, Taraf Devlet-
ler’in ulusal yasalar›n›n yasa önünde herkesin
eflit oldu¤u ilkesini aç›kça tan›mas› ve cinsiyete
dayal› ayr›mc›l›¤› yasaklamas›, bu ilkelere sayg›
gösterilmedi¤i durumlarda ise etkili koruyucu
ve düzeltici önlemler almas› gerekti¤ini s›k s›k
belirtmifltir. Ayr›ca, genital mutilasyon (k›z sün-
neti) ve zorla evlendirme gibi zararl› geleneksel
uygulamalar›n ve cinsel sömürü dahil olmak
üzere k›z çocuklar› hedef alan fliddetin resmen
yasaklanmas› gerekmektedir.

“Komite, gerek medeni hukuk gerekse ceza
hukuku aç›s›ndan reform gerektiren alanlar› da
belirlemifltir. Gerekli de¤ifliklikler aras›nda evlilik-
te asgarî yafl ile cezaî ehliyet yafl›n›n rüflt yafl›yla
iliflkilendirilmesi de yer almaktad›r. 

Komite, silahl› çat›şmalardan etkilenenler ve mül-
teci çocuklar dahil olmak üzere, özellikle güç ko-
şullardaki k›z çocuklar›n durumu konusundaki du-
yarl›l›ğ›n› dile getirmiştir:

“Bu durumdaki k›z çocuklar, içinde yaflad›klar›
ola¤anüstü koflullar yüzünden çocukluklar›n› ya-
flama olana¤› bulamamaktad›rlar ve geleneksel
afla¤›lanma bu tür durumlarda daha da a¤›rlafl-
maktad›r. Cinsel fliddet ve istismar ile ekonomik
sömürü ço¤u durumda daha da yo¤unlaflmak-

ta, acil gereksinimlerin karfl›lanmas›na çal›fl›l›r-
ken e¤itim öncelikli bir ifl say›lmamakta, sonuç-
ta k›z çocuklar›n genç yaflta zorla evlendirilme-
leri koruyucu bir önlem olarak görülmektedir.
K›z çocuklar ola¤anüstü koflullardan a¤›r biçim-
de etkilenmelerine karfl›n korkular›n› ve güven-
sizliklerini dile getirememekte, umutlar›n› ve
duygular›n› baflkalar›yla paylaflamamaktad›rlar.”

Çal›şan k›z çocuklar›n durumu ise Komite’nin du-
yarl› olduğu bir başka konudur:

“15 yafl›ndan küçük k›z çocuklar genellikle yetifl-
kin kad›nlarla ayn› ev ifllerini yapmaktad›rlar.
Ancak bu ifller ‘gerçek çal›flma’ say›lmamakta,
bu nedenle de istatistiklerde hiç yer almamak-
tad›r. K›z çocuklar› bu döngüden kurtarmak
için, e¤itime özel vurgu yap›larak kendilerine
eflit f›rsatlar tan›nmal› ve eflit davran›lmal›d›r.”

Komite’nin vard›ğ› sonuç, cinsiyete göre ayr›şt›-
r›lm›ş verilere acil gereksinim bulunduğudur:

“Bu istatistikî veriler uluslararas›, bölgesel, ulu-
sal ve yerel düzeylerde kapsaml› ve bütüncül ol-
mal›, k›z çocuklar› etkileyen somut gerçeklere
yer vermeli, sürüp giden sorunlar› aç›kça ortaya
koymal›, olumsuz koflullar›n sürüp gitmesine
olanak tan›yan ‘görünmezli¤e’ son vermelidir.”
(sekizinci oturum raporu, Ocak 1995,
ÇHS/K/38, s. 47-52)

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›’na (Beijing,
Eylül 1995) kat›lan 189 ülke temsilcisi taraf›ndan
oybirliğiyle benimsenen Eylem Platformu, k›z ço-
cuklara yönelik “Stratejik Hedefler ve Eylemler”
başl›ğ› alt›nda ayr›nt›l› bir bölüm içermektedir
(Bölüm L, s. 145 ve devam›). 2000 y›l›nda, BM
Genel Kurulu’nun bir özel oturumunda Dünya
Konferans›ndan bu yana geçen beş y›l içinde sağ-
lanan ilerlemeler gözden geçirilmiş, Bildirge ile
Eylem Plan›’n›n yaşama geçirilmesine yönelik ye-
ni girişimler benimsenmiştir. Yay›nlanan rapor,
k›z çocuklara ilişkin olarak “kazan›mlar” ve “en-
geller” başl›kl› bölümler içermekte, bu arada hü-
kümetlere ve diğerlerine yönelik ayr›nt›l› öneriler-
de bulunulmaktad›r.

Komite, Taraf Devletlere sunulan raporlara yöne-
lik incelemelerinde k›z çocuklar› etkileyen ayr›m-
c› tutumlardan duyduğu kayg›lar› s›kça dile getir-
mektedir. Örneğin:

“Komite, Taraf Devleti, baflta aile içinde cere-
yan edenler olmak üzere toplumsal cinsiyet ay-
r›mc›l›¤›na karfl› mücadele yolundaki kapsaml›
halk e¤itim çabalar›n› sürdürmeye özendirir. Bu
çabalarda yard›mc› olmalar› için siyasal ve dinsel
liderlerle topluluk liderleri harekete geçirilmeli,
k›z çocuklara karfl› ayr›mc› nitelikteki geleneksel
uygulama ve tutumlar›n ortadan kald›r›lmas›n-
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da bu kesimlerin deste¤i sa¤lanmal›d›r.” (Hin-
distan, ‹RSG, Add. 115, parag. 33)

“Komite, toplumsal cinsiyet temelindeki ayr›mc›-
l›¤›n fiilen sürmesinden, kad›nlarla erkeklerin
rollerine ve sorumluluklar›na iliflkin negatif ka-
l›plar›n halen devam etmesinden kayg›l›d›r. Ko-
miteyi özellikle kayg›land›ran bir husus da, aile-
lerin okul masraflar›n› karfl›layamamalar›, böyle
durumlarda tercihlerini erkek çocuklar›n›n e¤iti-
minden yana kullanmalar›d›r. 

“Komite, Taraf Devleti, baflta aile içinde cere-
yan edenler olmak üzere toplumsal cinsiyet ay-
r›mc›l›¤›na karfl› mücadele yolundaki kapsaml›
halk e¤itim çabalar›n› sürdürmeye özendirir.”
(Tacikistan ‹RSG, Add. 136, parag. 22 ve 23)

Komite, k›z çocuklar›n yan› s›ra, erkek çocuklara
yönelik ayr›mc›l›ğ› da gündeme getirmiştir: 

“Komite, Taraf Devlete, erkek ve k›z çocuklar›n
uygun olmayan sosyalleflme süreçleri sonucun-
da uygun olmayan toplumsal cinsiyet rolleri üst-
lenmelerine, böylece çocuklar›n toplumsal dav-
ran›fllar›n›n cinsiyet temelinde flekillendirilmesi-
ne yol açan ayr›mc›l›¤a karfl› mücadelede çaba-
lar›n› art›rmas›n› tavsiye eder.” (Barbados ‹RSG,
Add. 103, parag. 16)

“Komite, k›z çocuklar›n birçok alanda karfl›lafl-
maya devam ettikleri güçlükleri kabul ederken,
erkek çocuklar›n durumundan da kayg›l›d›r. Bu-
rada bafll›ca sorun, k›z çocuklara göre erkek ço-
cuklar›n kendilerine ‘daha az salg› duymalar›’ ve
okullar›nda daha baflar›s›z olmalar›d›r. Komi-
te’nin tavsiyesi, çocuk yetifltirme biçimleri ve ço-
cuk yetifltirme biçimlerinin k›z ve erkek çocukla-
r› nas›l etkiledi¤i konusunda Taraf Devletin
araflt›rma yapmas›d›r. Komite’ye göre Taraf
Devlet ayr›ca erkek çocuklar›n öz sayg›lar›,, k›z
ve erkek çocuklar›n kat› cinsiyet rolleri üstlene-
cek biçimde sosyalleflmeleri ve buna ba¤l› ola-
rak ailesel ve sosyal tutumlar›n cinsiyet temelin-
de flekillenmesi gibi sorunlar›  ele almaya yöne-
lik programlar gelifltirmelidir.” (Grenada ‹RSG,
Add. 121, parag. 13)

Yukar›da da değinildiği gibi Komite,  kimi ülke-
lerde yasal evlilik yaş›n›n çok küçük tutulmas›n-
dan, k›z ve erkekler için farkl› evlilik yaşlar› belir-
lenmesinden, düzenlenmiş veya zorlama sonucu
evliliklerden de kayg›l›d›r. Örneğin:

“Komite, adet hukukuna göre k›z çocuklar›n ev-
liliklerinin kendi istekleri d›fl›nda ve önceden dü-
zenlenerek gerçeklefltirilmesinden de büyük
kayg› duymaktad›r. Komite, bu tür uygulamala-
r›n Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nin hüküm ve ilke-
lerini ihlal anlam› tafl›d›¤›n› belirtmek ister.

“Komite, Taraf Devletin, adet hukukunun ge-
çerli oldu¤u bu tür topluluklarda çocuk haklar›-
n› tan›t›c› çal›flmalar yapmas›n›, evlilik için asgari
bir yafl s›n›r› getirmesini, bu yafl›n k›z ve erkek
çocuklar için ayn› olmas›n› sa¤lamas›n› ve k›z
çocuklar›n zorla evlendirilmelerini önlemesini
tavsiye eder.” (Sierra Leone ‹RSG, Add. 116,
parag. 24 ve 25)

“Komite, k›z ve erkek çocuklar›n yasal  evlik
yafllar›n›n 18’e ç›kar›lmas› yönündeki çabalar›
kaydederken, halihaz›rda k›zlar için 15, erkekler
içinse 16 olan asgari yafl›n çok düflük ve ayr›mc›
oldu¤una dikkat çeker. Komite, ayr›ca, özellikle
k›rsal yörelerde yayg›n görülen çok erken ve
zorla evlendirme uygulamalar›ndan da kayg›l›d›r. 

“Komite, Taraf Devlete, yasal düzenlemelerini
gözden geçirerek, çocu¤un tan›m› ve asgari yafl
gereklilikleri gibi konularda Sözleflme’nin ilkele-
rine ve hükümlerine uyum sa¤lanmas›n›, top-
lumsal cinsiyet eflitlili¤inin özetilmesini ve bu
düzenlemelerin hemen yaflama geçmesi için ge-
rekli ad›mlar› atmas›n› tavsiye eder. Taraf Dev-
let, ayr›ca, özellikle k›rsal yörelerde erken yaflta
ve zorla evlendirmelere karfl› halk› bilgilendirme
çal›flmalar›n› sürdürmelidir.” (Ürdün, 2RSG,
Add. 125, parag. 27 ve 28, ayr›ca bak›n›z, M›s›r
2RSG, Add. 145, parag. 25 ve 26.)

Komite, zorla evlendirmeleri hukuken geçersiz k›-
lacak yasal reformlara da dikkat çekmiştir:

“Komite, 1994 tarihli Evlilik yasas›nda yap›lan
ve evli taraflardan herhangi birine evlili¤in zorla
gerçeklefltirilmifl olmas› durumunda bunu ge-
çersiz k›lacak hukuk yollar›na baflvurma imkan›
tan›yan de¤iflikliklere dikkat çeker...” (Norveç
2RSG, Add. 126, parag. 9)

Komite, kimi Devletlere, yetkililerin “İslami me-
tinleri dar haliyle yorumlamalar›n›n” Sözleş-
me’nin uygulanmas›n› engellediğini iletmiştir:

“Komite, ‹slam dinine içkin bulunan evrensel
eflitsiz ve hoflgörü de¤erlerini dikkate alarak,
yetkililerin dini metinleri, özellikle aile hukukuna
iliflkin olanlar› dar biçimde yorumlamalar›n›n
Sözleflme ile güvence alt›na al›nan kimi insan
haklar›ndan yararlan›lmas›n› engelledi¤i kan›s›n-
dad›r...

“Komite, ‹nsan Haklar› Komitesi’nin, Kad›nlara
Karfl› Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Komitesi’nin (CE-
DAW) bulgular›, kendisinin daha öncesi göz-
lemleri (Ürdün) ve Sözleflme’nin 2. maddesi
›fl›¤›nda, Taraf Devlete, sivil, ekonomik, siya-
sal, sosyal ve kültürel yaflam›n bütün alanla-
r›nda cinsiyet ve do¤um temelindeki ayr›mc›l›-
¤› önleyecek ve ortadan kald›racak önlemler
almas›n› tavsiye eder. Komite’nin bir baflka
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tavsiyesi de, Taraf Devletin, cinsiyet eflitli¤ini
Anayasas›n›n 6. maddesine içsellefltirmesidir.
Taraf Devlet, bu anlamdaki ayr›mc›l›¤›n yasak-
lanmas› için medeni kanan ve ceza kanunun-
da gerekli bütün de¤ifliklikleri yapmal›d›r. Ta-
raf Devlet, bu yöndeki çabalar›nda, dini me-
tinlerle temel haklar› birbiriyle uzlaflt›rmada
baflar›l› olan baflka ülkelerdeki uygulamalar›
dikkate alabilir. Taraf Devlet, baflta aile içinde-
kiler olmak üzere bu alandaki olumsuz sosyal
tutumlar› önleme ve bunlara karfl› mücadele
amac›yla kapsaml› halk e¤itim kampanyalar›
düzenlemelidir. Dini liderler de bu yöndeki ça-
balar› desteklemek üzere harekete geçirilmeli-
dir.” (Ürdün 2RSG, Add. 125, parag. 9 ve 10.
Ayr›ca bak›n›z, ‹ran ‹slam Cumhuriyeti ‹RSG,
Add. 123, parag. 22;  M›s›r 2RSG, add. 145,
parag.6;  Suudi Arabistan ‹RSG, Add. 148, pa-
rag. 24) 

Toplumsal cinsiyet perspektifinin
Birleflmifl Milletler sistemine enteg-
re edilmesi 1999 y›l›nda insan Haklar› Ko-
misyonu’na bir rapor sunuldu. Bu rapor, top-
lumsal cinsiyet perspektiflerinin Birleşmiş
Milletler inansan haklar› sistemine tam olarak
entegrasyonu için at›lan ad›mlar› özetlemek-
teydi. Raporda, Çocuk Haklar› Komitesi ile il-
gili bir bölüm de bulunmaktad›r (paragraflar
50-53). Burada belirtildiğine göre söz konusu
Komite, bir üyesini, Kad›nlara Karş› Her Tür
Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi (CEDAW) Komite-
si’nin çal›şmalar›n› düzenli olarak izlemekle
görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmenin ar-
d›ndan CEDAW’›n taraf Devletlere yapt›ğ›
tavsiyelere, Çocuk Haklar› Komitesi’nin So-
nuç Gözlemlerinde giderek daha fazla yer ve-
rildiği görülmüştür.

Sokakta yaflayan ve/veya çal›flan
çocuklar

Taraf Devletler’in hepsi olmasa bile çoğu, Çocuk
Haklar› Komitesi ile yapt›klar› görüşmeler s›ras›n-
da, ülkelerinde sokaklarda yaşayan ve/veya çal›-
şan çocuklar olduğunu bildirmiş ya da kabul et-
miştir. En dezavantajl› ve korunmas›z durumdaki
çocuklar aras›nda yer alan bu kesim, Komite’nin
özellikle duyarl› olduğu ve tavsiyelerde bulundu-
ğu bir konuyu oluşturmaktad›r (ayr›ca bkz. madde
9, s. 135 ve madde 20, s. 285).

Komite, alt›nc› (özel) oturumunda, İnsan Haklar›
Komisyonu’nun “Sokak çocuklar›n›n yoksulluğu”
başl›ğ›n› taş›yan 1994/93 karar›na dikkat çekmiştir:

“Komite, Komisyon’un, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleflme hükümlerine kesin biçimde uyulmas›-
n›n bu sorunun çözümü aç›s›ndan önemli bir

ad›m oluflturaca¤› yolundaki ifadesini memnuni-
yetle karfl›lam›flt›r. Komite, bunun yan›s›ra, Ko-
misyon’un ‘yaflamlar›n› sürdürebilmek için so-
kaklarda yaflamak ve çal›flmak zorunda olan ço-
cuklar›n durumuna iliflkin izleme etkinliklerinde
sergiledi¤i titizlik’ dolay›s›yla Komite’den söz et-
mesini de memnuniyetle karfl›lam›flt›r. Ayr›ca
Komite, bu konuda genel bir yorumda bulun-
mas› için Komisyon taraf›ndan Komite’ye bir
kez daha ça¤r›da bulunulmas›n› da dikkate al-
m›flt›r... Komite, yapt›¤› görüflmelerde, ‘sokak
çocuklar›’ teriminin, bu çocuklar›n maruz kald›k-
lar› hak ihlâllerinin niteli¤ini ya da nedenlerini
tan›mlamakta yetersiz kalabilece¤ine iflaret et-
mifltir. Gerçekte bu terim, çocuklar› etkileyen
çok çeflitli durumlar› kapsayan genel bir ifade-
dir. Kimi çocuklar sokakta çal›flmaktad›rlar, ama
bir evleri vard›r. Kimileri terk edilmifllerdir ya da
baflka nedenlerle evsiz kalm›fllard›r. Di¤erleri ev-
lerindeki olumsuzluklardan kaçm›fllard›r; arala-
r›nda fuhufla ya da uyuflturucu kullan›m›na iti-
lenler de vard›r. Terimle ilgili bir baflka endifle
konusu ise, bu terimin kimi toplumlarda ayr›mc›
ve damgalay›c› biçimde alg›lanmas›d›r. Dolay›-
s›yla Komite, daha uygun bir terminolojiye ula-
fl›lmas› görüflündedir. (alt›nc› (özel) oturum ra-
poru, Nisan 1994, ÇHS/K/29, s. 31)
Komite, duruma göre “kapsaml› araşt›rma” öneri-
sinde bulunmaktad›r:
“Komite, baflta sokaklarda yaflayanlar olmak
üzere risk alt›ndaki bütün çocuklara yeterli des-
te¤in sa¤layacak önlemler al›nmas›n› tavsiye et-
mektedir. Komite, yetkililerce bu konuda kap-
saml› bir araflt›rma bafllat›lmas›n›, politikalar›n
ve programlar›n da bu araflt›rman›n sonuçlar›na
dayand›r›lmas›n› önermektedir.” (Portekiz ‹RSG,
Add. 45, parag. 24)

“Komite, Taraf Devletin, sokaklarda yaflayan
ve/veya çal›flan çocuklar olgusuna karfl› gerekli
her tür önlemi almas›n› tavsiye eder.  Ö¤rencile-
rin okullar›nda kalmalar›n› sa¤layacak program-
larla okullar›ndan ayr›lanlara mesleki e¤itim ve-
recek programlar özendirilmelidir. Komite, ayr›-
ca, yetkililerin infaz görevlilerine özel e¤itim ve-
rilerek bu çocuklar›n damgalanmalar›n›, suiisti-
malini ve kendilerine kötü davran›lmas›n› önle-
yecek çal›flmalar yapmalar›n› tavsiye eder.” (Pa-
raguay ‹RSG, Add. 75, parag. 44)

“Komite, sokaklarda yaflayan ve/veya çal›flan,
Hindistan’daki çocuk nüfusun en marjinalleflmifl
kesimini oluflturan çocuklar›n say›s›n›n fazla ol-
mas›ndan ve bu say›n›n daha da artmas›ndan
endifle duymaktad›r.

“Komite Taraf Devletin bu çocuklara gerekli
kimlik belgeleri, beslenme, giyecek ve bar›nak
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sa¤lamak üzere gerekli mekanizmalar› olufltur-
mas›n› tavsiye eder. Taraf Devlet, bunlar›n yan›
s›ra, söz konusu çocuklar›n sa¤l›k; fiziksel, cin-
sel suiistimal ve madde ba¤›ml›l›¤› için rehabili-
tasyon; aileleri ile yeniden bütünleflmeleri için
arac›l›k; mesleki e¤itim ve yaflam becerileri e¤i-
timi dahil e¤itim ve hukuki yard›m gereksinimle-
rini karfl›lamal›d›r. Komite, Taraf Devlete, bu ça-
l›flmalar›nda sivil toplumla eflgüdüm ve iflbirli¤i
sa¤lamas›n› tavsiye eder.” (Hindistan ‹RSG,
Add. 115, parag. 54 ve 55. Ayr›ca bak›n›z, Gür-
cistan ‹RSG, Add. 124, parag. 62 ve 63.)

“Komite, sokaklarda yaflayan ve çal›flan çocuk-
larla da¤l›k bölgelerde do¤ru dürüst bar›naklar›
olmadan kendi bafllar›na ayakta kalmaya çal›-
flan çocuklar›n durumundan kayg›l›d›r. Komite-
nin kayg›lar›na neden olan hususlar, di¤erleri-
nin yan› s›ra, bu çocuklar›n sa¤l›k, e¤itim ve di-
¤er hizmetlere yeterince eriflememeleri; sokak-
larda yaflayan veya çal›flan çocuk say›s›n›n gide-
rek artt›¤›na iliflkin bildirimler ve k›z çocuklar›n
bu ba¤lamdaki özellikle güç durumlar›d›r. 

“Komite, Taraf Devletin, sokaklardaki ve “da¤l›k
yörelerdeki” çocuklar ad›na halen sürdürmekte
oldu¤u çabalar› art›rmas›n›, bu çocuklar› koru-
mas›n›, e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerine eriflimlerini
sa¤lamas›n› tavsiye eder. Komite, eldeki sosyal
hizmet görevlilerinin say›s›n›n ve kaynaklar›n s›-
n›rl› oldu¤unu dikkate alarak, Taraf Devletin
HDK’lar›n bu alandaki çal›flmalar›na daha fazla
destek vermesini, polisin çocuk haklar› konu-
sunda e¤itilmesini ve böylece  bu çocuklar› so-
kaklardaki fliddetten ve baflka suiistimal biçimle-
rinden daha iyi koruyacak duruma getirmesini
tavsiye eder. Bu arada, k›z çocuklar›n durumu-
na özel önem verilmelidir. Komite, ayr›ca, Taraf
Devletin bu alanlarda UNICEF’ten yard›m alma-
s›n› tavsiye eder.” (Burundi ‹RSG, Add. 133, pa-
rag. 69 ve 70)

Komite, çocuklar›n dilendirilmesi konusunda özel
kayg›lar›n› dile getirmiştir:

“Komite, Taraf Devletin, çocuk dilencili¤ini cay-
d›rma ve önleme alan›ndaki programlar› sürdür-
mesini ve bu tür programlar›n çocuk dilencili¤i-
nin oldu¤u her yerde uygulanmas›n› sa¤lamas›n›
tavsiye eder.” (Mali ‹RSG, Add. 133, parag. 33).

Çocu¤un, ana-babas›n›n, yasal
vasilerinin veya ailesinin öteki
üyelerinin durumlar›,
faaliyetleri, aç›klanan
düflünceleri veya inançlar›
nedeniyle her türlü ayr›ma
veya cezaya tâbi tutulmas›:
madde 2(2)

Bu hükmün geniş bir alana yay›lan sonuçlar›n›n,
Taraf Devletler’in haz›rlad›klar› İlk Raporlar’da
yeterince dikkate al›nd›ğ› kuşkuludur. 2. madde-
nin 1. paragraf› ayr›mc›l›k zemini olarak “çocu-
ğun ya da ana-babas›n›n ya da yasal vasisinin
›rk›ndan, renginden, cinsiyetinden...” söz etmek-
tedir (koyu sözcükler editörlerin). 2. paragraf ise,
“çocuğun ana-babas›n›n, yasal vasisinin ya da ai-
le üyelerinin statüsü, etkinlikleri, ifade ettikleri
görüşler ya da inançlar nedeniyle ortaya ç›kabile-
cek her tür ayr›mc›l›k ve cezadan korunmas›na”
değinmektedir. 1. paragraf, ayr›mc›l›kla, yaln›zca
Sözleşme’de yer alan haklardan yararlan›lmas›
bağlam›nda ilgilidir; 2. paragraf ise, Sözleşme ta-
raf›ndan dile getirilen konularla s›n›rl› kalmamak
üzere “her tür ayr›mc›l›ğa karş›” harekete geçil-
mesini istemektedir.

Komite, raporlara ilişkin değerlendirmelerinde, 2.
paragraf kapsam›nda yer alan ayr›mc›l›ğ›n çeşitli
örneklerini belirlemiştir. Uygulama, Devlet-
ler’den, mevcut herhangi bir Anayasa’n›n, ilgili
yasalar›n, mahkeme kararlar›n›n, idarî politika ve
uygulamalar›n bu ilkeyle uyumlu hale getirilmesi-
ni istemektedir. Örneğin, ana-babalar› herhangi
bir suça kar›şt›ğ›nda veya göç durumlar›yla ilgili
bir sorun olduğunda çocuklar›n da cezaland›r›lma-
malar› için “gerekli bütün önlemler” al›n›yor mu?
(Ek olarak, 9. madde, çocuklar›n ana-babalar›n-
dan, ancak böyle bir ay›rma çocuğun yüksek yara-
r›na olduğu durumlarda ayr›labileceklerini vurgu-
lamaktad›r, bkz. s. 141). Çocuklar ana-babalar›n›n
evlilik durumlar› nedeniyle cezaland›r›l›yor mu?
Komite, nikah d›ş› doğan çocuklara yönelik ay-
r›mc›l›k üzerinde s›kça durmuştur. Örneğin: 

“Komite, örne¤in Medeni Kanun’un 900(4)
maddesinde oldu¤u gibi, nikah d›fl› do¤an ço-
cuklar›n miras haklar›n›n di¤er çocuklar›n üçte
biri kadar olaca¤›n› belirleyen ve nikah d›fl› dro-
¤uma resmi belgelerde de yer verilmesini öngö-
ren ve böylelikle aç›k ayr›mc›l›k yapan yasal dü-
zenlemelerden özellikle kayg›l›d›r.” (Japonya
‹RSG, Add. 90, parag. 14. Ayr›ca bak›n›z, Libya
‹RSG, Add. 84, parag. 12; Fiji ‹RSG, Add. 89,
parag. 14; Lüksembourg ‹RSG, Add. 92, parag.
27; Kuveyt ‹RSG, Add. 96, parag. 23; Malta
‹RSG, Add. 129, parag. 24.) 

Çocuklar›n haklar› (örneğin sağl›k hakk›) ana-ba-
balar›n›n aş›r› dinî inançlar› nedeniyle tehlikeye
düştüğünde Devlet çocuklar ad›na girişimde bulu-
nuyor mu? Kurumlarda izlenen politikalar ve uy-
gulamalar, kardeşlerinin herhangi bir davran›ş›
yüzünden çocuklar›n mağdur duruma düşmemele-
rini sağl›yor mu?
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2. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

q hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›n-
da eflgüdüm sa¤lanmas› (2. maddede yer alan ayr›m gözetmeme ilkesi devletin bütün birim-
lerini ilgilendirmektedir),

q ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›flacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

q bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak bi-
çimde bu madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

q gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

q çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenme-
mesi,

q di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

q gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel hükümet stratejisi-
nin parças› olabilir).

q bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

q izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

q 2. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

q gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar›,

22..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
q Sözleflme’nin çocuklara özel at›fta bulunan ayr›m gözetmeme ilkesi Anayasa’da ve baflka yasa-

larda yer al›yor mu?

Haklar, belirli bir egemenlik alan› içinde, ayr›m gözetilmeksizin ve afla¤›dakiler dahil olmak üzere bü-
tün çocuklara tan›n›yor mu?

q o ülkenin vatandafl› olmayanlar,

q mülteciler,

q kaçak gelen göçmenler.

q Devlet özellikle dezavantajl› ve korunmas›z durumdaki çocuk gruplar›n› belirlemifl mi?

q Devlet, dezavantajl› ve korunmas›z gruplar› hedef alan ayr›mc›l›¤› azaltacak düzeltici müdahaleler

için gerekli öncelikleri, hedefleri ve programlar› belirlemifl mi?

Devlet’in yasalar›, politikalar› ve uygulamalar›, çocu¤un, ya da çocu¤un ana-babas›n›n ve/veya vasile-
rinin afla¤›daki hususlar temelinde herhangi bir ayr›mc›l›k gözetilmemesini sa¤l›yor mu?

q ›rk›,

q rengi, 
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

q cinsiyeti,

q dili,

q dini,

q siyasal ya da baflka görüflleri,

q ulusal kökeni,

q toplumsal kökeni,

q etnik kökeni,

q mal varl›klar›,

q özürlülük durumu,

q do¤umu,

q di¤er durumlar›.

(Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan saptanan ayr›mc›l›k zeminlerinin tam listesi için bkz. 28’deki kutu
yaz›s›)

q Çocuklar için bütün bu zeminlerde var olan potansiyel ayr›mc›l›¤›n ve bu arada örne¤in farkl›
co¤rafî bölgeler ve k›r/kent temelindeki ayr›mc›l›¤›n etkili bir biçimde izlenmesini sa¤layacak ay-
r›flt›r›lm›fl veriler toplan›yor mu?

q K›z çocuklar söz konusu oldu¤unda Devlet, Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›’nda benimsenen
Eylem Platformu çerçevesinde 2000 y›l› de¤erlendirmesindeki tavsiyeleri de gözeten bir uygula-
ma stratejisi gelifltirmifl mi?

q Sözleflme ile güvence alt›na al›nan haklardan her birinin gerçekleflmesine iliflkin izleme faaliye-
tinde ayr›m gözetmeme ilkesi dikkate al›n›yor mu?

Devlet’te geçerli olan yasalar, politikalar ve uygulamalar, çocu¤un, ana-babas›n›n, vasisinin ya da aile
üyelerinin afla¤›daki hususlar temelindeki her türlü ayr›mc›l›k ya da cezadan korunmas›n› güvence al-
t›na al›yor mu?

q evlilik dahil statüsü,

q faaliyetleri,

q ifade edilen görüflleri,

q inançlar›.

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütündür ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 2. madde, ya-

ni ayr›m gözetmeme ilkesi Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan genel bir ilke olarak tan›mlanm›flt›r
ve dolay›s›yla bu maddenin di¤er bütün maddelerde dikkate al›nmas› gerekir.

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Di¤er genel ilkeler

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›-
ca husus olmas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendi-
ren herhangi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi
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Çocu¤un
yüksek yarar›

Özet

3. Maddenin Metni 

1. Kamusal ya da özel sosyal yard›m kurulufllar›, mahkemeler, idarî makamlar veya ya-
sama organlar› taraf›ndan yap›lan ve çocuklar› ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocu¤un
yüksek yarar› temel düflüncedir.

2. Taraf Devletler, çocu¤un ana-babas›n›n, vasilerinin ya da kendisinden hukuken so-
rumlu olan di¤er kiflilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenli¤i için gerekli
koruma ve bak›m› sa¤lamay› üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idarî önlem-
leri al›rlar.

3. Taraf Devletler, çocuklar›n bak›m› veya korunmas›ndan sorumlu kurumlar›n, hizmet
ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sa¤l›k, personel say›s› ve uygunlu¤u ve yönetimin ye-
terlili¤i aç›s›ndan, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalar›n› taahhüt ederler.

Ç
ocuk Haklar› Komitesi, çocuğun yüksek
yarar›n›n çocuğu ilgilendiren her tür giri-
şimde birinci derecede gözetilecek husus
olmas›n› öngören 3(1). maddeyi, 2., 6., ve

12. maddelerle birlikte, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme’nin genel ilkelerinden biri olarak öne
ç›karmaktad›r. Bu ilke ilk kez 1959 tarihli Çocuk
Haklar› Bildirgesi’nde görülmektedir. Çocuklar›n
yüksek yarar› kavram›na ilişkin yorumlar, Sözleş-
me’de yer alan diğer maddelerle güvence alt›na
al›nan haklardan ödün verilmesine ya da bu mad-
delerin geçersizleşmesine yol açamaz. Bu ilke,
Sözleşme’nin daha özel diğer maddelerinin uygu-
lanamayacağ› durumlarda ayr› bir önem kazan›r.
3(1). madde, hükümetlerle kamusal ve özel kuru-
luşlar›n, kendi etkinlik ve girişimlerinin çocuklar
üzerinde ne tür etkiler yaratacağ›n› tartmalar› ge-
rektiğini vurgulamaktad›r. Böylece çocuklar›n
yüksek yarar› birinci derecede gözetilecek, çocuk-
lara ve çocuk dostu toplumlar›n oluşturulmas›na
öncelik tan›nacakt›r.

Kavram, Sözleşme’nin kendi metni içinde diğer
maddelerde de kendini ortaya koymaktad›r. Bu
çerçevede, özellikle aşağ›daki türde durumlar söz
konusu olduğunda, çocuklar›n yüksek yarar›n› gö-
zetme yükümlülüğü doğmaktad›r: 

• ana-babadan ayr›lma: “Yetkili makamlar uy-
gulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz
yolu aç›k olarak, ayr›l›ğ›n çocuğun yüksek ya-
rar›na olduğu yolunda karar vermedikçe” ço-
cuk kendi isteğine ayk›r› olarak ana-babas›n-
dan ayr›lamaz. Ayr›ca Devlet, “kendi yüksek
yarar›na olmad›kça” çocuğun ana-baban›n iki-
siyle de düzenli bir biçimde kişisel ilişki kur-
ma ve doğrudan görüşme hakk›na sayg› göste-
rir. (madde 9(1) ve (3));

• ana-baban›n sorumluluklar›: Gerek anne ge-
rek baba, çocuklar›n›n yetiştirilmesinden bi-
rinci derecede sorumludur ve “bu kişiler her-
şeyden önce çocuğun yüksek yarar›n› göz
önünde tutarak hareket ederler” (madde 18);



• aile ortam›ndan yoksun kalma: Aile ortamla-
r›ndan geçici ya da sürekli biçimde yoksun
kalan çocuklar ya da “kendi yarar›na olarak
bu ortamda b›rak›lmas› kabul edilmeyen her
çocuk” özel koruma ve yard›mdan yararlan›r-
lar (madde 20);

• evlat edinme: Devletler, evlat edinmede “ço-
cuğun en yüksek yararlar›n›n temel düşünce
olmas›n›” sağlamak durumundad›rlar (madde
21);

• özgürlüğün k›s›tlanmas›: Özgürlüklerinden
yoksun b›rak›lan çocuklar “kendi yüksek ya-
rar› aksini gerektirmedikçe” yetişkinlerden
ayr› yerde tutulmal›d›r (madde 37(c));

• çocuklar›n da kar›şt›ğ› ceza davalar›nda mah-
kemeye ç›kma: Bu davalarda “çocuğun yük-
sek yarar›na ayk›r› olduğu saptanmad›ğ› süre-

ce” ana-babalar ve yasal vasiler haz›r bulun-
mal›d›rlar (madde 40(2)(b)(iii)).

3. maddenin ikinci ve üçüncü paragraflar› da bü-
yük önem taş›maktad›r. 3(2). madde, Devletler’in
aktif ve genel yükümlülüklerini özetlemektedir.
Buna göre Devletler, bir yandan ana-babalar›n
haklar›na ve görevlerine sayg› gösterirken, diğer
yandan çocuğun esenliğini her durumda gözete-
cek bak›m ve korumay› sağlayacaklard›r. Bu ba-
k›mdan 3(2). madde, 2(1). ve 4. maddeler ile bir-
likte, Devlet’in genel yükümlülüklerini ortaya
koymaktad›r. 

3(3). madde “yetkili makamlar›n” çocuklarla ilgili
bütün kurumlar, hizmetler ve tesisler için standart-
lar oluşturmas›n› ve Devlet’in de bu standartlara
uygunluğu sağlamas›n› gerekli görmektedir. �

Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Genel ilkeler

Halen yürürlükte olan ya da düflünülen belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ya da di¤er önlemlere;
Sözleflme’nin hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan etmenler ve güçlüklerle uygulamada
al›nan mesafeye; gelecek için uygulama önceliklerine ve somut hedeflere iliflkin bilgilerin, afla¤›-
daki hususlar gözetilerek sa¤lanmas›:

...

(b) Çocu¤un yüksek yarar› (madde 3);

...

Ayr›ca, Taraf Devletler’in, bu K›lavuz’un baflka bölümlerinde yer alan maddelerin uygulanmas›n-
da söz konusu ilkelerin nas›l gözetildi¤ine iliflkin bilgi vermelerinde de yarar vard›r.”

(ÇHS/K/5, parag. 13 ve 14)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“III. GENEL ‹LKELER

...

B. Çocu¤un yüksek yarar› (madde 3)

Raporlar, çocu¤un yüksek yarar› ilkesinin ve bu ilkeyi çocu¤u ilgilendiren her meselede en üst-
te tutma gereklili¤inin Anayasa’da ve konuyla ilgili ulusal yasa ve yönetmeliklerde gözetilip gö-
zetilmedi¤ini belirtmelidir.

Lütfen, hukuk mahkemelerinin, idarî yetkililerin ya da yasama organlar›n›n, bunlar›n yan›s›ra
özel ve kamusal sosyal yard›m kurumlar›n›n bu ilkeyi ne ölçüde gözettiklerine iliflkin bilgi verin.

Lütfen, çocu¤un yüksek yarar›na ailede, okul yaflam›nda, sosyal yaflamda ve afla¤›daki alanlar-
da nas›l önem verildi¤i konusunda bilgi iletin:
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Madde 3(1)

Çocuklar›n “yüksek yarar›” kavram›, Çocuk Hak-
lar›na Dair Sözleşme’de yer alan başka herhangi
bir kavramdan çok daha fazla akademik tart›şma
konusu olmuştur. Birçok örnekte, bu kavram, Söz-
leşme daha onaylanmadan önce ulusal yasalarda
yer alm›şt›r ve bu anlamda kavram uluslararas› in-
san haklar› belgeleri aç›s›ndan hiç de yeni bir kav-
ram değildir. Örneğin 1959 tarihli Çocuk Haklar›
Bildirgesi’nin 2. İlkesi’nde şöyle denilmektedir:
“Çocuklar›n, özel bir korumadan yararlanabilme-
leri; ona hürriyet ve haysiyet içinde s›hhatli ve
normal şekilde bedensel, fikrî, ahlâkî, ruhsal ve
sosyal yönden gelişmesini sağlayacak imkân ve
kolayl›klar kanun ve diğer vas›talarla temin edil-
melidir. Bu maksatla haz›rlanan kanunlarda çocu-
ğun ç›karlar› önemle göz önünde bulundurulmal›-
d›r.”

Bu ilke, 1979 tarihli Kad›nlara Karş› Her Tür Ay-
r›mc›l›ğ›n Önlenmesi Sözleşmesinin iki maddesi-
ne dahil edilmiştir. Madde 5 (b) uyar›nca Sözleş-
meye Taraf Devletlerin şu yükümlülükleri vard›r:
“aile içindeki eğitimin, anneliğin toplumsal bir iş-

lev olarak kavranmas›n›; çocuklar›n büyütülüp ye-
tiştirilmesinde erkeklerle kad›nlar›n ortak sorum-
luluk taş›d›klar›n›n kabulünü ve çocuğun yüksek
yarar›n›n her durumda birinci öncelik say›lmas›n›
sağlayacak biçimde gerçekleşmesi.” Benzer bi-
çimde Madde 16 (1) (d) de, evlilik ve aileye iliş-
kin bütün meselelerde “çocuklar›n yarar›n›n en
başta gözetilmesini” öngörmektedir.  

İlke, uluslararas› sözleşmelerin ikisinde de yer al-
mamaktad›r. Ancak, İnsan Haklar› Komitesi, Ki-
şisel ve Siyasal Haklar Uluslararas› Sözleşme-
si’nin yorumu olarak dile getirdiği iki görüşte, ço-
cuğun yarar›n›n, ana-babadan ayr›lma ve boşanma
gibi durumlarda “en üstte tutulmas›” gerektiğini
belirtmiştir (İnsan Haklar› Komitesi Genel Yo-
rumlar 17 ve 19, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 133 ve
138).

Mülteciler söz konusu olduğunda ise Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri şu görüşü
resmen dile getirmiştir: “mülteci çocuklar ad›na
yap›lacak bütün girişimlerde, ailenin bütünlüğü il-
kesinin yan›nda çocuğun yüksek yarar› ilkesi gö-
zetilmelidir.” (bkz. madde 22, s. 311)

Merkezi, bölgesel ve yerel düzeylerdeki, bu arada e¤er uygunsa federal düzeydeki ve illerde-
ki, ayr›ca bakanl›klar aras›nda bütçe ödenekleri;

Konut, ulafl›m ve çevre politikalar› dahil olmak üzere planlama ve kalk›nma politikalar›;

Evlat edinme;

Göç, iltica talepleri ve mültecilik statüsüyle ilgili usuller ve formaliteler;

Çocuk mahkemelerinin durumu;

Çocuklar›n kurumlara yerlefltirilmesi ve bu kurumlarda bak›m›;

Sosyal güvenlik.

3. maddenin 2. paragraf› çerçevesinde al›nan önlemlerle ilgili bilgiler de dahil edilmelidir. Bu bil-
gilerin aras›nda, çocuklar›n esenlikleri aç›s›ndan gerekli koruma ve bak›m›n sa¤lanmas›na yöne-
lik yasal ve idarî düzenlemeler de yer almal›d›r.

Bilgi verilmesi gereken bir baflka konu da, 3. maddenin 3. paragraf› do¤rultusunda at›lan ad›m-
lard›r. Bu ad›mlar›n amac›, çocuklar›n korunmalar›ndan ve bak›m›ndan sorumlu bütün kamusal
ve özel kurumlar, hizmetler ve tesisler için uygun standartlar›n belirlenmesi, söz konusu kuru-
lufl, hizmet ve tesislerin özellikle güvenlik, sa¤l›k, personelinin say›s› ve niteli¤i ve ayr›ca dene-
tim aç›s›ndan bu standartlara uygun davranmalar›n›n sa¤lanmas›d›r.

Çocu¤un yüksek yarar›n›n gözetilmesini amaçlayan yasal ve idarî önlemler aç›s›ndan halen sür-
mekte olan bafll›ca sorunlar› belirtiniz.

‘Çocu¤un yüksek yarar›’ ilkesinin, çocuk haklar› konusuyla ilgilenen meslek gruplar›n›n e¤itimi-
ne hangi yollardan dahil edildi¤ini belirtiniz.”

(ÇHS/K/58, parag. 33-39. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen maddeleri de bu
maddeye iliflkin olarak yap›lacak bildirimlerle iliflkilidir: 20, 64, 65, 74, 76, 80, 87, 93, 101, 106,
114, 115, 118, 120, 128, 143, 152, 159, 161, 164, 166; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3,
s. 687.)
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“Kamusal ya da özel sosyal
yard›m kurulufllar›,
mahkemeler, idarî makamlar
veya yasama organlar›
taraf›ndan yap›lan ve çocuklar›
ilgilendiren bütün
faaliyetlerde...”

İlkenin ifade ediliş biçimi, kapsam›n çok geniş tu-
tulduğunu, bu aç›dan devlet taraf›ndan başlat›lan
girişimlerin ötesinde özel kurumlar› da kapsad›ğ›-
n› ve bir grup olarak çocuklar› ilgilendiren her tür
girişimle ilgili olduğunu göstermektedir.

Çocuk Haklar› Komitesi, gerek Raporlar K›lavu-
zu’nda gerekse Taraf Devletler’in raporlar› üze-
rinde yapt›ğ› incelemelerde, çocuğun yüksek ya-
rar›n›n çocuklara yönelik ulusal planlara ve politi-
kalara, gerek ulusal gerekse yerel düzeylerdeki
parlamentolar›n ve yönetimlerin işleyişine içsel-
leştirilmesi, bu arada özellikle bütçe haz›rl›klar›
ve kaynak tahsisinde bu hususun gözetilmesi ge-
rektiğini vurgulam›şt›r. Bu nedenle çocuklar üze-
rindeki etkinin değerlendirilmesi ve sonuçlar›n
yasa, politika ve uygulamalarda göz önüne al›n-
mas› bir yükümlülük halini alm›şt›r.

“... çocu¤un yüksek yarar›...”

Sözleşme taslağ›n› haz›rlayan çal›şma grubu
“yüksek yarar” kavram›yla ilgili başka bir tan›m-
lama getirmemiştir. Çocuk Haklar› Komitesi de,
Sözleşme’nin genel değerlerinin ve ilkelerinin
gündeme gelen özel sorunlara uygulanmas› gere-
ğini vurgulaman›n d›ş›nda, çocuğun yüksek yara-
r›n›n genel olarak ya da özel durumlar bağlam›n-
da değerlendirilmesine yarayacak ölçütleri henüz
önermemiştir.

Komite, Sözleşme’nin bir bütün olarak al›nmas›
gerektiğini sürekli olarak vurgulam›ş, bu arada
başta genel ilke düzeyine ç›kard›ğ› maddeler
(maddeler 2, 3, 6 ve 12) olmak üzere Sözleş-
me’nin maddeleri aras›ndaki ilişkilerin alt›n› çiz-
miştir. Dolay›s›yla, ayr›m gözetmeme, maksimum
hayatta kalma ve gelişme f›rsat› ve çocuğun gö-
rüşlerine sayg› gösterilmesi gibi ilkeler, gerek be-
lirli bir durumdaki çocuğun gerekse bir grup ola-
rak çocuklar›n yüksek yarar›n›n ne olduğunun be-
lirlenmesinde göz önüne al›nmas› gereken husus-
lard›r. Ayr›ca, yüksek yarar›n ele al›nmas›nda, ço-
cuğun hem k›sa hem de uzun dönemdeki yarar›
gözetilmelidir. Yüksek yarar kavram›na ilişkin
herhangi bir yorum, Sözleşme’nin bir bütün ola-
rak ruhuna, özellikle de kendi görüşlerine ve duy-
gular›na sahip bir birey olarak ve medeni ve siya-
sal haklar›n öznesi, bu arada özel koruma önlem-
lerinin hedefi olarak çocuk kavram›yla uygun ol-
mal›d›r. Bu durumda Devletler yüksek yarar› kül-

türel anlamda göreceli bir kavram olarak yorumla-
yamazlar ve “yüksek yarar” kavram›na ilişkin yo-
rumlar›n› Sözleşme taraf›ndan güvence alt›na al›-
nan haklar›n, örneğin çocuğun geleneksel uygula-
malara ve şiddet içeren cezalara karş› korunma
hakk›n›n inkar› amac›yla kullanamazlar (bkz. s.
371 ve 271).

Komite, diğer genel ilkelerle birlikte bu ilkenin,
Sözleşme’nin kesin bir standart belirlemediği bü-
tün durumlarda uygulanmas› gerektiğini vurgula-
m›şt›r. Çocuğun tan›m›na ilişkin bir örnek, Söz-
leşme’nin cezaî ehliyet için bir yaş s›n›r› belirlen-
mesini gerekli görmesidir (madde 40(3)(a)). Bu
yaş›n belirlenmesinde, ayr›m gözetmeme, yüksek
yarar ve hayatta kalma için mümkün olan en bü-
yük f›rsat ilkelerinin hepsi birden dikkate al›nma-
l›d›r (ayr›ca bkz. madde 1, s. 6).

Avusturya’n›n Başlang›ç Raporu değerlendirilir-
ken bir başka özel konu daha gündeme gelmiştir:

“Komite, zihinsel özürlü çocuklar›n kendi istek-
leri d›fl›nda ana-babalar›n›n onay› ile k›s›rlaflt›r›l-
malar›na yasalar›n izin vermesini üzüntüyle kar-
fl›lamaktad›r. Komite, mevcut yasal düzenleme-
lerde gerekli de¤iflikliklerin yap›larak zihinsel
özürlü çocuklar›n k›s›rlaflt›r›lmalar›n›n mahkeme
karar›na tabi tutulmas›n›; bu müdahalenin, Söz-
leflmenin çocu¤un yüksek yarar›n› gözeten 3.
maddesi ile 12. maddesine uygun olmas›n› sa¤-
layacak bak›m ve dan›flmanl›k hizmetlerinin
devreye sokulmas›n› tavsiye eder. “ (Avusturya

‹RSG, Add. 98, parag. 17). 

Belize ile ilgili olarak şu yorum yap›lm›şt›r:

“...Komite, mevcut yasan›n, baflta ergenler ol-
mak üzere çocuklara, kendi yararlar›na da olsa,
ana-baba onay› olmaks›z›n t›bbi ya da hukuki
dan›flmanl›k hizmeti alma hakk› tan›mayan hü-
kümlerini endifleyle karfl›lamaktad›r. “ (Belize

‹RSG, Add. 99, parag. 14).  

Komite, yüksek yararla birlikte diğer genel ilkele-
rin pek çok konuda dikkate al›nmas›n› önermiştir.
Örneğin:

“... Komite’nin ayn› ölçüde duyarl› oldu¤u bir
baflka konu da, göz alt›na al›nma, kuruma yer-
lefltirilme, terk edilme ve çocu¤un mahkemede
ifade vermesi gibi konular gündeme geldi¤inde
çocu¤un yüksek yarar› ilkesinin yeterince göz
önüne al›nmamas›d›r.” (Bulgaristan ‹RSG,
Add.66, parag. 12).

(Komite’nin ilgili maddeler alt›nda yer alan ge-
nel ilkelerin önemine iliflkin di¤er yorumlar› için
bkz. 2. madde,  s. 22, 4. madde, s. 69, 6.mad-

de, s. 99 ve 12.madde,  s.167.)
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“... temel düflüncedir”

Sözleşme’nin kaleme al›n›ş biçimi, çocuğun yük-
sek yarar›n›n, her durum için göz önüne al›nmas›
gereken tek ve başka her şeye üstün bir etmen ola-
mayacağ›n› göstermektedir. İnsan haklar› alan›na
girip bununla rekabet eden ya da çelişen başka ya-
rarlar da olabilir; bunlar, örneğin tek tek çocuklar
aras›nda, çocuk gruplar› aras›nda ya da çocuklarla
yetişkinler aras›nda ortaya ç›kabilir. Bununla bir-
likte çocuğun yarar› ciddî biçimde göz önüne al›n-
mal›d›r. Başka bir deyişle, çocuğun yarar›n›n araş-
t›r›ld›ğ›n›n ve en başta gözetildiğinin ortaya konu-
labilmesi gerekir.

Sözleşme taslağ›n› haz›rlayan çal›şma grubunda
bu konuda tart›şmalar ç›km›ş, ilgili maddenin ço-
cuğun yüksek yarar›na “temel düşünce” ya da “bi-
rinci derecede dikkate al›nacak” bir husus olarak
at›fta bulunmas› yönünde öneriler yap›lm›şt›r. Bu
öneriler kabul görmemiştir. 3(1). maddenin, yani -
“çocuklar› ilgilendiren bütün faaliyetlerde” - kav-
ram›n›n çok geniş bir alan› kapsayan kavram›, di-
ğer taraflar›n kendi yararlar›n›n da eşit ölçüde gö-
zetilmesini talep edebilecekleri eylemleri de içer-
mektedir. (E/KN.4/L. 1575, s. 3-7, Detrick, s.132
ve 133) 

“Yüksek yarar” kavram›n›n Sözleşme metninde
geçtiği başka yerlerde ise odak noktay› özel du-
rumlardaki çocuklar için girişilecek uygun eylem-
lerin kararlaşt›r›lmas› oluşturmaktad›r ve burada
tek tek çocuklar›n yüksek yarar›n›n belirlenmesi
öngörülmektedir. Böyle durumlarda çocuğun ya-
rar›, gözetilmesi gereken en önemli husustur
(madde 21’de evlat edinme konusunda aç›kça be-
lirtildiği gibi, bkz. s. 299).

Uygulama için yol gösterici bir ilke:
Hükümet’te “çocuk etkisinin”
belirlenmesi zorunlulu¤u

Çocuk Haklar› Komitesi, 3(1). maddenin, 4. mad-
deye göre Sözleşme’nin bütün çocuklar için yaşa-
ma geçirilmesi aç›s›ndan gerekli bütün önlemlerin
al›nmas› biçiminde ifade olunan genel görev bak›-
m›ndan temel önem taş›d›ğ›n› vurgulam›şt›r.
Örneğin:

“... çocu¤un yüksek yarar›, Sözleflme’nin yafla-
ma geçirilmesinde yol gösterici ilke olmal›d›r”
(Meksika ‹RSG, Add.13, parag. 16)

“[Komite] ayr›ca çocu¤un haklar›n›n yaflama ge-
çirilmesinde kapsaml› bir yaklafl›m›n benimsen-
mesini önemli bulmaktad›r. Bu yaklafl›m, hem
etkili olmal›, hem de bütçe kaynaklar› ne olursa
olsun geçerli say›lmas› gereken yüksek yarar ve
ayr›m gözetmeme baflta olmak üzere Sözlefl-
me’nin hükümleri ve genel ilkeleri ile tutarl›l›k
tafl›mal›d›r.” (Fransa ‹RSG, Add.20, parag. 19)

“Komite, Sözleflme’nin 4. maddesinin uygulan-
mas›na iliflkin olarak, Sözleflme’nin genel ilkele-
rinin, özellikle de çocu¤un yüksek yarar›na ilifl-
kin olan 3. madde hükümlerinin, gerek merkezî
gerekse yerel politikalar›n belirlenmesinde yol
gösterici say›lmas›n› önermektedir...” (BK ‹RSG,
Add.34, parag. 24)

“Komite, Taraf Devletin, çocu¤un yüksek yarar›
ilkesinin yaflama geçirilmesiyle ilgili konularda
verdi¤i yan›tlarda yer alan bilgileri memnuniyet-
le karfl›lamakta, Taraf Devleti bu ilkeyi bütün
yasal ve idari uygulamalar›na içsellefltirmeye,
karar alma ve uygulama süreçlerinde çocu¤un
yüksek yarar›n› birinci derecede gözetmeye tefl-
vik etmektedir.“ (Eski Yugoslav Cumhuriyeti
Makedonya ‹RSG, Add. 119, parag. 18). 

Taraf Devletin genel yaklafl›m›n›n çocuk haklar›-
n› temel alma yerine refah önlemleri yönelimli
oldu¤unu gözeten Komite, çocu¤un yüksek ya-
rar›yla ilgili ilkelerle (3. madde) yaflam ve gelifl-
me hakk›n›n (6. madde) çocuklarla ilgili yasala-
ra, idari ve yarg›sal kararlara, politikalara ve
programlara yeterince yans›t›lmad›¤› sonucuna
varmaktad›r...

“Komite, Sözleflmenin genel ilkelerinin, özellikle
3 ve 6. maddelerde yer alan hükümlerin, yasa-
larda yap›lacak de¤iflikliklere, idari ve yarg›sal
kararlara, çocuklar üzerinde etkili olacak proje-
ler, programlar ve hizmetlere yans›t›lmas›n›; bu
ilke ve hükümlerin her düzeydeki politika uygu-
lamalar›nda dikkate al›nmas›n›, bu arada özel-
likle refah kurumlar›n›n, mahkemelerin ve idari
yetkililerin giriflimlerinin bu do¤rultuda yönlen-
dirilmesini tavsiye eder.”(Marshall Adalar› ‹RSG,
Add. 139, parag. 26 ve 27. Ayr›ca bkz. Lübnan
‹RSG, Add. 54, parag. 35;Zimbabwe ‹RSG, Add.

55, parag. 29 vd.).  

Çocuklara yönelik bir eylem plan›n›n önerildiği
durumlarda, “yüksek yarar” ilkesi bu plana eksik-
siz bir biçimde dahil edilmelidir. İlkenin plana da-
hil edilmesi, Hükümet taraf›ndan gerçekleştirilen
girişimlerin çocuklar üzerindeki etkisini ölçecek
mekanizmalar›n geliştirilmesi ve bu değerlendir-
menin sonuçlar›n›n politikalara yans›t›lmas› anla-
m›na gelir (bkz.madde 4, s.74).

Yüksek yarar ilkesi, kaynak tahsisi gibi çok önem-
li bir konuya ilişkin olarak, önce merkezî devlet
bütçesi, sonra bölgesel ve yerel bütçelerde çocuk-
lar için yeterli ödenek ayr›lmas›n› gerektirir (bu
konuda daha fazla bilgi için bkz. madde 4, s. 67)
Dolay›s›yla, çocuklara ayr›lan ödeneğin miktar›n›
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ve oran›n› belirlemek üzere ilgili bütçelerin yeter-
li bir analizinin yap›lmas› gerekir. Kaynak tahsi-
sinde gerek hizmetler gerekse merkezî ve yerel
düzeydeki öncelikler belirlenirken çocuğun yük-
sek yarar› gözetilmelidir. Ayr›m gözetmeme ilke-
si de önemlidir; ancak 2. maddeye ilişkin değer-
lendirmelerde vurguland›ğ› gibi (s. 30), bu ilke
özellikle dezavantajl› ya da güç durumdaki çocuk-
lar ad›na pozitif ayr›mc›l›ğa, yani düzeltici müda-
halelere izin verir. O halde, önceliklerin belirlen-
mesi ve kaynak tahsisinde hedef gözetilmesi, ge-
nel uygulamadaki farkl›l›klar›n azalt›lmas› aç›s›n-
dan büyük önem taş›r.

Komite, raporlar›n incelenmesinde ve Taraf Dev-
letler’in temsilcileriyle yapt›ğ› görüşmelerde büt-
çe analizine, giderek daha fazla önem vermiştir.
Komite’nin Periyodik Raporlar K›lavuzu aşağ›da-
ki hususlarda bilgi talep etmektedir: her düzeyde
çocuklara yönelik sosyal harcamalara ayr›lan büt-
çe pay›; bütçe eğilimleri; “bütçe analizlerinde ço-
cuklara ayr›lan miktar›n ve bu miktar›n toplam
bütçe içindeki pay›n›n aç›kça belirlenmesine ola-
nak sağlayacak düzenlemelerin yap›lmas›”; ve
“ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki yetkililerin
bütçe kararlar›nda çocuğun yüksek yarar›n› gözet-
melerini ve politikalar›nda çocuklara tan›nan ön-
celikleri değerlendirmelerini sağlayacak önlemle-
rin al›nmas›” (parag. 20):

“... Taraf Devlet, eldeki kaynaklar›n tahsisini
belirleyen bütçe önceliklerinde, Sözleflme’nin
3. maddesinde yer alan hükümler do¤rultu-
sunda çocu¤un yüksek yarar›n› gözetmelidir.
Bu gereklilik, k›z çocuklar, yerli halklara men-
sup çocuklar ve terk edilmifl çocuklar dahil
yoksulluk içinde yaflayanlar gibi en güç durum-
daki çocuklar için özellikle ön planda tutulma-
l›d›r.” (Bolivya ‹RSG, Add.1, parag. 14)

“Çocu¤un yüksek yarar›, 4. maddesi dahil ol-
mak üzere Sözleflme’nin yaflama geçirilmesine
yön veren ilkedir ve Komite bu aç›dan söz ko-
nusu ilkenin gerçeklefltirilmesine, bu arada
sosyal sektöre ayr›lan bütçe ödeneklerinin fe-
deral gerekse iller düzeyinde incelenmesinde
çocuklara iliflkin programlara mümkün oldu-
¤unca genifl kaynak ayr›lmas›na büyük önem
vermektedir.” (Pakistan ‹RSG, Add.18, parag.
26)

“Komite, Sözleflme’nin 3. ve 4. maddeleri ›fl›-
¤›nda Taraf Devlet’e, baflta sa¤l›k ve e¤itim ol-
mak üzere çocuklara yönelik hizmetlere müm-
kün olan en genifl bütçe ödene¤i ayr›lmas›, bu
arada güç durumdaki çocuklar›n korunmas›na
özel önem verilmesi için gerekli önlemleri al-

mas›n› önerir.” (Kolombiya ‹RSG, Add.30, pa-
rag. 16; ayr›ca bkz. örne¤in Nepal ‹RSG,
Add.57, parag. 30)

Benzer biçimde, ekonomik uyum politikalar›n›n
ve bütçe kesintilerinin çocuklar üzerindeki etkile-
ri yüksek yarar ve diğer temel ilkeler ›ş›ğ›nda ele
al›nmal›d›r. Bu gereklilik, Periyodik Raporlar K›-
lavuzu’nda da belirtilmektedir: “En dezavantajl›
durumdakiler başta olmak üzere çocuklar›n, sos-
yal sektördeki bütçe k›s›tlamalar› dahil uygulanan
ekonomik politikalar›n olumsuz etkilerine karş›
korunmalar› için gerekli önlemler al›nmal›d›r”
(parag. 20).

Komite, bu konuya ilişkin olarak İsveç örneğin-
den hareketle şöyle bir yorumda bulunmuştur:

“... Hükümet, belediyeler taraf›ndan uygulanan
tasarruf önlemlerinde, baflta en güç durumdaki-
ler olmak üzere çocuklar›n yüksek yarar›n›n dik-
kate al›nmas›n› sa¤lamal›d›r...” (‹sveç ‹RSG,
Add.2, parag. 10)

Komite İsveç taraf›ndan iletilen İkinci Raporu
değerlendirirken bu hususu da gözetmiştir:

“Komite, Taraf Devletin özel destek gereksinimi
içinde olan çocuklarla ilgili olarak ek kaynaklar›
harekete geçirme karar›n› memnuniyetle karfl›-
larken, bütçe tasarrufu gerekçesiyle kimi beledi-
yeler taraf›ndan sa¤lanan e¤itim ve sosyal hiz-
metlerde k›s›nt›ya gidilmesini ve bu hizmetlerin
ücretli hale getirilmesini endifleyle karfl›lamakta-
d›r. Komite Taraf Devlete bütçe k›s›nt›lar›n›n et-
kilerini de¤erlendirerek Sözleflmenin 4. madde-
sinde belirtildi¤i gibi eksiksiz bir uygulama için
eldeki kaynaklardan azami biçimde yararlanma
yollar›n› araflt›rmas›n› tavsiye eder.” (‹sveç,
2RSG, Add. 101, parag. 9). 

“...Komite, belediyelerin rolü çerçevesinde çocu-
¤un yüksek yarar› ilkesinin her zaman tam ola-
rak gözetilmedi¤i; büyüklerinden biri hapiste
olan, yanlar›nda kimse olmaks›z›n mülteci statü-
sü talep eden ya da mülteci konusunda olan
çocuklar›n yüksek yarar›na her durumda birinci
öncelik tan›nmad›¤› kan›s›ndad›r.

“Komite, Taraf Devletin, ilgili ombudsman ve si-
vil toplumla birlikte yüksek yarar ilkesinin yuka-
r›da örneklenen durumlarda nas›l dikkate al›na-
ca¤›n› yeniden de¤erlendirmesini ve çocuklar
üzerinde etkili olacak kararlar al›n›rken bu ilke-
ye öncelik tan›nmas›n› sa¤layacak giriflimlerde
bulunmas›n› tavsiye eder.” (Norveç 2RSG, Add.
126, parag. 22 ve 23. Ayr›ca bkz. Finlandiya
2RSG, Add. 132, parag. 25 ve 26). 
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Komite, politikalar›n belirlenmesi s›ras›nda çocu-
ğun yüksek yarar›n› gözetecek süreçleri gerekli
görmektedir ve politikalar›n çocuklar üzerindeki
etkilerini araşt›rma kavram›n› sistematik biçimde
yayg›nlaşt›rmaya çal›şmaktad›r (ayr›ca bkz. mad-
de 4, s. 74)

Senegal’›n İlk Raporu’na ilişkin görüşmeler s›ra-
s›nda bir Komite üyesi, çocuğun yüksek yarar› il-
kesinin, boşanma davalar›ndaki velayet konula-
r›ndan hem daha kapsaml› hem de daha derinlikli
bir konu olduğunu belirtmiştir. “Sözleşme’nin te-
mel taş›n› oluşturan bu kavram, yarar çelişkileri
ortaya ç›kt›ğ›nda, çocuğun yüksek yarar›n›n birin-
ci derecede gözetilmesi anlam›na gelir. Bu yakla-
ş›m, hukukî, yarg›sal ve idarî alanlarda yeni bir
karar yönteminin benimsenmesini gerektirir. Ör-
neğin UNICEF, herhangi bir karar al›nmadan ön-
ce bu karar›n çocuk üzerindeki olas› etkilerini de-
ğerlendiren ‘çocuk etkisi analizlerini’ kullanma
fikrini araşt›rmaktad›r.” (Senegal ÖK.248, s. 43)

Yüksek yarar ilkesi, parlamenterlerin kararlar›na
ve hükümet politikalar›na yön vermelidir:

“Komite, Hükümet’in, Sözleflme’nin uygulanma-
s› ve dünyadaki çocuklar› ilgilendiren politikalar›
konusunda Parlamento Topluluklar›’na y›ll›k ra-
por sunma karar›n› memnuniyetle karfl›lar. Bu
usül, yasama organlar›nca al›nan kararlar dahil
olmak üzere çocuklarla ilgili bütün giriflimlerde
birincil bir ilke olarak çocu¤un yüksek yarar› il-
kesinin ön plana ç›kart›lmas›na katk›da buluna-
cakt›r.” (Fransa ‹RSG, Add.20, parag. 6)

“Komite, mevcut yasal düzenlemelerle Sözlefl-
me hükümleri aras›nda tam bir uyum sa¤lan-
mas› için Hükümet’in özel çaba harcamas›n›
tavsiye etmektedir. Bu arada, Sözleflme’nin ge-
nel ilkeleri ›fl›¤›nda, Sözleflme’nin 3. maddesin-
de yer ald›¤› biçimiyle çocu¤un yüksek yarar› il-
kesinin, Parlamento kararlar› dahil olmak üzere
çocuklarla ilgili bütün karar ve eylemlerde göze-
tilecek bafll›ca husus olmas› gerekmektedir.” (fii-

li ‹RSG, Add.22, parag. 14)

Yüksek yarar ilkesinin yasal
düzenlemelere yans›mas›

Komite, Sözleşmede belirlenen diğer genel ilke-
lerle birlikte 3. maddenin yasalarda yer almas›n›
ve ilgili bütün kararlarda gözetilmesi gerekliliğini
sürekli olarak vurgulam›şt›r. Örneğin: 

“Komitenin görüflüne göre Sözleflmenin genel
ilkeleri, özellikle de 3. ve 12. maddelerde yer
alan ilkeler yaln›zca politika tart›flmalar›n› ve be-
lirlemelerini yönlendirmekle kalmamal›, ayn› za-
manda yarg›sal ve idari kararlara da yans›t›lma-

l›, çocuklar üzerinde etkili olacak her tür proje,
program ve hizmetin planlanmas› ve uygulan-
mas›nda bu ilkeler mutlaka gözetilmelidir. “
(Azerbaycan ‹RSG, Add. 77, parag. 3)

“Komite Taraf Devlete, çocu¤un yüksek yarar›
genel ilkesinin çocuklarla ilgili her tür yasal dü-
zenlemede, idari ve yarg›sal kararlarda, proje,
program ve hizmetlerde yer almas› için gerekli
önlemeleri almas›n› tavsiye eder.” (Gürcistan
‹RSG, Add. 124, parag. 27. Ayr›ca bkz. Trinidad

ve Tobago ‹RSG, Add. 82, parag. 29). 

Komite, yüksek yarar ilkesinin yasal düzenleme-
lerde yer almas›n›n, böylece mahkemelerin bu il-
keye at›fta bulunabilmelerinin sağlanmas›n› um-
maktad›r. 

“... çocu¤un yüksek yarar› ve çocuklara karfl› ay-
r›mc›l›¤›n yasaklanmas› ile ilgili ilkeler ulusal ya-
salara içsellefltirilmelidir ve bu ilkelerin mahke-
melerce dikkate al›nmas› mümkün hale getiril-
melidir.” (Endonezya ‹RSG, Add.25, parag. 18.
Ayr›ca bkz. Danimarka ‹RSG, Add.33, parag.
24; Kanada ‹RSG, Add.37, parag. 11; Sri Lanka
‹RSG, Add.40, parag. 25; Almanya ‹RSG,

Add.43, parag. 16)

İletilen İkinci Raporlar› değerlendiren Komite, 3.
ve 12. maddelerde yer alan genel ilkelerin göz
önüne al›nmamas›na ilişkin endişelerini dile getir-
meyi sürdürmektedir:

“Komite, çocu¤un yüksek yarar› (madde 3) ile
çocu¤un görüfllerine sayg› (madde 12) ilkeleri-
nin ulusal mevzuata yans›t›ld›¤›n› belirlemifltir.
Bununla birlikte, raporda da belirtildi¤i gibi, ifl
uygulamaya geldi¤inde bu ilkelere yeterince
sayg› gösterilmemektedir. Bunun nedeni, ço-
cuklar›n belirli haklar› olan kifliler olarak görül-
memeleri ve çocuklar›n haklar›n›n yetiflkinlerin
yarar›na gölgelenmesidir. Komiteye göre, çocu-
¤un yüksek yarar› ve çocu¤un görüfllerine sayg›
ilkelerinin; bu arada özellikle çocuklar›n aile,
okul, di¤er kurumlar ve genel olarak toplumda-
ki süreçlere kat›lma haklar›n›n güvence alt›na
al›nmas› için daha fazla çaba gösterilmesi ge-
rekmektedir. Bu ilkeler, ayn› zamanda, çocukla-
r› ilgilendiren bütün politikalara ve programlara
da yans›t›lmal›d›r. Geleneksel topluluklar› ve
dinsel önderleri kapsayanlar dahil genifl kesim-
lerde bilinç ve duyarl›l›k gelifltirme çabalar›yla
birlikte bu ilkelerin yaflama geçirilmesine iliflkin
e¤itici programlar daha fazla pekifltirilmelidir.”
(Bolivya 2RSG, Add. 95, parag. 18). 
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“Komiteyi endiflelendiren bir husus, Sözleflme-
nin 3. maddesinde yer alan çocu¤un yüksek ya-
rar› ilkesinin, çocuklar› ilgilendiren bütün giri-
flimlerde birinci derecede gözetilmemesidir. Ör-
nekler aras›nda aile hukukuna iliflkin konular
(örne¤in kifli hukuku kapsam›nda nezaret süresi
çocu¤un yafl›na göre keyfi biçimde belirlenmifl-
tir ve anne aleyhinde ayr›mc› içerik tafl›makta-
d›r) da yer almaktad›r.

“Komite, Taraf Devletin, mevcut yasal düzenle-
melerini ve idari yöntemlerini gözden geçirerek
Sözleflmenin 3. maddesinde yer alan ilkeleri bu-
ralara yans›tacak de¤iflikliklere gitmesini tavsiye
eder.” (Ürdün 2RSG, Add. 125, parag. 33 ve
34). 

Yüksek yarar ilkesinin ulusal yasalarda yer ald›ğ›
durumlarda, bu ilke genellikle tek tek çocuklara
ilişkin kararlarla ilgilidir. Burada çocuk öncelikli
ya da öncül özne/nesnelerden biridir. Örneğin, ço-
cuğun ana-babas›n›n boşanmas›, evlat edinme ve
Devlet’in çocuklar› kötü muameleden koruma
amaçl› müdahalelerinde durum böyledir. Buna
karş›l›k, ayn› ilkenin, çocuk gruplar›n› ya da bütün
çocuklar› ilgilendiren, ama doğrudan çocuklara
yönelik olmayan eylemlerle ilgili olarak yasalarda
yer ald›ğ› örnekleri bulmak güçtür. Oysa bu ilke
örneğin, istihdam, planlama, ulaşt›rma, vb. gibi
alanlarda da uygulanmal›d›r. Örneğin eğitim ve
sağl›k gibi başl›ca amac› çocuklar›n gelişmesi
olan hizmetlerde bile bu ilke genellikle yasalarda
yer almamaktad›r. Bu durumda Komite, Birleşik
Krall›k’la ilgili olarak:

“... Sözleflme’nin genel ilkelerinin, daha somutu
2., 3., 6. ve 12. maddelerde yer alan hükümle-
rin yaflama geçirilmesini sa¤layacak önlemlerin
yetersizli¤i” konusundaki duyarl›l›¤›n› dile getir-
mifltir: “Komite, bu konuda, çocu¤un yüksek
yarar› ilkesinin, çocuk haklar› üzerinde etkisi

olan örne¤in e¤itim, sa¤l›k ve sosyal güvenlik
gibi alanlarda yasalarda yans›ma bulmad›¤›n›
özellikle tespit etmektedir.” (BK ‹RSG, Add.34,
parag. 11)

De¤ifltirilemezlik ilkesi

Komite, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin ge-
nel ilkelerinin olağanüstü durumlar gerekçesiyle
değiştirilemeyeceğini vurgulamaktad›r. Örneğin
Komite silahl› çat›şma ortamlar›ndaki çocuklarla
ilgili raporunda, 2., 3. ve 4. maddelerde yer alan
genel hükümlerden hiçbirinin 

“savafl ya da ola¤anüstü durumlar nedeniyle kal-
d›r›lamayaca¤›na” de¤inmektedir. (ikinci oturum
raporu, Eylül-Ekim 1992 ÇHS/K/10, parag. 67)

Devletler … çocu¤un ana-
babas›n›n … kendisinden
hukuken sorumlu di¤er kiflilerin
hak ve ödevlerini de göz
önünde tutarak, esenli¤i için
gerekli koruma ve bak›m›
sa¤lamay› üstlenirler:
madde 3(2)

Devletler, kendi egemenlik alanlar› içindeki bütün
çocuklara gerekli korumay› ve bak›m› sağlamak
durumundad›rlar. Bu arada Devletler, ana-babala-
r›n ve çocuktan yasal olarak sorumlu diğerlerinin
haklar›n› ve görevlerini de dikkate almal›d›rlar.
Ancak, “bak›m ve koruma” ana-babalar›n tek baş-
lar›na sağlayamayacaklar› kimi yönler de içerir.
Örneğin çocuklar›n çevre kirliliğine ya da trafik
kazalar›na karş› korunmalar› ana-babalar›n kendi
başlar›na yapabilecekleri işler değildir. Dolay›s›y-
la, ana-babalar›n çocuklar› kendi başlar›na koru-
yamayacaklar› ya da korumaya istekli olmad›klar›
durumlarda Devlet bir “güvenlik ağ›” yaratmal›,
böylece çocuğun esenliğini bütün koşullarda

48 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

Felaketlerde harekete geçme

Belarus Çocuk Haklar› Yasas›, belki de Çernobil felaketini dikkate alarak, 28. maddede “doğal afet-
lerin, kazalar›n ya da felaketlerin mağduru olan çocuklar›n haklar›” ile ilgili bir hükme yer vermiştir.
Devlet bu konumdaki çocuklara “hiç gecikmeden ücretsiz yard›mda bulunmal›, bu çocuklar› tehlike
bölgesinden hemen uzaklaşt›rmak için önlem almal›, çocuklar›n yeniden ailelerine kavuşmalar›n›
sağlamal› ve diğer ülkelerde yap›lacak müdahaleler dahil olmak üzere gerekli t›bbî yard›m› ulaşt›r-
mal›d›r. Bu çocuklar aras›nda ana-babalar›n› yitirenlere, ana-baba bak›m›ndan yoksun diğer çocukla-
ra sağlanan sosyal koruma sağlanacakt›r.” (Belarus İR, parag. 102).Paraguay Anayasas› (1992) çocu-
ğun korunmas›na ilişkin bir madde içermektedir (53. madde): “Ailenin, toplumun ve Devlet’in çocu-
ğa eksiksiz ve uyumlu gelişme imkânlar› tan›ma ve haklar›ndan yararlanmas›n› sağlama; çocuğu ih-
mal, yetersiz beslenme, şiddet, istismar, kaç›r›lma ve sömürü gibi uygulama ve muamelelerden koru-
ma görevleri vard›r. Her bireyin, yetkili merciin bu güvencelere uymas›n› ve bunlar› ihlâl edenlerin
cezaland›r›lmas›n› talep etme hakk› vard›r.” (Paraguay İR, parag. 27).



sağlamal›d›r. Devlet’in yükümlülükleri ile ana-ba-
balar›n yükümlülükleri birçok durumda yak›ndan
ilişkilidir. Örneğin Devlet çocuklara paras›z ve
zorunlu ilköğretim olanaklar› sağlarken, ana-ba-
balar›n görevi de çocuklar›n›n yüksek yarar› doğ-
rultusunda eğitim görmelerini sağlamakt›r.

İnsan Haklar› Bülteninde yer alan bir yorumda 3.
maddenin (2) paragraf›n›n taş›d›ğ› önem şöyle
vurgulanmaktad›r: “Bu paragraf›n önemi, ilk baş-
ta, çocuğun yarar›n›n şu ya da bu yoldan gözetil-
mesini sağlayan bir şemsiye konumunda olmas›n-
dan kaynaklanmaktad›r. İkincisi, bu paragraf›n
kapsaml›l›ğ›, hükümetlerin, Sözleşmenin diğer
bölümlerinde yer alan daha somut yükümlülükler
›ş›ğ›ndaki genel yükümlülüklerinin yorumlanma-
s›nda bir referans noktas› işlevi görmektedir. ‘Ço-
cuğun bak›m ve korumas›n›n çocuğun esenliğini
güvence alt›na alacak şekilde sağlanmas›’ ifade-
sinde aç›kça belirtilen yükümlülük, bu haliyle
aç›mlanmam›ş bir yükümlülüktür. Bir sonraki ifa-
dede bu yükümlülük diğer taraflar›n gereksinimle-
rinin ve haklar›n›n da gözetilmesi koşuluna bağ-
lanm›ş olmakla birlikte, Taraf Devletin yükümlü-
lüğü, en son çare de olsa, aç›kça belirtilmektedir.
Yükümlülüğü tarif etmede kullan›lan ‘sağlama’
sözcüğü hayli vurgulu bir fiildir ve bu vurgusuyla
hem edilgen hem de etken (proaktif olanlar dahil)
yükümlülükleri kapsamaktad›r. 7koruma ve ba-
k›m’ terimleri de geniş anlamlar›yla yorumlanma-
l›d›r; çünkü bu terimler s›n›rland›r›c› ya da negatif
içerikle (örneğin çocuğun zarardan korunmas› gi-
bi) değil, çocuğun ‘esenliğinin’ güvence alt›na
al›nmas› gibi kapsaml› bir hedef bağlam›nda kul-
lan›lmaktad›r...” (Philip Alston, “Çocuk Haklar›
Sözleşmesinin Hukuki Çerçevesi”, İnsan Haklar›
Bülteni, 91/2, s.9). 

Çocuk Haklar› Komitesi, Devlet’in belirli çocuk
gruplar›na yeterince hizmet sağlayamad›ğ› du-
rumlara s›k s›k at›fta bulunmaktad›r. En yayg›n
örnekleri sokaklarda yaşayan/çal›şan çocuklar
oluşturmaktad›r ve bu kategoride çok say›da çocu-
ğun birçok Devlet’te bulunduğu bilinmektedir
(bkz madde2, s.35 ve madde 20, s.293). 3(2).
madde, ana-babalar›n ve yasal olarak çocuktan so-
rumlu diğer kişi ve kuruluşlar›n haklar› ve görev-
leri sakl› kalmak koşuluyla, Devlet’in bu konum-
daki çocuklar›n esenliğini sağlama gibi aktif bir
yükümlülüğü olduğunu aç›kça belirtmektedir. Bu
genel yükümlülük, Sözleşme’nin 2., 6. ve 12.
maddelerinde yer alan genel ilkelere bağl› yüküm-
lülüklerle ve daha özel herhangi bir yükümlülükle
ilişkilidir - örneğin, 18(2). maddeye göre “ana-ba-
balara ve yasal vasilerine” çocuk yetiştirme so-
rumluluklar›n› yerine getirmeleri için “gerekli
yard›m›” sağlama, 20(1). maddeye göre aile orta-
m›ndan yoksun kalan çocuklara “özel koruma ve
yard›m” sağlama, 26. ve 27. maddelere göre ço-

cuklar›n sosyal güvenlik imkânlar›na ve yeterli
yaşam standard›na ulaşma haklar›n› tan›ma ve 19.,
32., 33., 34., 35., 36. ve 37. maddelere göre çocuk-
lar› şiddetin ve sömürünün her biçiminden koru-
ma.

Benzer biçimde, ekonomik durgunluk ve kriz ya
da bir çevre felaketi ya da silahl› çat›şma durum-
lar›nda bu kapsay›c› ve aktif yükümlülük, daha so-
mut diğer hükümlerle birlikte gündeme gelir.
Devlet, üzerine düşen yükümlülükleri yerine geti-
rebilmek için, çocuklar›n esenliklerinin ne zaman
tehdit alt›na girdiğini ve ek müdahalelerde bulun-
mas› gerektiğini mümkün olduğu kadar yak›ndan
bilmek zorundad›r. Komite, bir Devlet’te yaşayan
en dezavantajl› konumdaki çocuklar›n belirlenip
belirlenmediği konusunda hep duyarl› olmuştur.
Bu durumdaki çocuklar belirlenmelidir ki

“... Sözleflme’ye göre sahip olduklar› haklar›n
büsbütün elden ç›kmas›n› önlemek için yeterli

güvenlik a¤lar› oluflturulabilsin.”

Komite ayr›ca şu tavsiyede bulunmaktad›r:

“... programlar, gerek k›rsal gerekse kentsel ke-
simlerde yaflayan çocuklar›n gereksinimlerini
dikkate alacak biçimde dikkatle haz›rlanmal› ve
en dezavantajl› durumdaki çocuk gruplar› için
yeterli güvenlik a¤lar› oluflturulmal›d›r.” (Belarus

‹RSG, Add.17, parag. 7 ve 15)

Komite, 3. maddenin 2. paragraf›n› yans›tan bir
yasama görevinin Anayasa’da yer almas›n› mem-
nuniyetle karş›lam›şt›r:

“[Komite] do¤rudan do¤ruya Sözleflme’nin 3.
maddesinin 2. paragraf›na dayanan bir hükmün
Anayasa’da da yer almas›n› memnuniyetle kar-

fl›lam›flt›r...” (‹zlanda ‹RSG, Add.50, parag. 5)

Ana-babalar›n ve çocuktan yasal olarak sorumlu
diğerlerinin haklar›n› ve görevlerini gözetme ge-
rekliliği, Devlet’in zaman zaman bu taraflar›n r›-
zas› olmaks›z›n duruma müdahale hakk›n› önle-
mez. Bu madde, özellikle 9. madde ile birlikte
(bkz. s. 126) ana-babalar›n ve diğerlerinin, örne-
ğin ihmal ya da istismar yoluyla çocuğun esenliği-
ni tehdit ettigi durumlar› kapsamaktad›r. 

”çocuklar›n bak›m› veya
korunmas›ndan sorumlu
kurumlar, yetkili makamlarca
konulan ölçülere uymal›d›r:
madde 3(3)

Çocuklarla ilgili kurumlar, hizmetler ve tesisler
için standartlar oluşturulmal›d›r ve Devlet gerekli
izleme etkinlikleriyle bu standartlar›n tutturulma-
s›n› sağlamal›d›r. Diğer maddeler, Taraf Devlet-

49ÇOCU⁄UN YAfiAMA HAYATTA KALMA VE GEL‹fiME HAKKI



ler’in sağlamak durumunda olduklar› özel hizmet-
lerle ilgilidir. Örneğin, 18(2). ve (3). maddeye gö-
re “çocuklar›n bak›m›”, 20. maddeye göre aile or-
tamlar›ndan yoksun çocuklar için alternatif bak›m
sağlama, 23. maddeye göre özürlü çocuklara ba-
k›m sağlama, 39. maddeye göre bu bak›m›n reha-
bilitasyonu da içermesi, ve 40. maddeye göre suç-
lu çocuklarla ilgili kurumsal ve diğer bak›m hiz-
metleri gibi. Ayr›ca, çocuklara bak›m ya da koru-
ma sağlayan sağl›k ve eğitim kurumlar›n›n da ol-
mas› gerekir.

Bu hüküm yaln›zca Devlet’in yönetimindeki ku-
rumlar›, hizmetleri ve tesisleri değil, çocuklar›n
korunmas› ya da bak›m›ndan “sorumlu” bütün ta-
raflar› kapsar. Birçok ülkede, çocuğun aile d›ş› ba-
k›m› gönüllü ya da özel kuruluşlarca üstlenilir. Ki-
mi Devletler’de izlenen özelleştirme politikalar›
sonucunda daha çok say›da kurum doğrudan Dev-
let denetimi d›ş›na ç›kar›lmaktad›r. 3(3). madde,
bu tür kurumlar, hizmetler ve tesisler için uzman
organlar taraf›ndan standartlar belirlenmesini ön-
görmektedir. Bu standartlar›n, 2. maddede yer
alan ayr›m gözetmeme ilkesi ile birlikte, Sözleş-
me’nin diğer bölümlerine uygunluk taş›mas› gere-
kir.

Sözleşme’de yer alan hüküm, standartlar›n oluştu-
rulmas› gereken alanlar›n tam bir listesini verme-
mektedir. Ancak, bu standartlar›n özellikle “gü-
venlik, sağl›k, çal›şan personelin nicel ve nitel ye-
terliliği ve gerekli denetimin yap›lmas›” gibi alan-
larda oluşturulmas› gerektiği belirtilmektedir. Ay-
r›ca, çocuklara koruma ve bak›m sağlayan hizmet-
lerin ve kurumlar›n Sözleşme’nin diğer bütün hü-
kümleriyle tutarl›l›k taş›mas› gerekir. Örneğin bu
hizmetler ve kurumlar, ayr›m gözetmeme ve çocu-
ğun yüksek yarar›n› gözetme ilkeleriyle birlikte,
çocuklar›n görüşlerine ve kişisel haklar›na, bu ara-
da her tür sömürü ve şiddetten korunma hakk›na
sayg› göstermek zorundad›rlar (maddeler 2, 3, 12,
13, 14, 15, 16, 19 ve 32-37). Bunlara ek olarak 25.
madde (bkz. s. 381) bak›m, koruma ya da tedavi
amac›yla bir kuruma yerleştirilen çocuğun “kendi-
sine verilen hizmet ve tedavi ile bulunduğu yere
ilişkin diğer bütün koşullar›n periyodik biçimde
denetlenmesi” hakk›n› tan›maktad›r.

3(3). maddenin uygulanmas›, ister Devlet’in ister
gönüllü ya da özel kuruluşlar›n yönetiminde ol-
sunlar bu tür bütün kurum ve hizmetler için geçer-
li hukukî çerçevenin geniş biçimde incelenmesini
gerektirir. Bu inceleme, koruyucu aile, gündüz ba-
k›m›, sağl›k, eğitim, ceza kurumlar› vb. olmak
üzere bütün hizmetleri ve bak›m biçimlerini kap-
samal›d›r. Bütün bu kurum, tesis ve hizmetler için
uygun standartlar getirilmeli, ayr›ca bağ›ms›z de-
netim ve izleme işlevleri yerine getirilmelidir. Ya-
k›n zamanlarda birçok Devlet’te kurumlara yer-
leştirilen çocuklar›n fiziksel ve cinsel istismara

maruz kald›klar› ortaya ç›kar›lm›şt›r. Bu da, yeter-
li güvencelerin, bu arada bağ›ms›z denetim ve so-
nuç al›c› şikayet mekanizmalar›n›n bulunmad›ğ›n›
göstermektedir. (bkz madde 12, s.177)

Çocuk Haklar› Komitesi, özellikle kurumlar söz
konusu olduğunda izleme ve denetimin yeterli ol-
mad›ğ›n› s›k s›k dile getirmiş, bu arada çocuklar›n
kurumlara yerleştirilmesi yoluna gereğinden çok
başvurulduğuna dikkat çekmiştir (bkz. madde 20,
s. 285):

“Komite, yat›l› kurumlara yerlefltirmeye karfl›,
örne¤in koruyucu aile gibi alternatiflerin aktif
biçimde aranmas›n› tavsiye etmektedir. Komi-
te’nin gerekli gördü¤ü bir baflka husus da, bu
tür kurumlarda sosyal hizmet, hukukî dan›fl-
manl›k ve e¤itim gibi ifllerde çal›flanlar›n daha
ileri düzeyde e¤itilmeleridir. Bu e¤itimin önemli
bir bölümünü çocu¤un sayg›nl›¤›n›n korunmas›,
ihmal ve kötü muamele gibi konular oluflturma-
l›d›r. Ayr›ca, çocuklarla ilgili kurumlarda çal›flan-
lar›n tâbi tutulduklar› e¤itimin sürekli izlenmesi-
ni sa¤layacak mekanizmalar da gereklidir.”

(Rusya Federasyonu ‹RSG, Add.4, parag. 19)

Komite, Rusya Federasyonu taraf›ndan iletilen
İkinci Raporu değerlendirirken bu konuyu da dik-
kate alm›şt›r:

“...Komite, Sözleflmenin 3. maddesinin (3) pa-
ragraf› ›fl›¤›nda daha ileri düzeyde reformlara
gidilmesini tavsiye etmektedir. Bunlar›n aras›n-
da hukuk reformu, kurumlar için belirli stan-
dartlar getirilerek ve bu standartlar›n sürekli iz-
lenmesiyle gerçeklefltirilecek kurumsal reform-
lar, bu arada ba¤›ms›z denetim mekanizmalar›-
n›n rolünün ve yetkilerinin güçlendirilmesi, bak›-
c› ailelerin önceden bildirilmeksizin kamu ku-
rumlar› taraf›ndan denetlenmesi vb. yer almak-
tad›r.” (Rusya Federasyonu 2RSG, Add. 110,

parag. 39).

“Komite, Taraf Devlet’i, kurumlara yerlefltirilen
çocuklar›n durumunu, kurumsal bak›ma alter-
natif bak›m biçimlerini düflünerek ve kurumlar-
da bulunan çocuklar›n haklar›n›n ne ölçüde ya-
flama geçti¤ini izleyecek etkili mekanizmalar
oluflturarak ele almaya teflvik eder.” (Polonya
‹RSG, Add.31, parag. 34. Ayr›ca bkz. Nikara-
gua ‹RSG, Add.36, parag. 18; Çin ‹RSG,

Add.56, parag. 18)

Komite, nitelikli personel, geçerli standartlar ve
bağ›ms›z denetim olmay›ş› konusundaki endişele-
rini dile getirmiştir: 
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“Komite, bak›m evlerinde yeterli say›da nitelikli
personel olmay›fl›n› endifleyle saptamaktad›r.
Bak›m kurumlar›n›n izlenmesini gelifltirecek yeni
önlemleri dikkate alan Komite, buna karfl›n bil-
dirilen istismar olaylar› konusunda endiflelerini
korumaktad›r...

“Komite, Taraf Devlete, alternatif bak›m kurum-
lar›na yönelik denetimlerini güçlendirecek ön-
lemler almas›n› ve bu kurumlarda çal›flan perso-
nele yeterli e¤itim sa¤layacak giriflimlerde bu-
lunmas›n› tavsiye eder.” (Trinidad ve Tobago,
‹RSG, Add. 82, parag. 18 ve 14).

Komite, kurumlardaki ya da alternatif bak›mdaki
çocuklara yönelik kötü muameleler konusundaki
duyarl›l›klar›n› çeşitli vesilelerle dile getirmiştir:

“Komite, özgürlükleri k›s›tlanan çocuklara yöne-
lik kötü muamele konusunda ald›¤› raporlardan
büyük endifle duymaktad›r. ‹ddia olunan bu tür
ihlâller göz önüne al›nd›¤›nda, Komite, infaz
memurlar›n›n ve di¤er görevlilerin Sözleflme’de

ve ilgili di¤er belgelerde yer alan hükümler ve il-
keler konusunda yeterli e¤itim görmemifl olu-
flundan endifle duymaktad›r...” (Paraguay Ön

Gözlemler, Add.27, parag. 13)

“Komite, okullardaki ya da yerlefltirildikleri ku-
rumlardaki çocuklara kötü davran›lmas›n› önle-
yecek ve bu tür muamelelerle mücadele edecek
önlemlerin al›nmamas›n› üzüntüyle karfl›lamak-
tad›r...

“Komite, kurumlara yerlefltirilmifl çocuklar›n
haklar›n›n ne ölçüde yaflama geçirildi¤ini etkili
biçimde izleyecek mekanizmalar›n oluflturulma-
s›n› tavsiye etmektedir.” (Ukrayna ‹RSG,
Add.42, parag. 14 ve 27)

“Komite, bu tür bak›m alt›na al›nan çocuklara
yönelik olas› herhangi bir istismar›n önlenmesi
için koruyucu aile sisteminin dikkatli biçimde iz-
lenmesini tavsiye etmektedir.” (H›rvatistan

‹RSG, Add.52, parag. 25)
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii  
UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

3. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu olan bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar
aras›nda eflgüdüm sa¤lanmas› (3. madde, hükümetin bütün bölümlerini ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›flacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak bi-
çimde bu madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekli olan yerlerde hedeflerin ve geliflme göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenme-
mesi,

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir  hükümet strate-
jisinin parças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 3. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� çocuklarla birlikte ve çocuklar için çal›flan herkesin gerekli e¤itime tâbi tutulmas› ve bu konuda-
ki bilinç-duyarl›l›k düzeylerinin gelifltirilmesi.

33..  mmaaddddeenniinn  yyaaflflaammaa  ggeeççiirriillmmeessiinnee  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
Madde 3(1) 

Çocu¤un yarar›na öncelik verilmesi ilkesi çocu¤u ilgilendiren bütün eylemlerde çocu¤un yüksek yara-
r›n›n en baflta gözetilmesini gerektiren bir ilkedir. Bu ilke, afla¤›daki alanlarda ve belgelerde ifadesini
buluyor mu?

� Anayasa’da (ülkenin Anayasas› varsa)

ve afla¤›da belirtilen kurumlar› ilgilendiren yasalarda:

� kamu yönetimindeki sosyal refah kurumlar›nda,

� özel sosyal refah kurumlar›nda,

� hukuk mahkemelerinde,

� idarî makamlarda,

� yasama organlar›nda.
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Çeflitli giriflim ve uygulamalardan etkilenen çocuklar›n yüksek yarar›n›n gözetilmesi ilkesi (çocuk üze-
rindeki etkisi de¤erlendirmesi), afla¤›daki özel bafll›klara iliflkin olarak, yasalarda, idarî kararlar›n al›n-
mas›nda, politikalarda ve Devlet’in her düzey uygulamalar›nda yer al›yor mu?

� sosyal sektörlere ve çocuklara ayr›lan bütçe ödenekleri, bütçe kaynaklar›n›n de¤iflik alanla-
ra göre da¤›l›m›,

� sosyal güvenlik,

� planlama ve kalk›nma,

� çevre,

� konut,

� ulafl›m,

� sa¤l›k,

� e¤itim,

� istihdam,

� çocuk ceza adaleti sisteminin uygulanmas›,

� ceza hukuku (örne¤in ana-babaya verilecek hükmün çocuk üzerindeki etkisi gibi),

� iltica talebi dahil vatandafll›k ve göçmenlik konular›,

� çocuklar›n yerlefltirildikleri kurumlar dahil alternatif bak›mla ilgili kurallar.

� Çocuklarla ilgili olup çocu¤un yüksek yarar›n›n gözetilecek bafll›ca husus de¤il de en bafltaki hu-
sus oldu¤unu belirten yasal hükümler var m›?

� Yasalar›n, çocu¤un yüksek yarar›n›n özel durumlar itibar›yla belirlenmesini öngördü¤ü durum-
larda, bu amaca yönelik olup Sözleflme’deki ilkelerle uyumlu ölçütler benimsenmifl durumda m›?

Madde 3(2)

� Yasalara göre Devlet, çocuklar›n esenli¤i için gerekli bak›m ve koruman›n baflka taraflarca sa¤-
lanmamas› durumunda bu bak›m ve korumay› kendisi sa¤lamak zorunda m›?

� Yasa, ulusal bir felaket durumunda böyle bir bak›m ve koruma sa¤lanmas›n› zorunlu görüyor mu?

� Bu hükmün bütün çocuklar› kapsayacak ve eksiksiz biçimde yaflama geçirilip geçirilmedi¤ini be-
lirleyecek yeterli izleme var m›?

Madde 3(3)

Devlet, çocuklar›n bak›m›ndan ya da korunmas›ndan sorumlu olan, kamusal ya da özel bütün kurum-
lar›, hizmetleri ya da tesisleri, afla¤›daki alanlarda formel standartlar oluflturup oluflturmad›klar› aç›s›n-
dan de¤erlendirdi mi?

� güvenlik,

� sa¤l›k,

� çocuklar›n fliddetin ve istismar›n her biçiminden korunmas›,
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� çal›flan personelin say›ca yeterlili¤i ve nitelikçe uygunlu¤u,

� Sözleflme’nin bütün hükümlerine uygunluk,

� ba¤›ms›z inceleme ve denetim.

Hat›rlatma: Sözleflme bölünmez bir bütündür ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. Madde 3(1),

Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan, Sözleflme’nin bütününün yaflama geçirilmesi aç›s›ndan önem
tafl›yan genel bir ilke olarak tan›mlanm›flt›r. Madde 3(2), Devletler’e, çocu¤un esenli¤i için gerek-
li koruma ve bak›m› sa¤lama biçiminde genel bir yükümlülük getirmektedir. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:
Di¤er genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara ta-
n›nmas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren
herhangi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Çocu¤un yüksek yarar›n›n özellikle dikkate al›nmas›n›
gerektiren di¤er maddeler

Madde 9: ana-babadan ayr›lma

Madde 18: ana-babalar›n çocuklar›na karfl› sorumluluklar›

Madde 20: aile ortam›ndan yoksun kalma

Madde 21: evlat edinme

Madde 37(c): gözalt›nda ana-babadan ayr›lma

Madde 40(2)(b)(ii): çocu¤u ilgilendiren ceza davalar›nda ana-baban›n haz›r bulunmas›

Madde 3(3)

Madde 3(3) çocuklara yönelik her tür kurum, hizmet ve tesis için, örne¤in alternatif bak›m›n
(maddeler 18, 20, 21, 22, 23 ve 39), sa¤l›k bak›m›n›n (madde 24), e¤itimin (madde 28) ve yar-
g›lanman›n (maddeler 37 ve 40) her biçimi için geçerlidir
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Sözleflme’deki
haklar›n
yaflama
geçirilmesi

Özet

4. Maddenin Metni
Taraf Devletler, bu Sözleflme’de tan›nan haklar›n uygulanmas› amac›yla gereken her türlü yasal, idarî ve di-
¤er önlemleri al›rlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara iliflkin olarak, Taraf Devletler eldeki kaynaklar›-
n› olabildi¤ince genifl tutarak, gerekirse uluslararas› iflbirli¤i çerçevesinde bu tür önlemler al›rlar.

4
. madde, Devletler’in, Çocuk Haklar›na
Dair Sözleşme’de yer alan bütün haklar›n
yaşama geçirilmesine ilişkin genel yüküm-
lülüklerini belirlemektedir. Buna göre

Devletler, haklar›n yaşama geçirilmesi için “ge-
rekli bütün yasal, idarî ve diğer önlemleri” almak
durumundad›rlar. Bu tür önlemlerin, eldeki kay-
naklar›n azamisini seferber ederek ve gerekli ol-
duğu durumlarda uluslararas› işbirliği çerçevesin-
de al›nmas› gerekliliği yaln›zca ekonomik, sosyal
ve kültürel haklar bağlam›nda belirtilmektedir.
Maddelerden hangilerinin medeni ve siyasal hak-
lar›, hangilerinin ekonomik, sosyal ya da kültürel
haklar› içerdiği, ne Sözleşmenin kendisinde, ne de
Komite taraf›ndan tan›mlanmaktad›r. Bununla
birlikte, bütün maddelerin, medeni ya da siyasal
haklar alan›na girebilecek öğeler içerdiği aç›kt›r. 

Taraf Devletler’in uygulamayla ilgili diğer genel
yükümlülüklerine ise 2. maddede (Sözleşme’de
yer alan haklara ayr›m gözetmeksizin bütün ço-
cuklar için sayg› göstermek ve bu haklar› güvence
alt›na almak, bkz. s. 22) ve 3(2). maddede (“çocu-
ğa, esenliği aç›s›ndan gerekli olan koruman›n ve
bak›m›n sağlanmas› için gerekli önlemlerin al›n-
mas›”, bkz. s. 48) yer verilmektedir.

Çocuk Haklar› Komitesi, uygulama aç›s›ndan özel

olarak tercih edilen bir yasal ya da idarî model ol-
mad›ğ›n› vurgularken, Hükümetler’e, Sözleş-
me’nin tümünün etkili biçimde uygulanabilmesi
için çocuklara özel bir dikkat ve öncelik tan›nma-
s›n› sağlayacak stratejiler konusunda çeşitli öneri-
lerde bulunmuştur. Komite, daha baş›nda, İlk Ra-
porlar K›lavuzu’nda, ülkelerde geçerli olan yasa-
lar›n Sözleşme ile uyumlu olmas›n›n ve çocuklar›
etkileyen politikalar söz konusu olduğunda Hükü-
met’in çeşitli düzeyleri aras›nda gerekli eşgüdü-
mün sağlanmas›n›n önemine dikkat çekmiştir.
Komite, Sözleşme çerçevesinde verilecek raporlar
aç›s›ndan, sözleşmede yer alan hükümleri sekiz
“kümede” toplam›şt›r (bkz. s. 635). Bu kümeler-
den ilki “Uygulamaya Dönük Genel önlemler”
başl›ğ›n› taş›maktad›r. Periyodik Raporlar K›lavu-
zu ise, yasal ve idarî nitelikte olanlar dahil, çeşitli
önlemlere ilişkin ayr›nt›l› bilgi talep etmektedir.

Komite, K›lavuzlar’›nda (bkz. kutu yaz›s›) 4.
maddede belirtilen yükümlülüklerle 42. madde de
belirtilen yükümlülükler aras›nda ilişki kurmuş-
tur. Bundan amaçlanan, Sözleşme’nin hükümleri-
nin ve ilkelerinin yetişkinler ve çocuklar taraf›n-
dan geniş olarak bilinmesi (bkz. s. 617) ve Sözleş-
me gereği verilmesi gereken raporlar›n kamuoyu-
na duyurulmas›d›r (bkz. s. 643). �



Çocuk Haklar› Komitesi, 
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, sayfa 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Uygulamaya dönük genel önlemler

Bu bölümde Taraf Devletler’den, Sözleflme’nin 4. maddesi uyar›nca, afla¤›daki konular› da kapsayan bilgi-
leri sa¤lamalar› talep edilmektedir:

(a) Ulusal yasa ve politikalarla Sözleflme hükümlerini uyumlulaflt›rmak için al›nan önlemler; ve 

(b) Çocuklarla ilgili politikalar›n eflgüdüme kavuflturulmas› ve Sözleflme’nin uygulanmas›n›n izlenmesi ama-
c›yla ulusal ya da yerel düzeyde oluflturulan ya da planlanan mekanizmalar.

Taraf Devletler’den, bunlara ek olarak, Sözleflme’nin 42. maddesi uyar›nca, Sözleflme’nin hükümlerinin ve
ilkelerinin gerek yetiflkinler gerekse çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesini sa¤lamak üzere ald›klar›
ya da almay› düflündükleri uygun ve etkili önlemler konusunda da bilgi talep edilmektedir. 

Taraf Devletler’e yönelik bir baflta talep ise, Sözleflme’nin 44. maddesinin 6. paragraf› uyar›nca, haz›rlad›k-
lar› raporlar›n kendi ülkelerinde en genifl kamuoyu taraf›ndan bilinmesi için ald›klar› ya da almay› düflün-
dükleri önlemlere iliflkin bilgidir.”

(ÇHS/K/S, parag. 9-11)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“I. UYGULAMAYA DÖNÜK GENEL ÖNLEMLER (Sözleflme’nin 4. ve 42. maddeleri ile 44. maddenin 6. pa-
ragraf›)

Dünya ‹nsan Haklar› Konferans›, Devletler’i, Sözleflme’ye koyduklar› herhangi bir çekince varsa, bu çekin-
ceyi geri çekme niyetiyle yeniden gözden geçirmeye teflvik etmektedir (bkz. A/KONF.157/23, II, parag. 5
ve 46). Bu do¤rultuda, Hükümet’in, varsa koydu¤u çekinceleri sürdürmeyi gerekli görüp görmedi¤ini, bu
çekinceleri geri çekmeyi düflünüp düflünmedi¤ini lütfen belirtin.

Sözleflme’nin 4. maddesi uyar›nca Taraf Devletler’den çeflitli konularda bilgi vermeleri talep edilmektedir.
Bilgi verilmesi istenilen konular aras›nda, ulusal yasa ve uygulamalar›n Sözleflme hüküm ve ilkeleri ile uyum-
lu hale getirilmesi için benimsenen önlemlerin yan›s›ra, afla¤›daki hususlara iliflkin ayr›nt›lar da yer almak-
tad›r:

Sözleflme ile uyum sa¤lama amac›yla mevcut ulusal yasalar›n kapsaml› biçimde ele al›n›p al›nmad›¤›;

Sözleflme’nin yaflama geçirilmesi amac›yla benimsenen yeni yasalar; ayr›ca, yine ayn› amaçla ulusal
yasalarda yap›lan de¤ifliklikler.

Ulusal yasalarla çeliflkili herhangi bir durumun ortaya ç›kmas› halinde, Sözleflme’nin afla¤›daki husus-
lar aç›s›ndan ulusal yasalar çerçevesindeki statüsünü belirtin:

Sözleflme’de yer alan haklar›n Anayasa’da ya da di¤er ulusal yasalarda tan›n›p tan›nmad›¤›;

Sözleflme’de yer alan hükümlere mahkemelerde do¤rudan at›fta bulunulmas› ve bu hükümlerin yet-
kili merciler taraf›ndan fiilen uygulanmas› olas›l›¤›n›n bulunup bulunmad›¤›.

Lütfen, Sözleflme’nin iç hukukta afla¤›daki konular aç›s›ndan tuttu¤u yeri belirtin:

Sözleflme’de yer alan haklar›n Anayasa’da ve di¤er temel ulusal yasalarda tan›nmas› 

Sözleflme’nin hükümlerine mahkemelerde do¤rudan at›fta bulunulabilme ve     uygulamalar›n buna
göre yap›lmas› imkanlar›;

Sözleflme ile ulusal mevzuat aras›nda terslik oldu¤unda neler yap›laca¤›. 

Sözleflme’nin 41. maddesi ›fl›¤›nda, ulusal yasalarda yer al›p da çocuk haklar›n›n yaflama geçirilmesi aç›s›n-
dan daha elveriflli bir zemin yaratan hükümler varsa bu hükümleri lütfen belirtin.

Sözleflme’nin ilkelerini ve hükümlerini uygulayan yarg› kararlar› konusunda bilgi verin.

Sözleflme taraf›ndan tan›nan haklar›n ihlâli durumunda baflvurulabilecek hukukî yollar konusunda bilgi ve-
rin.

Sözleflme’nin genel çerçevesi içinde, örne¤in çocuk haklar› için ulusal eylem plan› ve hedef belirlenmesi gi-
bi kapsaml› bir ulusal stratejinin saptanmas› amac›yla at›lan ya da at›lmas› düflünülen ad›mlar konusunda
bilgi verin. 
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Sözleflme’nin yaflama geçirilmesi, çocuklara iliflkin politikalar›n eflgüdümünün sa¤lanmas› ve kaydedilen
ilerlemelerin izlenmesi amac›yla ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde, bu arada duruma göre federal ve ida-
rî bölge düzeylerinde oluflturulan ya da oluflturulmas› düflünülen mekanizmalar konusunda, afla¤›daki hu-
suslar› da içerecek biçimde bilgi verin:

Sözleflme’nin kapsad›¤› alanlarda yetkili say›lan hükümet birimleri; bu birimlerin faaliyetlerini etkili bi-
çimde eflgüdüme kavuflturmak, bu arada sa¤lanan geliflmelerin izlenmesini sa¤lamak üzere at›lan
ad›mlar; 

Merkezi, bölgesel ve yerel yetkililerin, bu arada e¤er geçerliyse federal ve idarî birim düzeylerindeki
yetkililerin faaliyetlerini etkili biçimde eflgüdüme kavuflturmak üzere at›lan ad›mlar;

E¤er varsa, çocuk haklar›n› gelifltirmek amac›yla oluflturulan devlet kurulufllar› ve bu kurulufllar›n hü-
kümet d›fl› kurulufllarla iliflkileri;

E¤er varsa, çocuk haklar›n› korumak ve gelifltirmek amac›yla oluflturulan, örne¤in Kamu Denetçisi ya
da Müfettifllik türü ba¤›ms›z herhangi bir organ;

Çocuklara ve temel haklar›na iliflkin sistematik veri toplanmas›; ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki,
bu arada gerekliyse federal ve idarî birim düzeylerindeki e¤ilimlerin de¤erlendirilmesi; bu arada çocuk
haklar› alan›ndaki politikalar›n temelini oluflturacak anlaml› göstergelerin, istatistiklerin, araflt›rmalar›n
ve di¤er bilgilerin derlenmesini sa¤layacak mekanizmalar›n oluflturulmas› için al›nan önlemler ve at›-
lan ad›mlar;

Sözleflme’nin ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde, bu arada e¤er gerekliyse federal ve idarî birim dü-
zeylerinde yaflama geçirilmesi sürecinin düzenli aral›klarla de¤erlendirilmesi, bu arada örne¤in Hükü-
met’in Parlamento’ya periyodik raporlar sunmas› için at›lan ad›mlar.

Sivil toplumla (örne¤in meslek kurulufllar› ve hükümet d›fl› kurulufllar) iflbirli¤i halinde bafllat›lan giriflimler ve
kaydedilen ilerlemeyi de¤erlendirmek amac›yla oluflturulan mekanizmalar hakk›nda bilgi verin.

Gereken durumlarda göstergelere ve hedef rakamlara da bafl vurarak, çocuklar›n ekonomik, sosyal ve kül-
türel haklar›n›n ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde, bu arada e¤er gerekliyse federal ve idarî birim düzey-
lerinde, eldeki kaynaklar›n azamisini kullanarak yaflama geçirmek üzere al›nan önlemler konusunda, afla-
¤›daki hususlar› da içerecek biçimde bilgi verin:

Ekonomik ve sosyal politikalar aras›nda eflgüdüm sa¤lanmas› amac›yla al›nan önlemler;

Merkezi, bölgesel ve yerel düzeylerde, bu arada e¤er gerekliyse federal ve idarî birim düzeylerinde,
sa¤l›k, refah ve e¤itim alanlar›n› da kapsayacak biçimde bütçeden çocuklara yönelik sosyal harcama-
lar için ayr›lan pay;

Raporun kapsad›¤› dönem için, bu alandaki bütçe e¤ilimleri;

Bütçeden çocuklar için ayr›lan pay›n miktar ve oran olarak de¤erlendirilebilmesine olanak tan›yacak
bütçe analizi düzenlemeleri;

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki yetkili bütün organlar›n bütçe kararlar›nda çocu¤un yüksek ya-
rar›n› gözetmeleri ve politikalar›nda çocuklara tan›nan önceli¤i de¤erlendirmeleri için al›nan önlemler;

Sosyal hizmetlerin sa¤lanmas›nda, farkl› bölgelerde yaflayan çocuklar aras›ndaki ya da farkl› çocuk
gruplar› aras›ndaki eflitsizliklerin giderilmesi için al›nan önlemler;

Çocuklar›n, bu arada özellikle en dezavantajl› kesimlerdeki çocuklar›n, sosyal sektöre ayr›lan bütçe
ödeneklerinin k›s›lmas› dahil olmak üzere uygulanan ekonomik politikalar›n olumsuz  etkilerine karfl›
korunmalar› için al›nan önlemler.

Taraf Devlet’in yararland›¤› uluslararas› iflbirli¤inin, çocuklar›n ekonomik, sosyal ve kültürel haklar› dahil
Sözleflme’nin yaflama geçirilmesine ne ölçüde katk›da bulundu¤unu belirtin. Bu arada ikili ve çok tarafl›
antlaflmalar çerçevesinde sa¤lanan uluslararas› yard›mlar›n ne kadar›n›n çocuklara ve çocuk haklar›n›n ge-
lifltirilmesini hedefleyen programlara ayr›ld›¤›; bu arada geçerli oldu¤u durumlarda bölgesel ve uluslarara-
s› finans kurumlar›ndan bu alanda ne kadar yard›m al›nd›¤› konusunda bilgi verin. Bu arada ayr›ca, rapo-
ra konu olan dönem içinde sözü edilen amaçlar için ayr›lan toplam bütçe içinde uluslararas› iflbirli¤i yar-
d›mlar›n›n ne kadar paya sahip oldu¤u; yap›lan yard›m›n sa¤l›k sektörüne, e¤itim sektörüne, sosyal sektö-
re ve di¤er sektörlere oransal da¤›l›m› konular›nda bilgi verin. Nihayet, Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi Bil-
dirgesi ve Eylem Program›’n›n takibi amac›yla al›nan önlemler konusunda da bilgi verin.”

(ÇHS/K/58, parag. 11-21. Ayr›ca, Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da, bu
maddeye göre verilmesi gereken raporlara ›fl›k tutacak içeriktedir: Girifl, paragraf 3 ve 5; K›lavuz’un tam

metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)
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Uygulamaya dönük genel
önlemler
Bir Komite üyesi, 1995 y›l›nda Kanada’n›n İlk
Raporu’nun değerlendirilmesi s›ras›nda şu görü-
şünü dile getirmiştir: “... 174 Taraf Devlet’in [o
zamanki say›] farkl› idarî ve yasama sistemlerine
sahip olduklar› düşünüldüğünde, Komite’nin her
taraf için geçerli çözümler geliştirmesi mümkün
değildir. Gerçekten de, Sözleşme’nin yaşama ge-
çirilmesi için geliştirilen mekanizmalar›n çeşitlili-
ği, sonuçta çok yararl› olacak bir rekabete de yol
açabilir. Önemli olan nokta, Sözleşme’nin idarî
birim ve merkezî düzeylerdeki girişimler için bir
mihenk taş›, bir esin kaynağ› olmas›d›r...” (Kana-
da ÖK.214, parag. 54)

Taraf Devletler, uygulamaya dönük önlemleri be-
lirlerlerken, Komite’nin 2., 3(1)., 6. ve 12. madde-
lerde belirlediği genel ilkelere sayg› göstermeli-
dirler. Bu arada Komite, yüksek yarar ilkesini
özellikle vurgulam›şt›r.

Komite, çocuklar›n ekonomik sömürüsünü konu
alan Genel Görüşmesi’nin (4 Ekim 1993) ard›n-
dan bir dizi genel tavsiye geliştirmiştir. Bu tavsi-
yeler, çocuklar›n maruz kald›klar› ekonomik sö-
mürünün önlenmesine, çocuklar›n bu sömürüden
korunmalar›na ve rehabilitasyonlar›na yönelik sis-
temlerin iyileştirilmesi amac›n› taş›maktad›r. Tav-
siyeler, Sözleşme’deki genel ilkelerin ortaya koy-
duğu çerçevenin önemine değinmekte, uygulama-
ya dönük başl›ca önlemlere ilişkin genel yorum-
larda bulunmaktad›r:

“Sözleflme, baflka konularda oldu¤u gibi bu ko-
nuda da, Taraf Devletler’e, Sözleflme’nin ilkeleri
ve hükümlerine uygun ve yeterli yasal çerçevenin
ve gerekli uygulama mekanizmalar›n›n oluflturul-
mas› ça¤r›s›nda bulunmaktad›r...” (Beflinci otu-
rum raporu, Ocak 1994, CRC/C/24, s. 38-43).

Komite, uygulamaya dönük genel önlemlerle ilgi-
li aç›mlamalar›n›, “Çocuk Haklar› Sözleşmesi’nin
onuncu y›l toplant›s›: kazan›mlar ve sorunlar”
başl›ğ› alt›nda 1999 y›l›nda gerçekleştirdiği çal›ş-
tayda daha da geliştirmiştir. 

Uluslararas› sözleşmelerin her birinde, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleşme’nin 4. maddesine benzer
maddeler bulunmaktad›r. Bu maddeler, uygula-
maya dönük genel yükümlülükleri belirlemekte,
bu arada söz konusu Sözleşme ile ilgili sorumlu-
luk üstlenen organlar da ilgili Genel Yorumlar›’n›
dile getirmektedirler.

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin uygulama ile ilgili 2. maddesi, ilk paragra-
f›nda ayr›m gözetmeme ilkesinden söz etmektedir
ve bu bak›mdan Sözleşme’nin 2(1). maddesiyle
eşdeğer nitelik taş›maktad›r. 2. paragrafta şöyle
denilmektedir: “Sözleşme’de tan›nan haklar› ken-
di mevzuat›nda veya uygulamas›nda henüz tan›-

mam›ş olup da bu Sözleşme’ye Taraf Devletler,
kendi Anayasal usullerine ve bu Sözleşme’nin hü-
kümlerine uygun olarak, Sözleşme’de tan›nan
haklar› uygulamaya geçirmek için gerekli olan
tedbirleri veya diğer önlemleri almay› taahhüt
ederler.” 3. paragraf, Taraf Devletler’in, Sözleş-
me’nin güvence alt›na ald›ğ› haklar› ya da özgür-
lükleri ihlâle uğrayan her kişi için “etkili hak ara-
ma yollar›” tan›malar›n› talep etmektedir. Sözleş-
me’de, bu hükme paralel bir hüküm bulunmamak-
tad›r. Bununla birlikte Komite, Periyodik Rapor-
lar K›lavuzu’nda “Sözleşme ile tan›nan haklar›n
ihlâli durumunda başvurulabilecek yollar” konu-
sunda bilgi talep etmektedir (parag. 16).

İnsan Haklar› Komitesi, başlarda dile getirdiği bir
Genel Yorum’da, Kişisel ve Siyasal Haklar Söz-
leşmesi’nin 2. maddesinin “maddede belirtilen
çerçevede olmak üzere, uygulama yönteminin be-
lirlenmesini genel olarak ilgili Taraf Devletler’e
b›rakt›ğ›na” dikkat çektikten sonra şöyle devam
etmektedir. “Uygulama, tek baş›na Anayasal ya
da yasal düzenlemelere dayand›r›lamaz; çünkü bu
düzenlemeler uygulamay› güvence alt›na almada
genellikle kendi başlar›na (perse) yeterli değildir.
İnsan Haklar› Komitesi Taraf Devletler’in dikkat-
lerini bir noktaya çekmek istemektedir: Sözleşme
ile alt›na girilen yükümlülük salt insan haklar›na
sayg› ile s›n›rl› olmay›p, belirli bir yetki alan› için-
deki bütün bireylerin bu haklardan yararlanmalar›-
n› sağlama yükümlülüğünü de beraberinde getir-
mektedir. Bu, Taraf Devletler’in, bireylerin hakla-
r›ndan yararlanabilmelerini sağlayacak girişimler-
de bulunmalar› anlam›na gelir...” Genel Yorum da-
ha sonra, bireylerin ne tür haklara sahip olduklar›-
n› bilmelerinin sağlanmas› ve bunun önemi üzerin-
de durmaktad›r - bu, Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin 42. maddesinde yer alan bir yükümlülüktür
(bkz. s. 567) (İnsan Haklar› Komitesi, Genel Yoru-
mu 3, 1981, İHB/GEN/1/Rev. 5, s. 112). 

Çekincelerin gözden geçirilmesi
ve geri çekilmesi
Komitenin, Periyodik Raporlar K›lavuzu Genel
Uygulama önlemlerinde gündeme getirdiği birinci
konu, Taraf Devletin koyduğu herhangi bir çekin-
cenin değerlendirilmesine ve geri çekilmesine iliş-
kindir: “Devletleri, koyduklar› çekinceleri geri
çekme niyetiyle yeniden gözden geçirmeye teşvik
eden İnsan Haklar› Dünya Konferans› ruhuna uy-
gun olarak (bkz. A/KONF.157/123, II, paragraflar
5 ve 46) Hükümetin, eğer varsa koyduğu herhan-
gi bir çekinceyi hala gerekli say›p saymad›ğ›n› ya
da bu çekinceyi geri çekme niyetinde olup olma-
d›ğ›n› belirtiniz.” (parag. 11).

Komite, 1999 y›l›nda, insan Haklar› Yüksek Ko-
miserliği ile birlikte iki günlük bir çal›ştay gerçek-
leştirmiştir. 30 Eylül-1 Ekim 1999 tarihlerindeki
bu çal›ştay “Çocuk Haklar› Sözleşmesi’nin onun-
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cu y›l›nda kazan›mlar ve sorunlar” başl›ğ›n› taş›-
maktayd›. Komite, bu çal›ştayda çekincelerle ilgi-
li olarak ayr›nt›l› tavsiyeler geliştirmiştir (bkz.
s.62’deki kutu).

Komite, Taraf Devletlerce iletilen raporlar› değer-
lendirirken, bu devletlerden çekincelerini gözden
geçirip geri çekmelerini sürekli olarak talep et-
mektedir. Bu yöndeki taleplerde, özellikle konu-
lan çekincenin Sözleşmenin maksat ve amaçlar›
ile uyuşmaz göründüğü durumlarda ›srarl› olun-
maktad›r. (Gerçekten de, 51. maddede, “bu Söz-
leşmenin maksad› ve amaçlar›na uygun düşmeyen
çekincelere izin verilemez” denmektedir – ayr›ca
bkz. madde 51, s. 645). Örneğin:

“...Komite bununla birlikte, Taraf Devletin genel
çekincesinin genifl ve mu¤lak içeri¤i potansiyel
olarak Sözleflmenin birçok hükmünü yads›mak-
ta ve Sözleflmenin maksad›na ve amaçlar›na uy-
gunlu¤u konusunda kuflkulara neden olmakta-
d›r.” (‹ran ‹slam Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 123,
parag. 7). 

“Komite, 14. maddeye konulan çekincenin ge-
nel ve mu¤lak niteli¤ini göz önüne alarak, bu
çekincenin düflünce, vicdan ve din özgürlü¤ünü
ihlal edici sonuçlara varabilece¤i konusundaki
endiflelerini dile getirmekte ve söz konusu çe-
kincenin Sözleflmenin maksat ve amaçlar›na ne
ölçüde uygun düfltü¤ü konusundaki kuflkulara
iflaret etmektedir.

“Komite, daha önceki tavsiyesi ›fl›¤›nda (Ürdün
‹RSG, Add. 21) Taraf Devlete 14. maddeye ko-
nulan çekinceyi kapsam›n› daraltma amac›yla
yeniden de¤erlendirmesini, bu de¤erlendirme
s›ras›nda ‹nsan Haklar› Komitesinin 22. say›l›
Genel Yorumu ile tavsiyelerini
(CCPRIC/C/79/Add. 35) dikkate almas›n› ve so-
nuçta bu çekinceyi Viyana Bildirgesi ve Eylem
Program› uyar›nca geri çekmesini tavsiye eder.”
(Ürdün, 2RSG, Add. 125, parag. 12 ve 13). 

“Komiteyi endifleye sevk eden husus, Taraf Dev-
letin genifl ve mu¤lak çekincesinin, potansiyel
olarak, Sözleflmede yer alan birçok hükmü yads›r
nitelikte olmas› ve Sözleflmenin maksat ve amaç-
lar›yla, ayr›ca genel uygulama hedeflerine uygun-
lu¤u konusunda tereddütlere yol açmas›d›r. 

“Komite, Taraf Devlete, koydu¤u çekinceyi Dün-
ya ‹nsan Haklar› Konferans› Bildirgesi ve eylem
Plan›na (1993) uygun olarak geri çekmesini tav-
siye eder.” (Suudi Arabistan ‹RSG, Add. 148,
parag. 7 ve 8).

Di¤er uluslararas› belgelerin
onaylanmas›

Komite, Taraf Devletleri, insan haklar› alan›ndaki
diğer belgeleri kabule, imzalamaya ve onaylama-
ya sürekli olarak teşvik etmektedir. Bunlar›n ara-

s›nda, ILO’nun Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçim-
leriyle ilgili 1999 tarih ve 182 say›l› sözleşmesi,
Anti Personel May›nlar›n Kullan›lmas›n›n, Depo-
lanmas›n›n ve Aktar›lmas›n›n Yasaklanmas› ve
May›nlar›n Tahribi ile ilgili 1997 tarihli Sözleşme,
Lahey Sözleşmeleri ve Mültecilerin Statüsüne
ilişkin Sözleşme gibi yeni belgeler de yer almak-
tad›r.
Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme,
‹htiyari Protokolün onaylanmas›

Komite, 2001 y›l› ocak ay›nda yapt›ğ› 26. oturu-
mundan bu yana Taraf Devletleri Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleşme çerçevesindeki ihtiyari iki pro-
tokolü benimsemeye ve onaylamaya teşvik et-
mektedir. Bu iki protokolden biri çocuklar›n silah-
l› çat›şmalara kat›lmalar›yla (bkz. s. 647), diğeri
ise çocuklar›n sat›lmas›, çocuk fuhşu ve pornogra-
fisiyle ilgilidir (bkz. s. 653). Örneğin:
Komite, Taraf Devletin, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleflme çerçevesinde, biri çocuklar›n silahl› ça-
t›flmalara kar›flmalar›yla, di¤eri ise çocuk sat›fl›,
fahifleli¤i ve pornografisiyle ilgili ihtiyari iki Pro-
tokolü imzalad›¤›n› bilmektedir.

Komite, Taraf Devletin bu iki belgeyi yasama
organ›nda onaylamas› yönündeki giriflimlere
teflvik eder.” (Liechtenstein ‹RSG, Add. 143, pa-
rag. 32 ve 33). 

“Ekonomik, sosyal ve kültürel
haklara iliflkin olarak, Taraf
Devletler eldeki kaynaklar›n›
olabildi¤ince genifl tutarak …
bu tür önlemleri al›rlar.”
Sözleşme taslağ›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda, daha
sonra 4. madde haline gelecek hükmün ilk biçim-
lerinden birinde Taraf Devletler’in yükümlülükle-
ri “ellerindeki kaynaklara göre...” ifadesiyle ta-
n›mlan›yordu. Kimi delegeler, bu ifadenin ç›kar-
t›lmas›n› istediler. Gerekçeleri, Uluslararas› Kişi-
sel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi taraf›ndan gü-
vence alt›na al›nan haklar›n kaynaklar›n bulunabi-
lirliğine tâbi tutulmam›ş olmas› ve Sözleşme’deki
standartlar›n yeni Sözleşme’de s›n›rlanmas›n›n
doğru bulunmamas›yd›. Bununla birlikte başka
delegeler de söz edilen ibarenin kalmas› gerektiği-
ni savundular (E/KN./4/1989/48, s. 30-31, Det-
rick, s. 155). Kabul edilen uzlaşt›r›c› önerge ise,
medeni ve siyasal haklar› ekonomik, sosyal ve
kültürel haklardan ayr›şt›rmaktad›r. Taraf Devlet-
ler, Sözleşme’de yer alan bütün haklar›n yaşama
geçirilmesi için “gerekli bütün yasal, idarî ve di-
ğer önlemleri” almak zorundad›rlar. Ancak, eko-
nomik, sosyal ve kültürel haklar söz konusu oldu-
ğunda, bu önlemler, “mevcut kaynaklar›n azamî
ölçüde kullan›m›yla ve gerektiğinde uluslararas›
işbirliği çerçevesinde” al›nmak durumundad›r.

61ÇOCU⁄UN YAfiAMA HAYATTA KALMA VE GEL‹fiME HAKKI



62 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

‹ki günlük çal›fltay: “Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin
onuncu y›l› dolay›s›yla yap›lan toplant›: Kazan›mlar ve
sorunlar”

Komite, 1999 y›l› May›s/Haziran aylar›nda yapt›ğ› 21. oturumunda, rutin Genel Görüşme gününü
2000 y›l›na ertelemeyi ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte 30 Eylül-1 Ekim 1999
tarihlerinde Sözleşmenin onuncu y›l› dolay›s›yla iki günlük bir çal›ştay düzenlemeyi kararlaşt›r-
m›şt›r (21. oturumla ilgili özet rapor, May›s/Haziran 1999, CRC/C/87, Ek IV,s. 94). 

Komite, çal›ştay›n ard›ndan şu sonuçlara varm›şt›r: 

“Çocuk Haklar› Komitesi, bu toplant›da ortaya ç›kan farkl› perspektiflerin ve cereyan eden zen-
gin tart›şmalar›n tüm karmaş›kl›ğ›yla ve kapsaml› biçimde yans›t›lmas›n›n mümkün olmad›ğ›n›
kabul etmektedir. Yuvarlak masa toplant›lar›nda raportör olarak görev yapanlar›n tavsiyelerinden
ve iki günlük toplant› s›ras›nda gerçekleşen tart›şmalardan hareketle Komite, aşağ›daki sonuçlar›
kaydetmeye ve onaylamaya karar vermiştir: 

(a) Çocuk Haklar› Komitesi, Sözleşmede yer alan değerleri ve hükümleri temsil ettiğini ve çal›ş-
malar›nda da Sözleşmenin genel ilkelerini k›lavuz ald›ğ›n› bir kez daha beyan etmek ister.

- Komite, Sözleşmenin uygulanmas›n› izlemede ve Taraf Devletlerin çocuk haklar›n› yaşa-
ma geçirmede kaydettikleri mesafeleri değerlendirmede son derece önemli bir role sahip-
tir. Bu izleme rolü, mevcut yasa ve uygulamalar›n Sözleşme ile tam uyum halinde olmas›-
n› sağlayacak girişimleri ve uygulama önündeki engellerin ortadan kald›r›lmas›n› da kap-
samaktad›r.

- Halk›n genel olarak bilinçlendirilmesi ve eğitilmesiyle sağlanacak demokratik kat›l›m ve
kamuoyu bask›s›, çocuk haklar›n›n yaşama geçirilmesi aç›s›ndan gerekli sahiplenmeyi ve
siyasal kararl›l›ğ› oluşturmada kritik öneme sahiptir. Ayn› şekilde, Sözleşmenin optimum
biçimde uygulanmas›, hükümetlerin, sivil toplumun, çocuklar›n ve uluslararas› işbirliğinin,
raporlama dahil uygulama sürecinin bütün aşamalar›na en geniş biçimde kat›l›m›n› gerek-
tirmektedir. 

- Çocuk haklar›, çocuklar›n insan haklar› olarak görülmelidir. Son dönemlerde genel olarak
insan haklar› alan›nda edinilen deneyim analiz edilerek çocuk haklar›n›n geliştirilmesi ad›-
na kullan›lmal›, bu çerçevede çocuklarla ilgili konulara hay›rseverlik mant›ğ›yla ya da ata-
erkil biçimlerde yaklaşmaktan kaç›n›lmal›d›r. 

(b) Komitenin, Taraf Devletlerce konulan çekincelerin geçerliliğinin ve sonuçlar›n›n değerlendi-
rilmesinde belirleyici bir rolü vard›r ve dolay›s›yla Komite bu konuyu sistematik biçimde Ta-
raf Devletlerin gündemine getirecektir. 

- Komite, Taraf Devletleri koyduklar› çekinceleri yeniden değerlendirmeye, bu değerlendir-
mede çekinceyi geri çekme niyetinden hareket etmeye teşvik edecek, bu yöndeki çabalar-
da Sözleşmenin mümkün olan en ileri düzeyde yaşama geçirilmesi kayg›lar› belirleyici ola-
cak ve çekincelerle ilgili bir Genel Yorum benimsenmesi konusu düşünülecektir.

- Komite, konulan çekincelerin Sözleşmenin maksad› ve amaçlar›na ne ölçüde uygun oldu-
ğu konusunu Taraf Devletlerle ele alacak, çekincelerin geri al›nmas›n› sağlayabilecek net-
likler getirilecek ve çekinceye yol açan durumlar›n değiştirilmesi için somut ad›mlar öne-
rilecektir.   

- Komite, geri çekme niyetiyle çekincelerini yeniden değerlendiren Taraf Devletlere yard›m-
c› olmak üzere Teknik Yard›m konusunu gündemde tutacakt›r. 

(c) Komite, kendi deneyimleri üzerinde olanlar dahil mevcut çekincelerle ilgili ayr›nt›l› bir çal›ş-
ma yap›lmas›n› talep edecek, geri çekme yönündeki tavsiyelerin sonuçlar›n› izleyecek, ayn›
Taraf Devletlerin diğer insan haklar› belgelerine koyduklar› çekincelerle bu Sözleşmeye yö-
nelik çekinceler aras›nda karş›laşt›rmalar yapacak ve Komite taraf›ndan benimsenebilecek al-
ternatif yaklaş›mlar›n sonuçlar›n› değerlendirecektir. 

(d) Komite, gelen başlang›ç raporlar›yla periyodik raporlar› değerlendirirken, Sözleşmenin huku-
ki statüsü konusuna sistematik bir yaklaş›m gerekliliğini gözeterek bu konuya daha fazla ve
ayr›nt›l› dikkat gösterecektir. Bu aç›dan özellikle önem taş›yan bir konu, Sözleşmenin, “doğ-
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rudan uygulama” ilkesinin geçerli olduğu Devletlerde Sözleşmenin ne ölçüde uygulanabile-
ceğinin aç›kl›ğa kavuşturulmas› ve Sözleşmenin “Anayasal statüde olduğu” ya da ulusal mev-
zuata “içselleştirildiği” yönündeki beyanlar›n tam anlam›n›n ortaya ç›kar›lmas›d›r. Taraf Dev-
letlerin, 4. madde uyar›nca Sözleşme hükümlerine kendi hukuk sistemleri içinde hukuki tan›-
ma yolunda gerekli önlemleri almalar› talebi, Sözleşmenin yaşama geçirilmesi aç›s›ndan te-
mel önemdedir. Bu yöndeki önlemler, çocuklara, ailelerine ve ilgili diğer kişilerle gruplara et-
kili güvenceler sağlamal› ve Sözleşmeler Hukukuna İlişkin Viyana Sözleşmesi’nin 27. mad-
desine uygunluk taş›mal›d›r. 

(e) Komite şu hususa da işaret etmektedir: İç hukuk düzenlemelerinde Sözleşmeye birinci dere-
cede belirleyicilik tan›nmas›, Taraf Devletlerin, kendi ulusal yasal düzenlemeleri ile Sözleş-
me hükümleri aras›nda tam bir uyum sağlama gerekliliklerini d›şlamaz ve tam uygulamay›
sağlamaya yönelik özel yarg›sal ve idari girişimler dahil olmak üzere tamamlay›c› nitelikte
yasama ve yürütme mekanizmalar›n› devreye sokmalar›n› engellemez. 

(f) Komite, Taraf Devletlere, yerleşik ya da yeni önerilen bütün yasal ve idari düzenlemelerin Ço-
cuk Haklar›na Dair Sözleşmeye uygunluk aç›s›ndan sistematik biçimde gözden geçirilmesini
sağlayacak mekanizmalar› oluşturmalar›n› tavsiye eder. Bu yöndeki değerlendirmeler, Söz-
leşmede yer alan bütün hükümler dikkate al›narak yürütülmeli ve k›lavuz olarak da Sözleş-
menin genel hükümlerine bak›lmal›d›r. Gene bu değerlendirmeler s›ras›nda, sivil topluma da-
n›şma ve sivil toplumun kat›l›m›n›n sağlanmas› konusuna yeterince dikkat gösterilmelidir. 

(g) Komite, hükümet d›ş› kuruluşlar›, mesleği hukuk olanlar› ve akademisyenleri, mevcut yasal
düzenlemeleri gözden geçirerek bunlar›n Sözleşme ile ne ölçüde uyumlu olduğunu ortaya ç›-
karacak çal›şmalara ve bu çal›şmalar›n sonuçlar›n› Komiteye iletmeye teşvik eder. Bu çal›ş-
malar, Taraf Devletlerce sunulan raporlar›n değerlendirilmesinde yararl› olabileceği gibi, Ço-
cuk Haklar›na Dair Sözleşmeye uygunluk aç›s›ndan yeterince incelenmeyen diğer alanlara da
›ş›k tutabilir. 

(h) Komite, hükümet d›ş› kuruluşlar›, akademisyenleri ve diğer uzmanlar›, Çocuk Haklar›na Da-
ir Sözleşmenin yorumlanmas›na ve uygulanmas›na ilişkin yarg› kararlar›n› daha ayr›nt›l› ve
sistematik biçimde incelemeye teşvik eder. Bu tür incelemeler, bütün hukuki sistemlerde ve
Sözleşmenin kapsad›ğ› bütün alanlarda gerçekleştirilebilir. Söz konusu incelemeler sonucun-
da edinilen bilgiler, mümkünse, belirli Taraf Devletlerden gelen raporlar›n değerlendirilmesi-
ne girdi olmak üzere Komiteye iletilmelidir. 

(i) Komite, Genel Yorum biçiminde olanlar dahil, Sözleşme hükümlerinin yorumlanmas›na iliş-
kin geliştirilmiş k›lavuzlar› ve örnek durumlar› iletmeye devam edecek, bu yöndeki çal›şma-
lar›n› özellikle Sözleşmenin yarg› sisteminde yer alabilecek nitelikteki hükümleri üzerinde
yoğunlaşt›racakt›r. Komite, raporlara ilişkin incelemelerinde, özellikle Sözleşmede yer al›p
Taraf Devletlerin hukuki ve yarg›sal sistemlerini aç›k biçimde etkileyen hükümlere daha faz-
la dikkat gösterecektir. Komite, mesleği hukuk olanlara ve hükümet d›ş› kuruluşlara, ulusal
ve uluslararas› mahkemelere taş›yacaklar› davalarda Sözleşmeden daha fazla yararlanmalar›-
n› tavsiye eder.

(j) Komite, Sözleşmeyle ilgili olarak, kişisel iletişime olanak tan›yacak ve Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme bağlam›ndaki hukuki taleplere uluslararas› planda cevap verecek mekanizmalar›
oluşturmak üzere ihtiyari bir protokol üzerinde durmaktad›r. Komite, Taraf Devletlerin bu
yöndeki çal›şmalara destek olmalar›n› tavsiye eder. 

(k) Komite, çocuk haklar› konusunda bilinç ve duyarl›l›k oluşturma ve bilgi yayma çal›şmalar›-
n›n, bir toplumsal değişim süreci, söylev verme değil bir etkileşim ve diyalog vesilesi olarak
değerlendirilmesi durumunda çok daha etkili olacağ›n› an›msat›r. Bilinç ve duyarl›l›k geliştir-
me çal›şmalar›, çocuklar ve gençler dahil toplumun bütün kesimlerini harekete geçirmelidir.
Ergenler dahil olmak üzere çocuklar, kendi kapasiteleri çerçevesinde kendi haklar›na ilişkin
bilinç ve duyarl›l›ğ› geliştirme çabalar›nda yer alma hakk›4na sahiptirler. 

(l) Komite, çocuk haklar› konusunda eğitim vermeye yönelik bütün çabalar›n pratik ve sistematik
bir içerik taş›mas›n›, bu çabalar›n rutin mesleki eğitim çal›şmalar›na içselleştirilmesini tavsi-
ye eder. Çabalar›n etkisi ve kal›c›l›ğ› böyle azamiye ç›kart›labilir. İnsan haklar› eğitimi kat›-
l›mc› yöntemlere dayanmal›; meslekten kişileri, çocuklar ve gençlerle onlar›n haklar›na, onur-
lar›na ve öz sayg›lar›na gerekli önemi verecek tarzda ilişki kurabilecek bilgi ve becerilerle do-
natmal›d›r.
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(m) Komite, izlenen ekonomik politikalar›n hiçbir zaman çocuklar konusunda nötr olamayacağ›
gerçeğine dikkat çeker. Komite, sivil topluluğa, önde gelen uluslararas› önderlerin, bu arada
özellikle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri, UNICEF Genel Direktörü ve Dün-
ya Bankas› Başkan›n›n desteğini alarak, makro-ekonomik ve mali politikalar›n çocuklar üze-
rindeki etkilerini ve bu politikalar›n çocuk haklar›n›n yaşama geçirilmesine daha yararl› ola-
cak biçimde nas›l değiştirilebileceğine ilişkin araşt›rmalar yapma çağr›s›nda bulunur.

(n) Sözleşmenin 4. maddesi aç›s›ndan Komite, çocuklara ve temel sosyal hizmetlere yap›lacak ya-
t›r›mlar›n ekonomik aç›dan da son derece mant›kl› olduğuna, bu tür yat›r›mlar›n ihmalinin ise
ekonomik ve sosyal kalk›nmay› olumsuz etkilediğine ilişkin kan›tlar› geliştirme, yayg›nlaşt›r-
ma ve sergilemeye yönelik çabalar›n yayg›nlaşt›r›lmas› çağr›s›nda bulunur. Taraf Devletler ve
sivil toplumdaki özneler bütçe çal›şmalar›n› halk için mümkün olduğunca izlenebilir ve say-
dam hale getirmeli ve kamuoyunun “ekonomik okur-yazarl›ğ›n›” art›rmak için çal›şmal›d›r-
lar. 

(o) Komite Taraf Devletlere an›msat›r ki, temel sosyal hizmetlere kaynak tahsisi çocuk haklar›n›n
gerçekleştirilmesi aç›s›ndan en olumlu etkiye sahip girişimdir. Bunun anlam›, 4. maddede yer
alan “mevcut kaynaklar›n en azamisi” ifadesinin, kaynak tahsisinde çocuklara öncelik tan›n-
mas› biçiminde yorumlanmas› ve kaliteli temele sosyal hizmetlerin çocuklara evrensel ölçek-
te sunulmas›d›r. Çocuklara bugün yap›lacak yat›r›m, yar›n›n eşitlikçi ve sürdürülebilir kalk›n-
mas›n›n en iyi güvencesidir. Temel sosyal hizmetlerden oluşan entegre bir hizmet paketine
herkesin erişebilmesi, her toplumun finansal gücünün yeteceği bir iştir. Ancak bunun için ön-
celikle ağ›r d›ş borçlar›n h›zla hafifletilmesi ve askeri harcamalar›n azalt›lmas› gerekmekte-
dir. Taraf Devletler, Sözleşmenin 28. maddesine uygun olarak bütün çocuklara ücretsiz temel
eğitim sağlamal› ve yine Sözleşmenin 24. maddesi uyar›nca bütün çocuklar›n mümkün olan
en yüksek sağl›k standard›na ulaşmalar› için çal›şmal›d›rlar.

(p) Komite, Taraf Devletlerden, çocuklara ilişkin mali taahhütler konusundaki bilgilerin topluma
sunulmas›na daha fazla özen göstermelerini talep eder. Bu alandaki taahhütler yeterince say-
dam olmal› ve aç›klanmal›d›r (ulusal ve yerel ölçeklerde çocuklar için tahsis edilene kaynak-
lar›n aç›klanmas› dahil). Komite, bu aç›dan, periyodik raporlar›n biçimine ve içeriğine ilişkin
yol gösterici ilkelere bir kez daha dikkat çekmek ister.

(q) Komite, “20’ye 20 girişiminin” ve buna ilişkin uygulamalar›n, “Dünya Sosyal Kalk›nma Zir-
vesinden sonraki gelişmelerin genel değerlendirmesine yönelik olarak BM Genel Kurulunun
2000 y›l›nda yapacağ› Özel Oturumda ve “Çocuklar için Dünya Zirvesinin takibi amac›yla
2001 y›l›nda yapacağ› Özel Oturumda” yer almas›n› özellikle talep eder.

(r) Komite, raporlar›n haz›rlanmas› s›ras›nda geniş kesimlerin görüşlerinin al›nmas› ve rapor ha-
z›rlama süreçlerinin kamuoyunda Sözleşmenin uygulanmas›na ilişkin bir bilinç ve duyarl›l›k
yarat›lmas› amac›yla kullan›lmas› gerektiğini Taraf Devletlere an›msat›r. 

(s) Komite, Taraf Devletlerin rapor yüklerinin hafifletilmesi ve böylece rapor haz›rlama süreçle-
rinde gerekli kolayl›klar›n sağlanmas› için çeşitli yollar› araşt›racakt›r. Komite, gerektiğinde
ve tek tek özel durumlar temelinde, bir yandan çocuk haklar› alan›ndaki izlemelerine sürekli-
lik kazand›r›rken, diğer yandan öncelikler belirleyebilir ve böylece raporlara ilişkin beklenti-
leri azaltabilir. Bu yöndeki herhangi bir çaba, uluslararas› insan haklar› belgelerini izlemekle
görevli diğer organlar›n yaklaş›mlar›yla gerekli eşgüdümü sağlamak amac›yla titizlikle değer-
lendirilecektir. 

(t) Komite, ulusal, il/eyalet düzeyindeki ve yerel her yönetimin, çocuk haklar›na ilişkin eşgüdüm
görev ve sorumluluklar›n› üst düzey bir yönetim organ›na vermesi gerektiğine işaret eder. Eş-
güdümü sağlamakla görevli organlar, ulusal ölçekte al›nd›ğ›nda Cumhurbaşkanl›ğ›, daha alt
düzeylerde ise buna tekabül eden düzeylerle olmal›d›r. Eşgüdümle görevli her organ, üzerine
düşen göreve ve sorumluluklar› gereğince yerine getirmesine yetecek ve çocuk haklar›n›n ya-
şama geçirilmesinde diğer bütün resmi birimlerden yard›m talep edebilecek insani ve mali
kaynaklar ve statüyle donat›lmal›d›r. 

(u) Komite, uygulamaya yönelik çabalar›n eşgüdümünün, gerçekleştirilenlere ilişkin etkili bir iz-
leme ve değerlendirme çal›şmas›yla bütünleşmesi gerektiğine dikkat çeker. Komiteye göre,
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insan haklar›n›n yayg›nlaşt›r›lmas› alan›nda faaliyet gösteren, örneğin ombudsmanlar ya da
insan haklar› ulusal komisyonlar› gibi daimi yap›lar ve mekanizmalar, çocuk haklar›n›n izlen-
mesi alan›nda da etkili biçimde görev yapabilirler. Ancak bunun için, söz konusu yap› ve me-
kanizmalar içinde özel olarak çocuk haklar›na yoğunlaşacak birimlerin oluşturulmas› gerekir.
Sonuçta, ister özel olarak çocuk haklar›na alan›na yönelik olsun ister bu görevi insan haklar›
alan›ndaki verili kurumsall›klar bünyesinde üstlensin, bağ›ms›z izleme mekanizmalar›n›n
oluşturulmas› teşvik edilmektedir. Bu tür mekanizmalar, Sözleşmenin gerektirdikleri, “Paris
ilkeleri” ve mevcut kurumlar›n pratik deneyimleri ›ş›ğ›nda oluşturulmal›d›r. Ayr›ca, ulusal in-
san haklar› komisyonlar›n›n çocuk haklar›n› etkili biçimde ele alabilmeleri için k›lavuzlar be-
lirlenmelidir. 

(v) Komite, hükümetler, STK’lar, çocuklar ve diğer aktörlerin çocuk haklar›n›n yaşama geçiril-
mesi sürecindeki ilişkilerinin sürekli olarak gözden geçirilmesini, böylelikle finansal destek-
teki herhangi bir azalman›n Sözleşme ruhu doğrultusunda çocuk haklar› üzerinde olumsuz
herhangi bir etki yaratmas›n›n önlenmesini tavsiye eder. Komite bu bağlamda Taraf Devlet-
lere şu tavsiyelerde bulunmaktad›r:   

- eğitim dahil gerekli yard›m ve kaynaklar sağlanmad›ğ› sürece çocuk haklar›n›n yaşama ge-
çirilmesi sorumluluğunun hükümet d›ş› kuruluşlara devredilmemesi ve hükümet d›ş› kuru-
luşlar›n bu haklar›n uygulanmas›yla ilgili çal›şmalar›n›n Taraf Devletin bu alandan çekil-
mesi gibi bir sonuca varmamas›;

- Devletlerin ya da başkalar›n›n hükümet d›ş› kuruluşlara finansal ya da başka yönlerden
yapt›klar› yard›mlar›n sivil toplumun bağ›ms›z rolünü zedelememesi; 

- Herhangi bir ademi merkezileştirme ya da özelleştirme sürecinde, Hükümetin, Sözleşme
çerçevesindeki yükümlülüklerinin ve sorumluluklar›n›n net biçimde sürmesi. 

(w) Komite, öncelikli bir iş olarak, Sözleşmede (özel olarak 12’den 17’ye kadar olan maddeler-
de) öngörüldüğü biçimiyle çocuk kat›l›m› konusunda genel bir yorum beyan etmeyi düşün-
mektedir. Bu konuda gözetilecek ilkeler, kat›l›m, bunlarla s›n›rl› kalmamak kayd›yla, çocuk-
lara dan›ş›lmas›n› ve çocuklar›n bizzat kendilerinin başlatacaklar› girişimleri de içerecektir.
Komite, Taraf Devletlere, bu hükümlerin uzant›lar›n› ciddi biçimde göz önüne almalar›n› tav-
siye eder. Bu çerçevede özellikle dikkat edilecek hususlar şunlard›r:

- çocuklar›n görüşlerini serbestçe ifade etme haklar›n› destekleyecek uygun önlemlerin al›n-
mas›;

- okullarla birlikte çocuklara çeşitli hizmetler sunan diğer kurumlar›n, işleyiş biçimleri, ka-
rar alma süreçleri, müfredat›n içeriği ve diğer etkinliklerde çocuklar›n fikirlerini almak
üzere daimi mekanizmalar oluşturmalar›;

- çocuklar›n görüşlerini ifade etmelerine imkan tan›yacak mekanlar›n, kanallar›n, yap›lar›n
ve/ya da mekanizmalar›n oluşturulmas› konusuna özel önem verilmesi; bu konunun özel-
likle kamu politikalar›n›n yerelden ulusal düzeye doğru belirlendiği süreçlerde, gerekli eği-
tim ve yetişkin desteği ile birlikte gözetilmesi. Bunun için, çocuklar›n görüşlerini ifade
edebilecekleri mekanlar›n ve f›rsatlar›n kurumsallaşt›r›lmas›na ilişkin yat›r›mlar gerçekleş-
tirilmeli; özellikle okullar, yerel örgütlenmeler, STK’lar ve medya arac›l›ğ›yla yetişkinler
de bu süreçlere kat›lmal›d›r;

- çocuklara ve gençlere yönelik olup gene onlar taraf›ndan yönetilen yap›lar›n ve örgütlen-
melerin teşvik edilmesi ve kolaylaşt›r›lmas›.

(x) Komite, Taraf Devletleri, hükümet d›ş› kuruluşlar› ve rapor haz›rlayan diğer birimleri bu ra-
porlar›nda, özellikle çocuk haklar›n›n durumu, Sözleşmenin yaşamlar› üzerindeki etkileri gi-
bi konularda çocuklar›n görüşlerine de yer vermeye, ayr›ca Sözleşmenin uygulanmas›na iliş-
kin izleme ve raporlama çal›şmalar›nda da gene çocuklar›n görüşlerini almaya teşvik eder.

(y) Komite, kendi çal›şmalar›na çocuklar›n kat›l›m› konusunda en uygun yaklaş›m›n ne olabilece-
ği konusunu da dikkatle değerlendirecektir.” 

(22. oturum raporu, Eylül/Ekim 1999, CSC/C/90, parag. 291). 



Uygulaman›n giderek gelifltirilmesi:
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi’nin Genel Yorumu

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n bir süreç
içinde yaşama geçirilmesi kavram›, Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 2. mad-
desinin 1. paragraf›nda ifadesini bulmaktad›r: “Bu
Sözleşme’ye Taraf her Devlet, gerek kendi baş›na
ve gerekse uluslararas› alanda özellikle ekonomik
ve teknik yard›m ve işbirliği vas›tas›yla bu Sözleş-
me’de tan›nan haklar› mevcut kaynaklar› ölçüsün-
de giderek artan bir şekilde tam olarak gerçekleş-
tirmek için, özellikle yasal tedbirlerin al›nmas› da
dahil, gerekli her türlü tedbiri almay› taahhüt
eder.” 2. paragraf ayr›m gözetmeme ilkesine yer
vermektedir. 3. paragrafta ise şöyle denilmektedir:
“Gelişmekte olan ülkeler, insan haklar›n› ve ulusal
ekonomik durumlar›n› dikkate alarak, bu Sözleş-
me’de tan›nan ekonomik haklar› vatandaş olma-
yan kişilere hangi ölçüde tan›yacaklar›na karar ve-
rebilirler.”

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi,
1990 y›l›nda “Taraf Devletler’in yükümlülükleri-
nin niteliği” konusunda ayr›nt›l› bir Genel Yo-
rum’da bulundu. Bunlardan, yasal önlemlerin
al›nmas›yla ilgili olanlara aşağ›da (s. 67) yer veril-
mektedir. Komite, mevcut kaynaklar›n azamisinin
kullan›m›yla haklar›n süreç içinde yaşama geçiril-
mesi konusunda ise şu görüşü dile getirmiştir: 

“Süreç içinde yaşama geçirme kavram›, ekono-
mik, sosyal ve kültürel haklar›n eksiksiz olarak
yaşama geçirilmesinin genel olarak k›sa bir zaman
süresi içinde mümkün olamayacağ› gerçeğinin ka-
bulüne dayanmaktad›r. Söz konusu yükümlülük,
bu bak›mdan, Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Hak-
lar Sözleşmesi’nin 2. maddesinde yer alan yüküm-
lülükten önemli bir farkl›l›k gösterir. Çünkü, Söz-
leşme’nin bu maddesi, ilgili bütün haklara herhan-
gi bir koşul olmaks›z›n sayg› gösterilmesi ve bu
haklar›n hemen yaşama geçirilmesi yükümlülüğü-
nü getirmektedir. Bununla birlikte, haklar›n süreç
içinde ya da zamanla yaşama geçirilmesinin kabu-
lü, her tür yükümlülüğün ortadan kalkmas› biçi-
minde yorumlanamaz. Bu, bir yan›yla gerekli es-
nekliği sağlaman›n yoludur; böylece yaşad›ğ›m›z
dünyan›n gerçeklikleriyle birlikte, herhangi bir ül-
kenin ekonomik, sosyal ve kültürel haklar› eksik-
siz biçimde yaşama geçirmesindeki güçlükler dik-
kate al›nm›ş olmaktad›r. Konu diğer yan›yla ele
al›nd›ğ›nda ise, bu ibare, konulan genel yükümlü-
lüğün ›ş›ğ› alt›nda okunmal›d›r. Nitekim, Sözleş-
me’nin varl›k nedeni, söz konusu haklar›n eksik-
siz biçimde yaşama geçirilmesinde Taraf Devlet-
ler’e net yükümlülükler getirilmesidir. Dolay›s›y-
la, ortada, söz konusu hedefe doğru mümkün ol-
duğunca bilinçli ve etkili biçimde yol alma gibi
bir yükümlülük vard›r. Ayr›ca, bu alanlar›n her-

hangi birinde bilinçli biçimde at›lan geri ad›m an-
lam›na gelecek girişimlerin titiz bir değerlendir-
meye tâbi tutulmas›, Sözleşme taraf›ndan tan›nan
haklar›n bütününe ve eldeki kaynaklar›n azamisi-
ni kullanma ilkesine yap›lacak at›flarla gerekçe-
lendirilmesi gerekir...

“... Komite, Taraf Devletler’den her birinin, söz
konusu haklar›n hiç olmazsa özünü oluşturan bö-
lümlerin yaşama geçirilmesini sağlama gibi bir
yükümlülüğü olduğu görüşündedir. Dolay›s›yla,
önemli say›da insan›n temel besin maddelerinden,
konut ve bar›nma imkânlar›ndan ya da en temel
eğitim imkânlar›ndan yoksun olmas› durumunda
(prima facie), ilgili Taraf Devlet’in Sözleşme al-
t›ndaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine ka-
rar verilecektir. Gerçekten de, Sözleşme’nin en
asgarî ve temel düzeyde bir yükümlülüğe bile yer
vermeyecek biçimde yorumlanmas›, bu belgenin
varl›k nedenini (raison d’être) de ortadan kald›r›r.
Ayn› mant›kla belirlenmesi gereken bir başka hu-
sus da şudur: Herhangi bir Devlet’in asgarî temel
yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin de-
ğerlendirilmesi s›ras›nda, ilgili ülkenin karş› kar-
ş›ya olduğu kaynak s›n›rl›l›klar› da dikkate al›n-
mal›d›r. 2(1). maddeye göre Taraf Devletler’den
her biri gerekli ad›mlar› ‘elindeki kaynaklar›n aza-
mî biçimde kullan›m›yla’ atma yükümlülüğü al-
t›ndad›r. Herhangi bir Taraf Devlet’in, asgarî te-
mel yükümlülüğünü yerine getirememe gerekçesi-
ni elde kaynak bulunmamas›yla aç›klayabilmesi
için, öncelikle, hiç olmazsa asgarî yükümlülüğü
yerine getirebilmek amac›yla elindeki bütün kay-
naklar› kullan›p çaba gösterdiğini sergilemesi ge-
rekir.

“Bununla birlikte Komite, Taraf Devlet’in, eldeki
kaynaklar›n aç›k biçimde s›n›rl› olduğu durumlar-
da bile, ilgili haklardan verili koşullar içinde müm-
kün olan en geniş ölçülerde yararlan›lmas›n› sağla-
ma yükümlülüğünü taş›d›ğ›n› belirtmek ister. Ay-
r›ca, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n ne öl-
çüde yaşama geçirildiğinin, daha doğrusu geçiril-
mediğinin izlenmesi ve durumu iyileştirecek stra-
tejiler ve programlar geliştirilmesi yükümlülüğü,
kaynak s›n›rl›l›ğ› gerekçesiyle ortadan kalkm›ş sa-
y›labilecek bir yükümlülük değildir...” (Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum
3, 1990, İHB/GEN/1/Rev.2, s. 20-21)

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komite-
si’nin “eldeki kaynaklar›n azamisi” kavram›na
yaklaş›m›, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 4.
maddesinin yorumuna da uygulanabilir. Çocuklar
söz konusu olduğunda “her bir haktan hiç olmaz-
sa belirli bir asgarî düzeyde yararlan›lmas›n› sağ-
lama yükümlülüğü” bugün “20’ye 20 girişimi”
arac›l›ğ›yla daha da geliştirilmiştir. Bu girişim
belli başl› Birleşmiş Milletler kuruluşlar› taraf›n-
dan geliştirilmiş ve 1995 y›l›nda yap›lan Dünya
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Sosyal Kalk›nma Zirvesi’nin Eylem Program›’nda
bir tavsiye olarak dile getirilmiştir. Burada, temel
insanî gelişme hedeflerinin tüm dünyada karş›la-
nabilmesi için donör ülkelerle gelişmekte olan ül-
keler aras›nda bir mutabakat öngörülmektedir
(bkz. s. 85).

“Eldeki kaynaklar”

Herhangi bir Devlet’in haklar›n yaşama geçiril-
mesi için kullanabileceği “mevcut kaynaklar” ma-
lî kaynaklar›n çok ötesinde, insanî ve örgütsel
kaynaklar› da kapsar. Bu konuda ayr›nt›lar için
bkz. David Parker, “Kaynaklar ve Çocuk Haklar›:
Bir Ekonomik Perspektif”, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşmenin Uygulanmas›: Gelir Düzeyi Düşük
Ülkelerde Kaynaklar›n Harekete Geçirilmesi,
Der: James R. Himes, UNICEF Uluslararas› Ço-
cuk Gelişme Merkezi, Martinus Nijhoff, 1995. s.
35-37). 

“Gereken her türlü … yasal …
önlemler...”

Sözleşme, Taraf Devletler’e, ekonomik, sosyal ve
kültürel haklar dahil olmak üzere Sözleşme’nin
içerdiği bütün haklar›n yaşama geçirilmesi için
“yasal, idarî ve diğer önlemleri” almalar›n› öner-
mektedir. Dolay›s›yla, uygulama aç›s›ndan, Söz-
leşme’nin tan›d›ğ› haklar›n iki kategoriye ayr›labi-
leceği konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Bunlar,
sosyal/ekonomik/kültürel haklarla, kişisel/siyasal
haklard›r. Bu iki kategoriden yaln›zca ikincisi yasal
önlemlerle uygulanabilecek haklar› içermektedir. 

Sözleşme, hangi haklar›n “ekonomik, sosyal ve
kültürel” olduğunu belirtmemektedir; ancak, ge-
rek İlk gerekse Periyodik Raporlar K›lavuzlar›, 7.,
8., 13-17. ve 37(a). maddelerinde yer alan haklar›
“Kişisel Haklar ve Özgürlükler” başl›ğ› alt›nda ele
almaktad›r. Bununla birlikte, Periyodik Raporlar
K›lavuzu, bunlar›n Sözleşme ile güvence alt›na
al›nan kişisel haklar›n tamam› olmad›ğ›n› belirt-
mektedir. Gerçekten de, diğer maddelerin hemen
hemen tamam› da kişisel/siyasal hak anlam›na ge-
len birtak›m ögeler içermektedir. 

Elde kaynak bulunmamas› nedeniyle Sözleşme’de
yer alan kimi haklar eksiksiz biçimde yaşama ge-
çirilemeyebilir; ayr›ca, hiçbir yasal düzenleme,
yoksulluğu ya da kabul edilmesi mümkün olma-
yan eşitsizlikleri kendi baş›na ortadan kald›ramaz.
Ancak bu gerçekler, ekonomik, sosyal ve kültürel
haklar›n yasalarla tan›mlanamayacağ› ve bu hak-
lar›n yarg› alan›na giremeyeceği anlam›na gel-
mez. Örneğin Sözleşme, Taraf Devletler’den, pa-
ras›z ve zorunlu eğitim için süre ve işe girme için
belirli bir yaş belirlemelerini vb. istemektedir. Bu
durumda haklar, belirli bir Devlet’in ulaşmak için
çal›şacağ› hedefler biçiminde belirlenebilir; ya da
“mevcut kaynaklar›n azamisi ölçüsünde” ilkesi

yasalarda aç›k biçimde ifade edilebilir. Sözleş-
me’nin uygulanmas›nda kimi Devletler ekonomik
haklar›n yarg› alan›na girmediğini savunurken, di-
ğerleri “üstte kalma” (stand-still) ilkesini uygula-
m›şt›r. Buna göre, uluslararas› antlaşmalar›n getir-
diği ekonomik haklar, bu Sözleşme’ler onayland›-
ğ› s›rada ülkede geçerli olan haklardan daha aşağ›
düzeyde olamaz.

Bu tür haklar›n yaşama geçirilmesinde yasal ön-
lemlerin taş›d›ğ› önem, Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklar Komitesi’nin yukar›da al›nt›lanan
Genel Yorumu’nda vurgulanm›şt›r. Uluslararas›
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşme-
si’nin 2. maddesinin 1. paragraf› şunu öngörmek-
tedir: “Bu Sözleşme’ye Taraf her Devlet, gerek
kendi baş›na ve gerekse uluslararas› alanda özel-
likle ekonomik ve teknik yard›m ve işbirliği vas›-
tas›yla bu Sözleşme’de tan›nan haklar› mevcut
kaynaklar› ölçüsünde giderek artan bir şekilde tam
olarak gerçekleştirmek için, özellikle yasal tedbir-
lerin al›nmas› da dahil, gerekli her türlü tedbiri al-
may› taahhüt eder.” 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komite-
si’nin yorumu şudur. “2. madde, Sözleşme’nin
tam olarak kavranmas› aç›s›ndan özellikle önem-
lidir ve bu yan›yla bu madde Sözleşme’nin diğer
maddeleriyle dinamik bir ilişki içinde görülmeli-
dir. Madde, Sözleşme’ye Taraf Devletler’ce üstle-
nilen genel ve yasal yükümlülüklerin niteliğini
aç›klamaktad›r. Bu yükümlülükler, hem davran›ş
yükümlülüklerini (bu kavram Uluslararas› Hukuk
Komisyonu’nun çal›şmalar› sonucunda ortaya
ç›km›şt›r), hem de sonuç yükümlülüklerini içer-
mektedir. Bu hükümde yer alan ifadelerle Ulusla-
raras› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 2.
maddesinde yer alan benzer ifadeler aras›ndaki
farkl›l›klara zaman zaman büyük önem atfedil-
mekte, buna karş›l›k aradaki önemli benzerlikler
her zaman yeterince görülmemektedir. (Uluslara-
ras› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 2.
maddesi Taraf Devletlerden “gerekli yasal ve di-
ğer önlemleri alarak mevcut anlaşmada yer alan
haklar› yaşama geçirmeleri” ve “bu haklar›n ihla-
li durumunda etkili bir telafi ve tazminat sistemi-
ni güvence alt›na almalar›” talebinde bulunmakta-
d›r). Örneğin, Sözleşme, haklar›n gerçekleşmesi-
nin zamanla olabileceğini ve eldeki kaynaklar›n bu
anlamdaki k›s›tl›l›ğ›n› kabul ederken, ayn› zaman-
da,etkisi hemen görülebilecek çeşitli yükümlülük-
ler de getirmektedir. Taraf Devletler’in yükümlü-
lüklerinin kesin içeriğinin kavran›lmas› aç›s›ndan
bunlardan ikisi özel önem taş›maktad›r. Bunlar-
dan, ayr› bir Genel Yorum’da ele al›nan›, ilgili
haklar›n “herhangi bir ayr›m gözetmeksizin kulla-
n›m›n› güvence alt›na alma” yükümlülüğüdür.

“Diğeri ise 2(1). maddede yer alan yükümlülük-
tür. Buna göre, ‘gerekli tüm uygun önlemin al›n-
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mas›’ gerekmektedir ve bu ad›mlar›n at›lmas› ay-
r›ca ayr›nt›land›r›l›p koşullara bağlanmam›şt›r. Bu
ifadenin tam karş›l›ğ›, farkl› dillere yap›lan çeviri-
lerle de ortaya konulabilir. İngilizce’de, ilgili yü-
kümlülük gerekli ‘ad›mlar› atma’ biçiminde ifade
edilmektedir. Frans›zca’da kullan›lan ifade ‘hare-
kete geçme’ (s’engage a agir), İspanyolca’daki ise
‘önlemler alma’d›r (a adoptar medidas). O halde,
ilgili haklar›n eksiksiz biçimde gerçekleşmesi za-
mana bağl› olsa bile, Taraf Devletler’in bu hedefe
yönelik ad›mlar› Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi-
ni izleyen makul ve k›sa bir süre içinde atmalar›
gerekmektedir. Ayr›ca, bu ad›mlar bilinçli ve so-
mut olmal›, Sözleşme’de yer alan yükümlülükle-
rin yerine getirilmesini net bir hedef olarak öne
koymal›d›r.

“Hedeflere doğru ad›m atma yükümlülüğünün ye-
rine getirilmesi için kullan›lacak araçlar, 2(1).
maddeye göre ‘yasal önlemlerin al›nmas› dahil
gerekli bütün araçlar’ biçiminde tan›mlanmakta-
d›r. Komite, yasal düzenlemelerin birçok durumda
gerekli, hatta zaman zaman da vazgeçilmez oldu-
ğunu kabul etmektedir. Örneğin, ortada sağlam bir
yasal dayanak olmamas› durumunda ayr›mc›l›ğa
karş› etkili bir mücadele verilmesi güç olabilir.
Ayr›ca, sağl›k, çocuklar›n ve annelerin korunma-
s›, eğitim ve ayr›ca 6. ve 9. maddelerde değinilen
hususlar (istihdam ve sosyal güvenlik haklar›) söz
konusu olduğunda, yasal düzenlemeler pek çok
aç›dan vazgeçilmez bir öge özelliği taş›yabilir.

“Yasal düzenlemelere ek olarak uygun görülebile-
cek önlemler aras›nda, ulusal hukuk sistemleri
çerçevesinde yarg› süreçlerine aç›k say›lan haklar
için yarg› yolunun aç›k olmas› da yer al›r. Örneğin
Komite, tan›nan haklardan ayr›m söz konusu ol-
maks›z›n yararlan›lmas›n›n, k›smen de olsa, yarg›
yoluyla güvence alt›na al›nabileceğine işaret et-
mektedir. Nitekim, ayn› zamanda Uluslararas› Ki-
şisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’ne de imza
atan Taraf Devletler, ayr›ca, (bu Sözleşme’nin
2(1)., 2(3)., 3. ve 26. maddelerine göre) haklar› ya
da özgürlükleri ihlâl edilen (eşitlik ve ayr›mc›l›ğa
maruz kalmama haklar› dahil) kişiler için ‘etkili
yarg› yollar›n› aç›k tutma’ yükümlülüğü alt›nda-
d›rlar (madde 2(3)(a)). Bunlar›n yan›s›ra, 3.,
7(a)(i)., 8., 10(3)., 13(2)(a)., 13(3)., 13(4). ve
15(3). maddeler de dahil olmak üzere başka mad-
delerde yer alan hükümler de birçok ülkedeki hu-
kuk sistemi aç›s›ndan yarg› organlar›n›n ve diğer
organlar›n hemen uygulayabilecekleri bir içerik
taş›maktad›r. Belirtilen bu hükümlerin kendi baş-
lar›na yürürlük sağlamayacaklar› iddias› geçerlilik
taş›mamaktad›r.”

Burada at›fta bulunulan hükümlerden kimileri,
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’de de yer almak-
tad›r. Sözleşme’nin 10(3). maddesi çocuklara ay-
r›m gözetilmeksizin özel koruma ve yard›m sağ-

lanmas›n›; çocuklar›n ekonomik ve sosyal sömü-
rüden korunmas›n›; çocuklar›n zararl› işlerde ça-
l›şt›r›lmas›n›n yasalarca cezaya tâbi olmas›n› ve
ücretli çal›şma için belirli yaş s›n›rlar› getirilmesi-
ni öngörmektedir. Sözleşme’nin 13(2)(a). madde-
si zorunlu temel eğitimi öngörürken, 13(3). ve (4).
maddeler, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin
29(2). maddesi uyar›nca özel okul kurma hakk›n›
tan›maktad›r.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
devamla şu görüşü dile getirmektedir: “Doğrudan
doğruya Sözleşme ile tan›nan haklar›n yaşama ge-
çirilmesini hedef alan özel politikalar›n yasal çer-
çevede benimsendiği durumlarda Komite, ilgili
yasalar›n, haklar›n›n tam olarak gerçekleşmediği
düşüncesinde olan kişiler ya da gruplar ad›na ha-
rekete geçme hakk› tan›y›p tan›mad›ğ›n› bilmek
istemektedir. Belirli ekonomik, sosyal ve kültürel
haklar›n Anayasa güvencesi alt›na al›nd›ğ› ya da
Sözleşme hükümlerinin doğrudan doğruya ulusal
yasalarda yer ald›ğ› durumlarda ise Komite, bu
haklar için yarg› yolunun ne ölçüde aç›k tutuldu-
ğu konusunda bilgi talep etmektedir. Komite’nin
özel bilgi talep ettiği diğer konular aras›nda, eko-
nomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin mevcut
Anayasa hükümlerinin zay›flat›ld›ğ› ya da önemli
değişikliklere uğrat›ld›ğ› durumlard›r.” (Ekono-
mik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Genel
Yorum 3, 1990, İHB/GEN/1 /Rev.5, s. 18-19)  

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
1998 y›l›nda yapt›ğ› bir başka Genel Yorumda
Devletlerin yükümlülüklerini genişleterek, Ulus-
lararas› Anlaşmada yer alan normlar›n yerel hu-
kukta da tan›nmas›n› öngörmüştür.

Burada şöyle denmektedir: “mağdur durumda
olan herhangi bir kişi ya da grup için hak talebi ve
tazminat yollar› aç›k olmal› ve hükümetin bu ko-
nuda hesap vermesini sağlayacak mekanizmalar
bulunmal›d›r.” Bu yorumda, uluslararas› hukukun
ilgili iki ilkesine at›fta bulunulmaktad›r: “Birinci-
si, Sözleşmeler Hukukuna ilişkin Viyana Sözleş-
mesinin 27. maddesinde de belirtildiği gibi, her-
hangi bir taraf, belirli bir anlaşman›n hükümlerini
yerine getirememenin mazereti olarak yerel huku-
kun hükümlerine başvuramaz.” Başka bir deyişle,
Devletlerin, uluslararas› anlaşmalar çerçevesinde-
ki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için,
kendi yasal düzenlemelerinde gerekli değişiklikle-
ri yapmalar› gerekmektedir. İkinci ilke ise İnsan
Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 8. maddesinde yer
almakta olup şöyledir: “herhangi bir kişi, kendisi-
ne anayasa ya da geçerli yasalar taraf›ndan tan›-
nan temel bir hakk›n ihlali durumunda, yetkili ulu-
sal mahkemeler kanal›yla hak ve tazminat talebin-
de bulunma hakk›na sahiptir.” 

Genel Yorum şöyle devam etmektedir: “Genellik-
le, yasal olarak bağlay›c›l›k taş›yan uluslararas›
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insan haklar› standartlar›, ilgili Taraf Devletin
kendi hukuk sistemine hemen ve doğrudan doğru-
ya yans›t›lmal›d›r ki kişiler kendi haklar›n› kendi
ülkelerinin mahkemelerinde ve yarg› organlar›nda
arayabilsinler. Önce iç hukuk yollar›n›n tüketil-
mesi kural›, bu alanda ülke ölçeğindeki hak ve
tazminat aran›ş›n›n birincil olduğunu vurgulamak-
tad›r. Kişisel hak iddialar›nda uluslararas› yollar›n
aç›k olmas› ve bu yollar›n daha da genişletilmesi
önemlidir; ancak, bu yollar son tahlilde, iç hukuk
yollar›na yaln›zca ek niteliğindedir.”

Genel Yorum, Anlaşman›n uygulaman›n belirli
bir arac›n› belirtmediğine, ancak tercih edilen yo-
lun mevcut yükümlülüklerin yerine getirilmesi
aç›s›ndan yeterli olmas› gerekliliğine işaret et-
mektedir. Anlaşma, hükümlerin iç hukuka yerleş-
tirilmesi konusunda Devletlerden bir talepte bu-
lunmamakta birlikte, “böyle bir yaklaş›m›n arzu
edilir olduğunu” ifade etmektedir.
Anlaşmadaki ekonomik, sosyal ve kültürel hakla-
r› yarg› konusu olabilme durumuna ilişkin olarak
Genel Yorum şu değerlendirmeyi yapmaktad›r:
“Anlaşmada yer al›p da mevcut hukuk sistemleri-
nin büyük çoğunluğu çerçevesinde yarg› konusu
olamayacak yönler hiç içermeyen hak yoktur. Za-
man zaman, kaynak tahsisine ilişkin konular›n
yarg› organlar›n›n değil siyasal iradenin yetkisine
b›rak›lmas› gerektiği ileri sürülür. Hükümetin de-
ğişik birimlerinin bu alandaki yetkinliklerine say-
g› göstermek gerekli olmakla birlikte, halen yarg›
organlar›n›n kaynak tahsisiyle ilgili önemli uzan-
t›lar› olabilecek konular› ele ald›klar› da bilinmek-
tedir. Dolay›s›yla, ekonomik, sosyal ve kültürel
haklar›n, bu haklar› tan›m gereği yarg›n›n büsbü-
tün d›ş›na taş›yacak ölçüde kat› biçimde s›n›flan-
mas› keyfi bir tutum olacakt›r ve böyle bir tutum
insan haklar›n›n iki kümesinin birbirinden ayr›l-
maz ve karş›l›kl› bağ›ml› olduğu yönündeki ilkeye
ters düşecektir. Böyle bir tutum, ayn› zamanda,
yarg› organlar›n›n toplumun en güç durumdaki ve
en dezavantajl› kesimlerini koruma kapasitesinin
de s›n›rland›r›lmas› anlam›na gelecektir.”

Genel Yorum, bu konular›n yan›s›ra, Anlaşman›n
ilkelerini doğrudan doğruya ya da yorum getirici
standartlar olarak uygulamada yarg› organlar›n›n
önemine işaret etmektedir. (Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Komitesi, Genel Yorum 9, 1998,
IHB/GEN/1/ Rev. 5, s. 58-62)

Bütün yasal düzenlemelerin Sözleflme
ile tam uyumunun sa¤lanmas›

Çocuk Haklar› Komitesi, İlk Raporlar› ve İkinci
Raporlar› değerlendirirken, bütün yasal düzenle-
melerin Sözleşme’nin hükümleri ve ilkeleri ile
“tam uyumunun” sağlanmas›n›n, uygulaman›n
çok önemli bir yönünü oluşturduğunu vurgulam›ş-
t›. Komite, bu doğrultuda, mevcut bütün yasal dü-
zenlemelerin enine boyuna gözden geçirilmesini

istemiştir (ayr›ca, ülkelerin bu çal›şmada uluslara-
ras› işbirliği çerçevesinde teknik yard›ma başvura-
bileceklerini de belirtmiştir). Komite bu konuyu
Periyodik Raporlar›n değerlendirilmesi s›ras›nda
da öz önüne alm›şt›r. 1999 y›l›nda Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleşmenin 10. y›l› dolay›s›yla yap›lan
iki günlük çal›ştayda (bkz 62. sayfadaki kutu ya-
z›s›), iç hukukun ayr›nt›l› biçimde gözden geçiri-
lerek Sözleşmeye uydurulmas› ve Sözleşmenin
mevcut hukuk ve yarg› sistemleri üzerinde gere-
ğince etkili olmas›n›n sağlanmas› konular›nda ay-
r›nt›l› tavsiyeler geliştirilmiştir (bkz. (d)’den
(l)’ye kadar olan paragraflar).
Sözleşme ile uyum aç›s›ndan değerlendirilecek
kaynaklar aras›nda “örf ve adet hukuku”nun yan›-
s›ra, bölgesel ya da yerel yasalar da yer almaktad›r:
“ Komite, Taraf Devletin, ulusal yasal çerçeveyi
ve bunun Sözleflme ilkeleri ve hükümleri ile
uyumlulu¤unu kapsaml› biçimde de¤erlendirir-
ken, ayn› zamanda adet hukukunun, bölgesel
ya da yerel yasalar›n da bu anlamda bir de¤er-
lendirmesini yapmas›n› tavsiye eder.” (Nijerya
‹RSG, Add. 61, parag. 27)

“...Komite, yasalar›n ve özel olarak da adet hu-
kukunun halen Sözleflmenin ilkelerini ve hü-
kümlerini tam olarak yans›tmad›¤› konusundaki
endiflelerini sürdürmektedir.” (Güney Afrika
‹RSG, Add. 122, parag. 10).

“Komite, Taraf Devletin, mevcut yasalar› tüm-
den gözden geçirme sürecini tamamlamak için
gerekli ad›mlar› atmas›n›, gerekti¤inde farkl› hu-
kuk sistemlerinde (geleneksel, ‹slami ve medeni
hukuk)yer alan hükümlerin Sözleflmedeki hü-
kümler ve ilkelerle uyumlu olmas›n› sa¤lamak
üzere gerekli de¤ifliklikleri yapmas›n› ve yeni ya-
salar ç›karmas›n› tavsiye eder.” (Komoros, ‹RSG,
Add. 141, parag. 10). 

Sözleflme’nin genel ilkelerinin
yasalara yans›t›lmas›n›n önemi

Komite, Sözleşme’de yer alan “genel ilkelerin”
(maddeler 2, 3, 6, ve 12) ulusal yasalarda yans›-
ma bulmas›n›n ve Sözleşmenin çocuklar› hak sa-
hibi olarak tan›mlayan yaklaş›m›n›n önemine
özel olarak değinmiştir. Örneğin:

“Komite, Sözleflme’nin genel ilkelerinin, bu ara-
da özellikle çocu¤un yüksek yarar› ilkesine ilifl-
kin 3. madde ile, çocuklar›n görüfllerini ifade
edebilmelerine ve bu görüfllerin dikkate al›nma-
s›na iliflkin 12. madde alt›nda yer alan hükümle-
rin, yasal ve idarî önlemlerin yan›s›ra çocuk hak-
lar›n›n yaflama geçirilmesini hedefleyen politika-
larda yer almas›n› önermektedir.” (BK ‹RSG,
Add.34, parag. 27)
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Komite, Sözleşme’nin genel ilkelerine mahkeme-
lerde at›fta bulunulmas›n›n mümkün olmas› ge-
rektiğini de vurgulam›şt›r. (bkz. 62. sayfadaki ku-
tu yaz›s›). Komite ayr›ca kamu yarar› davalar›yla
ortaya ç›man gelişmeleri de memnuniyetle karş›-
lam›şt›r:

“Komite, STK’lar›n ve di¤er taban örgütlenme-
lerinin insan haklar›n› koruma yönündeki artan
giriflimlerini ve bu arada kamu yarar› davalar›
yoluyla sa¤lanan geliflmeleri memnuniyetle kar-
fl›lamaktad›r.” (Hindistan ‹RSG, Add. 115, pa-
rag. 4).

Sözleflme’nin içhukuka uyarlanmas›

Çocuk Haklar› Komitesi, Sözleşme’nin içhukuka
uyarlanmas›n› savunmaktad›r:

“Komite, Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin,
bunun yan›s›ra Arjantin taraf›ndan onaylanan
di¤er insan haklar› antlaflmalar›n›n ulusal hukuk
sistemine içsellefltirilmesini ve bu antlaflmalara
hukuk aç›s›ndan üstün statü tan›narak ulusal
yasalar üzerinde tutulmufl olmalar›n› memnuni-
yetle karfl›lamaktad›r.” (Arjantin ‹RSG, Add.35,
parag. 6). 

“Komite, Sözleflme’nin ulusal yasalara eksiksiz
biçimde içsellefltirilmesini; bu arada Medeni Ka-
nun ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun,
bu yasalarda yer alan hükümlerin Suriye’de yü-
rürlükte olan herhangi bir uluslararas› sözleflme-
nin hükümleri ile çeliflmesi durumunda geçerlilik
tafl›mayaca¤›n› belirtmesini takdirle karfl›lamak-
tad›r...” (Suriye Arap Cumhuriyeti ‹RSG,
Add.70, parag. 30)

Komite, ayr›ca, ikisi aras›nda bir çelişki olmas›
halinde Sözleşme’nin ulusal yasalara aç›kça üstün
tutulduğu durumlara da at›fta bulunmaktad›r. Bel-
çika’da ulusal mahkemeler verdikleri kararlarda,
3. ve 9. maddeler dahil olmak üzere Sözleşme’nin
maddelerine at›fta bulunmuşlard›r. Ayr›ca, bu ül-
kedeki en yüksek mahkeme “uluslararas› sözleş-
me hukukunun, bunlar daha önce yürürlük kazan-
m›ş olsalar bile ulusal yasalardaki hükümlere üs-
tünlüğünü kesin biçimde belirtmiştir.” (Belçika
İR.222, parag. 10-14). Komite şu görüşü dile ge-
tirmiştir:

“Komite, Sözleflme’nin kendi ad›na otomatik-
man yürürlük kazanmas›n› ve Sözleflme’de yer
alan hükümlere mahkemelerce at›fta bulunula-
bilmesini ve fiilen de bulunulmufl olmas›n› mem-
nuniyetle karfl›lamaktad›r. Komite’nin memnuni-
yetle belirledi¤i bir baflka husus da, hukukî
uyuflmazl›klar ortaya ç›kt›¤›nda, Belçika’n›n
uluslararas› insan haklar› standartlar›n› ulusal

yasalar›n üzerinde tutma ilkesini uygulamas›-

d›r.” (Belçika ‹RSG, Add.38, parag. 6)

Çocuk haklar› için desteklenmifl
yasalar›n gelifltirilmesi

Çocuk Haklar› Komitesi, kimi ülkelerde, örneğin
Belarus’ta çocuk haklar›na ilişkin desteklenmiş
yasalar›n bulunduğuna (Belarus İRSG, Add.17,
parag. 3) dikkat çekmiş, bunu olumlu bir durum
saym›ş ve ayn› şeyi başka ülkeler için de tavsiye
etmiştir. Komite, Burkina Faso’ya tavsiyelerinde,
aşağ›daki hedefler doğrultusunda özel çabalar
gösterilmesini önermiştir:

“mevcut yasalar›n Sözleflme hükümleri ile
uyumlu hale getirilmesi sürecini devam ettir-
mek, yeni yasalar haz›rlarken çocu¤un yararlar›-
n› dikkate almak ve bu arada çocuk haklar›na
iliflkin kapsay›c› bir yasal düzenleme getir-
mek...” (Burkina Faso ‹RSG, Add.19, parag. 15)

“Komite, ayr›ca, çocu¤un haklar›n›n korunmas› ve
gelifltirilmesi ile ilgili yasal hükümlerin iç hukukun
çeflitli metinlerine da¤›lm›fl durumda olup bu ne-
denle çocuk haklar› konusunda fiilen geçerli olan
hukuki çerçevenin belirlenmesini güçlefltirmesini
endifleyle karfl›lamaktad›r.

“Komite, Taraf Devlete, mevcut yasal düzenleme-
leri Sözleflmenin ilkeleri ve hükümleri ile uyumlu
hale getirmesini ve bu arada çocuklara iliflkin kap-
say›c› bir yasal düzenlemeye gitmesini tavsiye
eder.” (Cezayir ‹RSG, Add. 76, parag. 30). 

“Komite, ayr›ca, Taraf Devletin, özel koruma ge-
reksinimi içinde olan çocuklar için özel bir bölüm
içermek üzere, ayr› bir çocuk yasas›na ya da
mevzuata yönelmesini önerir.2 (Lao Demokratik

Halk Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 78, parag. 30).

Anayasalar’da yer alan çocuk haklar›

Birçok ülkenin Anayasas›, görünürde, Sözleşme
taraf›ndan öngörülen gereklilikleri yerine getiren
bir içerik taş›maktad›r. Çünkü bu Anayasalar’da,
çocuklar dahil bütün vatandaşlara belirli haklar ve
özgürlükler tan›nmaktad›r. Ancak bu salt görüntü-
deki durumdur. Çünkü pratikte, çocuklar bu hak-
lar›n› yetişkinlerle eşit şartlarda talep edememek-
tedirler. Bunun nedenlerinden birincisi, kimi ulu-
sal yasalar›n bu haklarla çelişmesidir (örneğin, zo-
runlu eğitim çağ›ndaki çocuklar›n hareket özgür-
lükleri yoktur; yasalara göre çocuklar cinsel ilişki
kuramazlar ve mukavele imzalayamazlar; oy kul-
lanamazlar, vb.). İkinci neden de, Anayasalar’›n,
çocuklar›n kendi haklar›na herhangi bir at›fta bu-
lunmaks›z›n, ana-babalar›n çocuklar›n› istedikleri
gibi yetiştirme haklar›n› gözetmeleridir.
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Çocuklar bedensel duygusal ve ekonomik aç›lar-
dan yetişkinlere bağ›ml› olduklar›ndan, Anayasa
çerçevesinde kendilerine özel koruma sağlanabi-
lir; ayr›ca, Devlet’in gelecekteki refah› çocuklara
bağl› olduğundan, çocuklara özel Anayasal haklar
tan›nmas› Devletler’in de ç›kar›nad›r. 

Komite, mevcut ya da yeni Anayasalar’›n, çocuk-
lara ilişkin olup Sözleşme ilkelerinden hiç olmaz-
sa bir k›sm›n› yans›tan bölümlere yer vermesini
memnuniyetle karş›lamaktad›r. Örneğin Komite
Nepal’in İlk Raporu’nu değerlendirirken:

“Hükümet’in yasalarda reform için gösterdi¤i ça-
balar›, bu arada çocuk haklar›n› güvence alt›na
alacak özel bölüm de içeren yeni bir Anayasa ile
yine çocuk haklar›yla ilgili birçok alan› kapsayan
Çocuk Yasas› ç›karmas›n›” memnuniyetle karfl›la-

m›flt›r. (Nepal ‹RSG, Add.57, parag. 3)

Komite, Güney Afrika’n›n yeni bir anayasa be-
nimsemesini memnuniyetle karş›lam›şt›r (1996;
bu sayfalardaki kutu yaz›s›na bak›n›z) 

“Özellikle, Anayasan›n çocuklara Sözleflme do¤-
rultusunda bir dizi hak ve özgürlük tan›yan 28.
maddesi taktir edilmifltir.” (Güney Afrika ‹RSG,
Add. 122, parag. 3).

“gereken her türlü … idarî ve
di¤er önlemleri...”
Komite’nin Periyodik Raporlar K›lavuzu, çocuk-
lara ilişkin politikalar›n eşgüdümüne ve Sözleş-
me’nin yaşama geçirilmesine yönelik ulusal ya da
yerel düzeylerdeki, halen varolan ya da düşünülen
mekanizmalar konusunda özel olarak bilgi talep
etmektedir (parag. 18). 
Çocuklara yönelik “kapsaml› bir
ulusal strateji”

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuklar İçin Dünya
Zirvesi’nde geliştirilen “çocuklara birincil önce-
lik” ilkesine s›k s›k at›fta bulunarak, çocuklara üst
düzeyde ya da birinci derecede öncelik tan›nmas›
gerektiğini vurgulam›şt›r. Komite, çocuk haklar›-
n›n yaşama geçirilmesini hedef alan kapsaml› bir
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Güney Afrika Anayasas›nda çocuk haklar›

Hükümet, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşmenin 1995 y›l› Haziran ay›nda onaylanmas›n›n ard›ndan,
yasal düzenlemelerini, politikalar›n› ve uygulamalar›n› Sözleşmeye uygun hale getirme çal›şmala-
r›na yönelmiştir. Bu durum, Anayasan›n (1996) Haklar bölümünün 28. maddesinde özel olarak gö-
rülmektedir. Bu bölümde, diğer bölümlerdeki haklar›n yan›s›ra özel olarak çocuk haklar›ndan söz
edilmektedir ve şunlar belirtilmektedir
“28 (1) Her çocuk aşağ›da belirtilen haklara sahiptir: 
(a) doğumda vatandaşl›k ve ad hakk›;
(b) aile ya da ana baba taraf›ndan bak›lma; aile ortamlar›ndan uzak kal›nd›ğ›nda ise kendisine uy-

gun alternatif bak›m görme;
(c) temel beslenme, bar›nma, sağl›k ve sosyal hizmetler;
(d) kötü muamele, ihmal, istismar ya da aşağ›lanmadan korunma;
(e) sömürüye dayal› istihdam ilişkilerinden korunma;
(f) aşağ›da belirtilen nitelikteki işlerin istenmemesi ve böyle işler yap›lmas›na izin verilmemesi: 

(i) çocuğun yaş›na uygun olmayan işler; ya da
(ii) çocuğun esenliğini, eğitimini, fiziksel ve zihinsel sağl›ğ›n›; ruhsal, ahlaki ya da sosyal ge-

lişimini riske atan işler;
(g) en son çare olarak zorunlu olmad›ğ› sürece özgürlüğü k›s›tlanmama, özgürlüğü k›s›tland›ğ›

durumda ise, 2. ve 5. bölümlerde çocuklara tan›nan haklar›n (tutuklanan, hapsedilen ya da göz
alt›na al›nan kişilerin hak ve özgürlükleri ile ilgili bölümler) yan›s›ra bu k›s›tlaman›n mümkün
olan en k›sa süreye indirilmesi ve bu s›rada da:
(i) yaş›ndan büyük kişilerden ayr› yerde tutulmas›; ve
(ii) çocuğun yaş›n› gözeten biçimde ve koşullarda davran›lmas›;

(h) çocuğu etkileyen hukuk davalar› söz konusu olduğunda, aksi taktirde ciddi bir adaletsizlik du-
rumunun ortaya ç›kmas› olas›l›ğ› varsa, çocukla ilgili işlere Devlet taraf›ndan ve masraflar›
Devlet taraf›ndan karş›lanmak üzere bir hukukçu atanmas›;

(i) çocuğun silahl› çat›şmalarda doğrudan kullan›lmamas› ve bu tür durumlarda korunmas›
(2) Çocuğun yüksek yarar›, çocuğu ilgilendiren her konuda birinci derecede gözetilecektir.
(3) Bu bölümde “çocuk” terimi 18 yaş›ndan küçük herkesi kapsamak üzere kullan›lmaktad›r.
(Güney Afrika İR, parag. 1)



stratejinin gerekliliğini vurgularken, ulusal bir po-
litikaya ya da eylem plan›na duyulan gereksinimi
de yine s›k s›k dile getirmiştir. Bu politika ya da
eylem plan›, yaln›zca Dünya Zirvesi hedeflerinin
değil Sözleşme’nin bütününün gerçekleştirilmesi-
ne yönelik olmal›d›r. 
Komite’nin Periyodik Raporlar K›lavuzu, Sözleş-
me çerçevesinde “çocuklara yönelik kapsaml› bir
ulusal stratejinin benimsenmesi için at›lan ya da
at›lmas› düşünülen ad›mlar” konusunda bilgi talep
etmektedir (parag. 17). Örneğin:
“Komite, Taraf Devletin, çocuk haklar› yaklafl›-
m›na dayal› kapsaml› bir eylem plan› haz›rlaya-
rak Sözleflmeyi yaflama geçirmesini tavsiye
eder. Bu çerçevede, yönetimin merkezi, eyalet-
ler baz›ndaki ve yerel birimleri aras›ndaki eflgü-
düme ve iflbirli¤ine özel önem verilmelidir. Ta-
raf Devletin Sözleflmenin yaflama geçirilmesinde
yerel yetkililere kapasite gelifltirme dahil her tür
deste¤i vermesi memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”
(Hindistan ‹RSG, Add. 115, parag. 15). 

“Komite Taraf Devletin, Sözleflmenin uygulan-
mas›n› sa¤layacak tutarl› ve kapsaml› bir ulusal
plan haz›rlamas›n› tavsiye eder. Bu plan çocuk-
lar ve yetiflkinler dahil herkes için anlafl›l›r içerik-
te olmal›; merkezi, bölgesel ve yerel ölçeklerde
kolayca uygulanabilir nitelik tafl›mal›d›r.” (Ko-
lombiya 2RSG, Add. 137, parag. 22. Ayr›ca
bkz. Bulgaristan ‹RSG, Add. 66, pereg. 9; Yeni
Zelanda ‹RSG, add. 71, parag. 9 ve 22). 

Dünya İnsan Haklar› Konferans› taraf›ndan 1993
y›l›nda benimsenen Viyana Bildirgesi ve Eylem
Program›, bütün ülkelere “Dünya Zirvesi Eylem
Plan› hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, ulusla-
raras› işbirliğinden de yararlanarak, eldeki kay-
naklar›n azamî ölçüde kullan›m›yla gerekli ön-
lemleri alma” çağr›s›nda bulunmuştur. Konferans,
Taraf Devletler’e ayr›ca “Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme’yi ulusal yasalar›na içselleştirmeleri
çağr›s›nda bulunmaktad›r...” (A/KONF. 157/23
parag. 47). 
Uygulama süreciyle birlikte bu tür planlarda, Ço-
cuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin genel ilkelerine
özel dikkat gösterilmelidir:
“Özürlü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenme-
sine İlişkin Standart Kurallar” belgesi “özürlü ki-
şilerin gereksinimlerinin ve duyarl›l›klar›n›n ayr›-
ca ele al›nmay›p genel kalk›nma planlar›na içsel-
leştirilmesi gerektiğini” vurgulamaktad›r (kural
14.3).

Süreklilik tafl›yan devlet
mekanizmalar›
Komite, uygulama sürecini “kal›c›” mekanizmala-
r› gerektiren kesintisiz bir süreç olarak gördüğünü
aç›kça ortaya koymuştur. Örneğin Komite, Al-

manya’n›n İlk Raporu’na ilişkin Sonuç Gözlemle-
ri’nde Taraf Devlet’e şunu tavsiye etmiştir: 
“çocuk haklar›na iliflkin olarak merkezî, eyalet
ve yerel düzeylerde kal›c› ve etkili eflgüdüm me-
kanizmalar› oluflturmas›n›” (Almanya ‹RSG,
Add.43, parag. 23)

“Komite Taraf Devletin Sözleflmenin uygulan-
mas›yla görevli eflgüdüm organlar›na iliflkin ola-
rak süren kurumsal reformlar›n h›zland›r›lmas›
için gerekli bütün önlemleri almas›n› tavsiye
eder. Komite, Taraf Devletin, Çocuk Haklar›n›
Korumakla Görevli Ulusal Konsey kurulmadan
önce, çocuklarla ilgili görevleri olan bütün dev-
let kurumlar›n›n görevlerini ve etkinliklerini kap-
saml› bir de¤erlendirmeye tabi tutmas›n›, böyle-
ce insan kaynaklar›yla maddi kaynaklar›n çocuk-
lar yarar›na azami ölçülerde kullan›lmas›n› sa¤-
layacak düzenlemeler yapmas›n› önerir. “ (Nika-
ragua, 2RSG, Add. 108, parag. 17). 

“Komite, Taraf Devletin, kendi bünyesi içinde
çocuklarla ilgili bir odak birim oluflturmas›n› tav-
siye eder. Bu birimin görevi, çeflitli bakanl›klarla
merkezi ve yerel makamlar›n çal›flmalar› aras›n-
da eflgüdüm sa¤layarak çocuk haklar›n›n yafla-
ma geçirilmesinde daha uyumlu bir çizgi tuttu-
rulmas›, bu arada hükümet d›fl› kurulufllarla da-
ha ileri düzeyde iflbirli¤ine ulafl›lmas› olabilir. “
(Litvanya ‹RSG, Add. 146, parag. 12) 

Komite, kal›c› mekanizmalar›n oluşturulduğu yer-

72 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

Hindistan’›n Ulusal Eylem
Plan› 

“Çocuklara yönelik Ulusal Eylem Plan›, Hü-
kümetin kendi taahhüdünü yerine getirmede ne
kadar yol ald›ğ›n›n izlenmesinde önemli bir
araçt›r. Hedeflere belirlenen zaman dilimi için-
de ulaş›labilmesi için uyumlu ad›mlar at›lmak-
tad›r. Kimi hedeflere çok yaklaş›lm›şken, di-
ğerleri için daha fazla çaba harcanmas› gerek-
mektedir. Kaynaklar üzerinde diğer sektörlerin
de bask›s› olduğundan, kaynak k›tl›ğ› hedefle-
re ulaş›lmas›n› geciktirecek boyutlara ulaşm›ş-
t›r. Dolay›s›yla, iç ve d›ş kaynaklar›n optimum
biçimde kullan›lmas› için çal›şmalar yap›lmak-
tad›r. Bunu sağlamak içinse, ayn› zamanda
başlat›lacak çok yönlü stratejilere gerek duyul-
maktad›r. Ancak süreç art›k başlam›şt›r. Bu
bağlamda stratejiler daha aç›k hale getirilmek-
te, uygulama süreci güçlendirilmekte, hizmet-
ler kaynaşt›r›lmakta, kalk›nma sürecinde ade-
mi merkezileşmeye gidilirken eşgüdüm art›r›l-
maktad›r.”

(Hindistan İR, parag.318)



lerde bu durumu memnuniyetle karş›lam›şt›r. Ör-
neğin (Danimarka’ya hitaben):
“Komite, Hükümet’e ba¤l› bir Çocuk Komitesi
ile 16 bakanl›ktan kamu görevlilerinin olufltur-
du¤u Bakanl›klar Aras› Çocuk Komitesi’nin varl›-
¤›n› memnuniyetle karfl›lamaktad›r.”
Komite, ayr›ca, Sözleşme’nin bu iki organ için bir
çerçeve olarak benimsenmesi tavsiyesinde bulun-
muştur (Danimarka İRSG, Add.33, parag. 4 ve 17).
Komitenin 1999 y›l›nda gerçekleştirdiği iki gün-
lük çal›ştaydan ç›kan tavsiyelerde, bu tür kal›c› or-
ganlara ve mekanizmalara üst düzeyde statü tan›n-
mas› gerekliliği vurgulanmaktad›r (bkz. 62. sayfa-
daki kutu yaz›s›, parag (t)). 
Komite yeri geldiğinde, hem eşgüdümü hem de
izlemeyi kolaylaşt›racak, örneğin bakanl›klar ara-
s› komiteler gibi özel mekanizmalar›n oluşturul-
mas›n› önermiştir:
“Komite, öncelikleri belirlemek, çocuk haklar›n›n
federal, il ve yerel düzeylerde yaflama geçirilme-
sini düzenli olarak izlemek ve de¤erlendirmekle
görevli bir eflgüdüm mekanizmas›n›n oluflturul-
mas›n›n önemini ve de¤erini vurgular. Bu yönde
bir ilk ad›m olarak Komite, Taraf Devlet’in, ken-
disi ile Komite aras›ndaki yap›c› diyalog s›ras›n-
da yap›lan gözlemlerin karfl›l›¤›n›n verilmesi için
gerekli ön incelemeleri yapma ve gerekli ad›m-
lar› atma yetkisine sahip bakanl›klar aras› bir

komite ya da benzer bir organ oluflturmay› dü-
flünmesini tavsiye eder.” (Pakistan ‹RSG,
Add.18, parag. 25; ayr›ca bkz. Portekiz ‹RSG,

Add.45, parag. 9)

Etkili eflgüdüm

Komite’nin Taraf Devletler’in İlk ve İkinci Rapor-
lar›na ilişkin yorumlar›nda dile getirdiği başl›ca
duyarl›l›k konular›ndan biri eşgüdüm yokluğudur
ve bu nedenle Komite “etkili eşgüdüm” konusuna
s›k s›k yer verme gereğini duymuştur. Hükümet bi-
rimleri aras›nda eşgüdümün ürünlerinden biri, ço-
cuklara yönelik kapsay›c› bir ulusal stratejinin ya
da eylem plan›n›n ortaya ç›kmas›d›r (bkz. yukar›da
s. 71). Bu strateji ya da eylem plan› da, çocuk hak-
lar›n›n yaşama geçirilmesinde eşgüdümlü hareket
için gerekli çerçeveyi oluşturacakt›r:
“Komite, Taraf Devlet’in, gerek ulusal gerekse
yerel düzeylerde çocuk haklar›yla ilgili çeflitli res-
mî mekanizmalar aras›ndaki eflgüdümü güçlen-
dirmesini tavsiye etmektedir. Bu yap›l›rken, ço-
cuklara iliflkin kapsaml› bir politikan›n gelifltiril-
mesine ve Sözleflme’nin ülkede uygulanmas›n›n
etkili bir de¤erlendirmeye tâbi tutulmas›na
önem verilmelidir.”(Mauritius ‹RSG, Add.64, pa-
rag. 23)
“Komite Taraf Devletin çocuk haklar›n›n yaflama
geçirilmesi, politikalarda ve uygulamalarda efl-
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Güney Afrika Çocuklar› için Ulusal Eylem Program›n›n
Çerçevesi 

Çocuk Haklar› Sözleşmesinin onaylanmas›yla birlikte Güney Afrika çocuklara birinci önceliği” ta-
n›ma yükümlülüğü alt›na girmiştir. Buna göre, hükümetlerin kalk›nma stratejileri, politikalar›,
programlar› ve hizmetleri geliştirilirken, çocuklar›n gereksinimleri en başta gözetilecektir. Bu ilke,
Yeniden Yap›lanma ve Kalk›nma Program› (RDP) taraf›ndan benimsenmiş olup Güney Afrika’n›n
çocuklara yönelik taahhütlerinin temelini oluşturmaktad›r.

Ulusal Eylem Program› (NPA), ülkenin çocuklara ilişkin taahhütlerini yerine getirdiği araç duru-
mundad›r. Çeşitli devlet birimlerinin, hükümet d›ş› kuruluşlar›n (STK) ve çocuklarla ilgili diğer bi-
rimlerin çocuklar için geliştirdiği planlar bu çerçevede değerlendirilmekte; söz konusu planlar›n
Sözleşme, Çocuklar için Dünya Zirvesi hedefleri ve ülke kalk›nma program› çerçevesinde buluştu-
rulmas› amaçlanmaktad›r. 

Kabine 1996 y›l› Nisan ay›nda NPA çerçevesini ve ilgili bakanl›klarla birimler taraf›ndan uygulan-
mas›n› onaylam›şt›r. Bu durumda NPA çocuklar için kendi baş›na ayr› bir plan olmay›p, hükümet
birimleri ile STK’lar taraf›ndan Sözleşmede yer alan çocuk haklar›n›n gerçekleşmesi amac›yla ge-
liştirilen bütün planlar›n bütünleştirildiği bir belgedir.

NPA, politikalar›n yoğunlaşt›ğ› çeşitli alanlar olarak biçimlendirilmiştir. Benzer politikalar›n buluş-
tuğu her kümede hedefler belirlenmiş, sorumlu birimler ve bunlar›n ülke ölçeğindeki stratejileri ta-
rif edilmiştir. Bu arada bir izleme sistemi de geliştirilmektedir. 

İzleme sisteminin geliştirilmesinde birtak›m güçlüklerle karş›laş›lmaktad›r. Bu güçlükler, yaln›zca
yaşama, gelişme ve korunma değil, çocuklar›n esenliği ve haklar›yla ilgili en genel düzeyde bilgi
verecek göstergelerin geliştirilmesiyle ilgilidir. 

(Güney Afrika İR, parag. 3-7)  



güdüm sa¤lanmas› için bakanl›klar aras› bir ey-
lem plan› haz›rlamas›n› tavsiye eder. Komite Ta-
raf Devlete ayr›ca Sözleflmenin uygulanmas›nda
bütüncü bir yaklafl›m benimseme ve bu alanda
UNICEF’ten teknik yard›m alma ça¤r›s›nda bulu-
nur.” (eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya
‹RSG, Add. 118, parag. )

Komite bu bağlamda çeşitli birimler aras›ndaki
eşgüdüm eksikliğine dikkat çekmiştir. Eşgüdüm
eksikliği, birimler ve bakanl›klar ile diğer devlet
kuruluşlar›; federal ya da merkezî hükümetle, il,
bölge ya da yerel yönetimler; devlet ile kamusal
ve özel organlar; bu arada resmî kuruluşlarla in-
san ve çocuk haklar› konular›yla ilgilenen hükü-
met kuruluşlar› ve nihayet bu kuruluşlar›n kendi
aralar›nda görülmektedir.
Örneğin: 

“Sözleflme’nin uygulanmas› ve uygulanman›n iz-
lenmesinden sorumlu çeflitli resmî kurulufllar
aras›ndaki eflgüdüm sa¤lanmal› ve hükümet d›fl›
kurulufllarla daha yak›n iflbirli¤i çabalar› teflvik
edilmelidir.” (Filipinler ‹RSG, Add.29, parag. 19)

“Komite Taraf Devlete çocuk haklar›yla ilgili ça-
l›flmalar yapan organlar›n ve mekanizmalar›n
gerek ulusal gerekse yerel düzeylerde daha ileri
düzeylerde eflgüdüme kavuflturulmas›n›, çocuk-
lara iliflkin kapsaml› bir politika gelifltirilmesini
ve Sözleflme uygulamas›n›n etkili biçimde de-
¤erlendirilmesini tavsiye eder. (Gana ‹RSG, Add.
73, parag. 25)

“Komite Taraf Devletin, çocuk haklar›na iliflkin
eflgüdüm ve izleme mekanizmalar›n›n güçlendi-
rilmesini ve kapsamlar›n›n geniflletilmesini, böy-
lece yerel yönetimlerin de kapsanmas›n› tavsiye
etmektedir. Bu aç›dan Komite, yerel düzeylerde
çocuk haklar›yla ilgilenecek yap›lar›n oluflturul-
mas›n› uygun bulur. Çocuklar ve Gençler Eflgü-
düm Konseyi ile yerel ölçeklerdeki ilgili yap›lan-
malar aras›ndaki iliflkilerin net biçimde tan›m-
lanmas› gerekmektedir.” (Macaristan ‹RSG,
Add. 87, parag. 25). 

Komite, karar alma ve politika uygulama süreçle-
rinde aş›r› merkezileşmeyi eleştirmiş, ancak bu
arada ademi merkezileşmenin de çocuk haklar›n›n
yaşama geçirilmesi aç›s›ndan içerdiği risklere dik-
kat çekmiştir:

“Taraf Devlette halen geçerli olan ademi merke-
zilefltirme e¤ilimlerini göz önüne alan Komite,
çocuklara yönelik sa¤l›k, e¤itim ve sosyal hiz-
metlerin finansman›n ne ölçüde sürdürülebile-
ce¤i konusunda endifleler tafl›maktad›r. Komite-
nin duyarl› oldu¤u bir baflka husus da, yerel yö-

netimlerin çocuklara yönelik yeterli kaynak ay›r-
malar›n› güvence alt›na alacak düzenlemelerin
ve izleme mekanizmalar›n›n bulunmay›fl›d›r. “
(Macaristan ‹RSG, Add. 87, parag. 10)

“Komite, belediyeler taraf›ndan sa¤lanan hiz-
metlerde ademi merkezilefltirmenin olumlu yön-
lerini kabul etmekle birlikte, bu yönelimin politi-
kalarda da¤›n›kl›¤a yol açt›¤›n›, çocuklara ve ai-
lelere yönelik hizmetlere eriflimde birtak›m eflit-
sizliklere neden oldu¤unu belirtir. Komite, daha
önceki tavsiyeleri (bkz. ‹sveç ‹RSG, Add. 2, pa-
rag. 10) do¤rultusunda Taraf Devletin daha
fazla çaba göstererek belediyelerin, hükümet
taraf›ndan Sözleflmenin uygulanmas›nda çocuk-
lara yönelik herhangi bir ayr›mc›l›¤a meydan
vermemek üzere gelifltirilen politikalara sayg›
göstermesini sa¤lamal›d›r (‹sveç 2RSG, Add.
101, parag. 7)

“Komite, daha önceki dönemlerde hizmet sunu-
munun ve çocuk haklar›n›n genel olarak yafla-
ma geçirilmesinin, karar alma ve politika belirle-
me süreçlerinin baflkentteki merkezi yetkililerce
afl›r› merkezilefltirilmesinden ciddi biçimde zarar
gördü¤ünü saptam›flt›r.

“Komite Taraf Devlete, Sözleflmenin uygulan-
mas› bak›m›ndan, yetkilerini ilçe ve yerel düzey-
lere do¤ru devretme tavsiyesinde bulunur.” (Si-
erra Leone ‹RSG, add. 116, parag. 12 ve 13.
Ayr›ca bkz. Norveç 2RSG, Add. 126, parag. 14
ve 15; Finlandiya 2RSG, Add. 132, parag. 13 ve
14) 

Komitenin 1999 y›l›nda gerçekleştirdiği iki gün-
lük çal›ştaydan ç›kan bir başka tavsiye de şu yön-
dedir:

“herhangi bir ademi merkezilefltirme ve özellefl-
tirme sürecinde önemli olan, Hükümetin, Söz-
leflmeyle alt›na girdi¤i yükümlülükleri gözetmesi
ve bu yükümlülükleri yerine getirecek kapasiteyi
muhafaza etmesidir.” 22. oturum raporu, Ey-
lül/Ekim 1999, CRC/C/90, parag. 291 (v)). 

Çocuk etkisi analizi

Komite, politikalar›n belirlenmesinde çocuk hak-
lar›n›n da gözetildiği süreçleri ele alm›ş ve Taraf
Devletler’in “çocuk etkisi değerlendirmesi” için
kapsaml› bir sistem benimsemelerini önermiştir.
3. Madde Taraf Devletlerin, çocuklarla ilgili bü-
tün konularda çocuğun yüksek yarar›n› birinci de-
recede gözetmelerini talep etmektedir (bkz. Mad-
de 3. s. 45). Bunun için de hükümetlerin uygula-
malar›n›n çocuklar üzerindeki potansiyel ve fiili
etkilerinin sürekli biçimde analiz edilmesini ge-
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rektirmektedir. Bunu dikkate alan Komite Taraf
Devletlerden kapsaml› bir “Çocuk Etkisi Analizi”
sistemi geliştirmelerini talep etmeye başlam›şt›r. 

“Sözleflme hükümlerinin ve ilkelerinin yaflama
geçirilmesi, çocuklarla ilgili konulara öncelik ta-
n›nmas›n› gerektirir. Burada özellikle dikkate
al›nmas› gereken hususlar “çocuklar›n yüksek
yarar›” ilkesiyle birlikte, Hükümetler’in, ‹nsan
Haklar› Dünya Konferans›’nda benimsenen ni-
haî belgede de yer ald›¤› gibi, “Çocuklara Birinci
Öncelik” ilkesini uluslararas› forumlarda kabul
etmifl olmalar›d›r. Dolay›s›yla, politika seçenekle-
rinin belirlenmesinde ve önerilerde, bu seçenek-
lerin ve önerilerin çocuklar üzerindeki etkileri de
hesaba kat›lmal›d›r ki, politikalar› belirleyenler
izlenecek politikalar›n çocuk haklar› üzerindeki
olas› etkileri konusunda gerekli bilgilere sahip
olabilsinler.” (BK ba¤›ml› bölgesi: Hong Kong
‹RSG, Add.63, parag. 20)

Bütçe konusunda görüşülürken Myanmar’a şu
öneride bulunulmuştur:

“Komite, yetkililer taraf›ndan al›nan kararlar›n
‘çocu¤a olan etkisi’ni sürekli olarak de¤erlendir-
melerini önermifltir.” (Myanmar ‹RSG, Add.69,
parag. 32)

Komite, Yeni Zelanda’n›n İlk Raporu’na ilişkin
şu görüşü dile getirmiştir:

“Komite, çocuklar›› etkileyebilecek içerik tafl›yan
bütün yasa tasar›lar›n›n bu yöndeki etkilerini
de¤erlendirecek bir mekanizma oluflturmas›n› il-
giyle karfl›lam›flt›r. Komite, bu tür bir çocuk etki-
si analizinin yasama sürecinin bir parças› haline
getirilmesinden memnuniyet duymaktad›r.”
(Yeni Zelanda ‹RSG, Add.71, parag. 4) 

Bütçe haz›rlama ve bütçe analizi

Komite’ye göre, Taraf Devletler, ekonomik, sos-
yal ve kültürel haklar› “ellerindeki kaynaklar›n
azamî ölçülerde kullan›m›yla” yaşama geçirme
yükümlülüklerini ancak yeterli bütçe analizlerinin
yap›lmasiyla gerçekleştirebilirler. Periyodik Ra-
porlar K›lavuzu bu bağlamda aşağ›daki noktalar-
da bilgi talep etmektedir:

• ekonomik ve sosyal politikalar aras›nda eşgü-
düm sağlanmas› için al›nan önlemler;

• merkezî, bölgesel ve yerel düzeylerde, geçerli
olduğu ülkelerde ise federal ve idarî birim dü-
zeylerinde sağl›k, refah ve eğitim dahil olmak
üzere çocuklara yönelik sosyal harcamalar›n
bütçe içindeki pay›;

• raporun kapsad›ğ› dönemdeki bütçe eğilimleri;

• ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki bütün

yetkili organlar›n, bütçe kararlar›nda çocuğun
yüksek yarar›n› gözetmeleri ve politikalar›n›
belirlerlerken çocuklara öncelik tan›malar›
için at›lan ad›mlar;

• sosyal hizmetler sağlan›rken, farkl› bölgeler ve
çocuk gruplar› aras›ndaki eşitsizliklerin gide-
rilmesi için al›nan önlemler;

• çocuklar›n, özellikle de en dezavantajl› ko-
numda olanlar›n, sosyal sektördeki bütçe k›s›t-
lamalar› dahil olmak üzere uygulanan ekono-
mik politikalar›n olumsuz sonuçlar›ndan ko-
runmalar› için al›nan önlemler.

Hükümetler taraf›ndan uygulanan ekonomik poli-
tikalarda, çocuklar›n, Periyodik Raporlar K›lavu-
zu’nda istenilen ölçülerde görünür olduklar› du-
rumlar oldukça nadirdir. Devlet kuruluşlar›ndan
çoğu, bütçelerinin ne kadar›n›n çocuklar için har-
cand›ğ›n› bilmemektedir. Bu harcamalar›n çocuk-
lar üzerinde ne tür etkileri olduğunu bilenler de
azd›r. Komite, başka alanlarda olduğu gibi, bu
alandaki izleme ve değerlendirmenin de etkili
stratejiler geliştirilmesi aç›s›ndan büyük önem ta-
ş›d›ğ›n› vurgulamaktad›r. Örneğin: 

“...Komite, Taraf Devletin, bütçe tahsislerinin ve
makro ekonomik politikalar›n çocuk haklar›n›n
yaflama geçirilmesi, bu konuda bilgi toplama ve
yayma çal›flmalar› üzerindeki etkilerini sistema-
tik biçimde analiz etmeye yeterli mekanizmalar›
bir an önce oluflturma ça¤r›s›nda bulunur. “
(Hollanda ‹RSG, Add. 114, parag. 13)

“Komite, çocuklar›n ekonomik, sosyal ve kültü-
rel haklar›n›n yaflama geçirilmesi için tahsis edi-
len devlet bütçe kaynaklar›na iliflkin yeterli bilgi
bulunmay›fl›n› ve bu konuda saydaml›ktan uzan
olunmas›n› esefle karfl›lar.

“Komite, Taraf Devlete, Sözleflmenin 4. madde-
sini, 3. ve 6. maddelerin ›fl›¤›nda uygulayarak,
mevcut kaynaklar›n azamisi gözetilerek ve yü-
rürlükte olan mevzuat ve politikalar çerçevesin-
de devlet bütçesinden ekonomik, sosyal ve kül-
türel haklar için ayr›lan ödeneklerin saydam ve
kolayl›kla seçilebilir biçimde sunulmas›n› tavsiye
eder.” (Slovakya ‹RSG, Add. 140, parag. 13 ve
14). 

“Komite, Taraf Devletin çocuk haklar›yla ilgili
önceliklerini net biçimde belirlemesinden, mer-
kezi ve yerel düzeylerde bütçenin çocuklara ay-
r›lan bölümlerine iliflkin bilgiler vermesinden ve
böylelikle yap›lan harcamalar›n çocuklar üzerin-
deki etkilerinin aç›k biçimde de¤erlendirilmesine
imkan tan›yacak bir mekanizman›n oluflturul-
mas›ndan memnuniyet duyacakt›r.” (Litvanya
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‹RSG, Add. 146, parag. 14. Ayr›ca bkz. Letonya
‹RSG, Add. 142, parag. 12).
Komite, Taraf Devletler’in raporlar›n› incelerken
bütçe konular›nda birbiriyle tutarl› çeşitli yorum-
larda bulunmuştur. Bunlara göre sosyal program-
lara ayr›lan ulusal ve yerel bütçeler yeterli düzey-
de olmal›, çocuk haklar›n› korumak ve geliştirmek
için yeterli ödenek ayr›lmal›d›r. Kaynak bulunma-
y›ş›, sosyal güvenlik programlar› ve ağlar› oluştur-
maman›n gerekçesi say›lamaz. Örneğin:
“Komite, Sözleflmenin 4. maddesi ›fl›¤›nda Taraf
Devlete, e¤itim ve sa¤l›k sektörlerinin bütçe
paylar›n›n toplam bütçenin en az yüzde 25’ini
oluflturacak flekilde art›r›lmas› ve bir bütün ola-
rak Sözleflmenin uygulanmas› için yeterli kay-
nak tahsis edilmesi tavsiyesinde bulunur.” Orta
Afrika Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 138, parag. 19).

Genel bütçe işleriyle uğraşan ulusal organlarla,
çocuklar için politikalar geliştiren ve Sözleşmenin
yaşama geçirilmesine çal›şan organlar doğrudan
doğruya ilişkilendirilmelidir:

“Komite, 4. Maddenin ›fl›¤› alt›nda, çocuklar›n
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›na bütçe
ödeneklerinde öncelik verilmesini tavsiye etmek-
tedir. Bu arada, sa¤l›k ve e¤itimle birlikte, sözü
edilen haklardan toplumun en dezavantajl› ke-
simlerine mensup çocuklar›n da yararlanabilme-
lerine özel önem verilmelidir. Komite, bu konu-
ya iliflkin olarak, genel planlama ve bütçe ifllerin-
den sorumlu bakanl›klar›n, Çocuk Esenli¤i Yük-
sek Komitesi ile Ulusal Çocuk Komitesi’nin etkin-
liklerine, bu organlar›n kararlar›n›n bütçe etkisi-
nin do¤rudan do¤ruya belirlenmesini sa¤lamak
üzere tam olarak kat›lmalar›n› önerir.” (Suriye
Arap Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 70, parag. 26)

Komite, vergi kaç›rma ve rüşvet-yolsuzluk gibi
olaylar›n mevcut kaynaklar üzerindeki olumsuz
etkileri konusunda endişelerini dile getirmiştir:

“Endiflelere yol açan bir baflka husus da, Sözlefl-
menin yaflama geçirilmesi için kullan›lmas›
mümkün kaynaklar üzerinde olumsuz etkileri
oldu¤una inan›lan vergi kaçakç›l›¤› ve yolsuzluk
gibi olaylard›r.

Komite Taraf Devlete vergi tahsilat sistemini dü-
zeltmek ve yolsuzluklarla etkili biçimde mücade-
le etmek için gerekli bütün önlemleri almas›
tavsiyesinde bulunur.” (Gürcistan ‹RSG, Add.
124, parag. 18 ve 19).

Komite, dünyadaki ekonomik durgunluk, ekono-
mik uyum süreçleri ve 1990’l› y›llarda tasarruf
amac›yla yap›lan kesintilerin çocuklar üzerindeki
etkilerine de hayli duyarl›d›r:

Komite 1999’daki iki günlük çal›ştayda aşağ›daki
taavsiyeyi dile getirmiştir:

“Komite, ekonomik politikalar›n çocuk haklar›
alan›nda nötr olamayaca¤› gerçe¤ine dikkat
çekmek ister. Komite, sivil topluma ça¤r›da bu-
lunarak, belli bafll› uluslararas› liderlerin, bu ara-
da BM Mülteciler Yüksek Komiserinin, UNICEF
Genel Direktörünün ve Dünya Bankas› Baflkan›-
n›n makro ekonomik ve mali politikalar›n çocuk-
lar üzerindeki etkilerini araflt›rmalar›n› sa¤laya-
cak giriflimlerde bulunulmas›n›; bu politikalar›n
çocuk haklar›n›n yaflama geçirilmesine imkan ta-
n›yacak biçimde nas›l de¤ifltirilebilece¤inin orta-
ya ç›kar›lmas›n› talep eder.” (22. oturum raporu,
Eylül/Ekim 1999, CRC/C/90, parag. 29 (m)) 

Devletler, yap›sal uyum ve piyasa ekonomisine
geçiş programlar›n›n olumsuz etkilerini, bu arada
çocuklara yönelik harcamalardaki k›s›nt›lar› asga-
rî düzeye indirmeli, en güç durumdaki çocuklar›n
gereksinimlerine öncelik tan›mal›d›rlar:

“Komite, Peru Hükümeti’ne, yap›sal uyum politi-
kalar›n›n çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini
asgarî düzeyde tutacak önlemler alma ça¤r›s›nda
bulunmaktad›r. Yetkililer, Sözleflme’nin 3. ve 4.
maddeleri ›fl›¤›nda, çocuklara yeterince kaynak
ayr›lmas›n› sa¤lamak için gerekli bütün önlemleri
almal›d›rlar.” (Peru ‹RSG, Add.8, parag. 19)

Piyasa ekonomisine geçiflin etkileri 

Komite, piyasa ekonomisine geçişin çocuklar üze-
rindeki etkileri konusundaki endişelerini sürekli
biçimde dile getirmiştir. Örneğin:

“...Ekonomik, kültürel ve sosyal haklar›n yaflama
geçirilmesine yönelik bütçe ödenekleri, piyasa
ekonomisine geçifl sürecinde de, çocuklar›n yük-
sek yarar› gözetilerek mümkün oldu¤u ölçüde ko-
runmal›d›r. “ (Ukrayna ‹RSG, Add. 42, parag. 20)

“Komite, piyasa ekonomisine geçiflin iflsizlik ve
yoksulluk oranlar›yla di¤er sosyal sorunlar› art›r-
d›¤›n› , baflta çocuklar olmak üzere toplumun
göreve yoksul kesimlerinin refah düzeylerini
önemli ölçüde etkiledi¤ini belirtir.” (Çek Cumhu-
riyeti ‹RSG, Add. 81, parag. 7).

“Komite belirtmek ister ki, en baflta piyasa eko-
nomisine geçiflten kaynaklanan artan iflsizlik ve
yoksulluk gibi ekonomik ve sosyal sorunlar ço-
cuklar›n durumunu olumsuz biçimde etkilemifl,
ayr›ca Sözleflmenin tam uygulanmas›n› da engel-
lemifltir ve halen de engellemektedir. “Letonya
‹RSG, Add. 142, parag. 6. Ayr›ca bkz. Litvanya
‹RSG, Add. 146, parag. 8). 
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Ekonomik yapt›r›mlar ve ekonomik,
sosyal ve kültürel haklara sayg›

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
1997 y›l›nda ekonomik yapt›r›mlarla ekonomik,
sosyal ve kültürel haklara sayg› gösterilmesi ara-
s›ndaki ilişkilere değinen bir Genel Yorum yay›n-
lam›şt›r. Komite bu yorumunda şöyle demektedir:
“ekonomik yapt›r›mlar›n, her zaman, Uluslararas›
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Anlaşma-
s›nca tan›nan haklar üzerinde derin bir etkisi ol-
muştur. Dolay›s›yla bu tür yapt›r›mlar çoğu du-
rumda g›da maddelerinin, ilaçlar›n ve sanitasyon
malzemelerinin dağ›t›m›nda önemli aksakl›klara
yol açmakta, g›da maddelerinin ve içme suyunun
kalitesini olumsuz biçimde etkilemekte, temel
sağl›k ve eğitim sistemlerini ciddi biçimde sars-
makta ve çal›şma hakk›n› sabote etmektedir...”

Genel Yorum bundan hareketle, yapt›r›mlar›n top-
lum içindeki k›r›lgan gruplar üzerindeki olumsuz
etkilerini asgariye indirmenin önemi üzerinde dur-
maktad›r. Bu gruplar aras›nda çocuklar da vard›r:
“Komitenin bu yorumu aç›klarken gözettiği tek
husus belirli bir noktaya dikkat çekmektir: Belirli
bir ülkede yaşayanlar, liderleri uluslararas› bar›ş
ve güvenliğe ilişkin kurallar› ihlal ettiler diye ken-
di ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›ndan mah-
rum b›rak›lamazlar. Amaç, bu konumdaki liderle-
re destek verilmesi ve teşvik edilmesi değildir;
uluslararas› topluluğun, BM anlaşmalar›nda ve
uluslararas› hukukta yer alan hükümlere sayg› du-
yulmas›n› sağlama kayg›lar›n›n ihmal edilmesi de
değildir. Amaç, yasa tan›mazl›ğ›n bir biçiminin,
toplu harekete zemin oluşturan ve bu hareketin
meşruiyetini sağlayan temel haklar› hiç gözetme-
yen bir başka yasa tan›mazl›kla yan›tlanamayaca-
ğ›n›n alt›n› çizmektir.” (Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Komitesi, Genel Yorum 8, 1997,
İHB/GEN/Rev. 5, ss. 54 ve 57). 

Çocuk Haklar› Komitesi, kimi örnek durumlara
ilişkin Sonuç Gözlemlerinde bu Genel Yoruma
dikkat çekmiştir. Örneğin:

“Ekonomik, Kültürel Haklar Komitesi taraf›ndan
benimsenen (1997) 8. Genel Yorum ›fl›¤›nda
Komite, Güvenlik Konseyi taraf›ndan Taraf Dev-
lete uygulanan hava ambargosunun ekonomik
durumu ve bu ülke yurttafllar›n›n gündelik yafla-
m›n› oluflsuz biçimde etkiledi¤ini tespit ederek,
çocuklar dahil olmak üzere Taraf Devlet yurttafl-
lar›n›n e¤itim ve sa¤l›k gibi temel haklar›n›n gö-
zetilmesi talebinde bulunur.” (Libya Arap Cema-
hiriyesi ‹RSG, Add. 84, parag. 5). 

“Ekonomik, Kültürel Haklar Komitesi taraf›ndan
benimsenen (1997) 8. Genel Yorum ile Az›nl›k-
lara Karfl› Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi ve Az›nl›klar›n

Korunmas› Alt-Komisyonunun 1998/114 say›l›
karar› ›fl›¤›nda Komite, Güvenlik Konseyi tara-
f›ndan Taraf Devlete uygulanan ambargonun
ekonomik durumu ve bu ülke yurttafllar›n›n
gündelik yaflam›n› oluflsuz biçimde etkiledi¤ini
tespit ederek, çocuklar baflta olmak üzere Taraf
Devlet yurttafllar›n›n yaflama, e¤itim ve sa¤l›k
gibi temel haklar›n›n gözetilmesi talebinde bu-

lunur.” (Irak ‹RSG, Add. 94, parag. 5).

Uygulaman›n izlenmesi ve veri
toplama

Komite, ayr›şt›r›lm›ş veriler dahil yeterli veri top-
lanmad›ğ› sürece, Sözleşme’nin ne ölçüde yaşama
geçirildiğinin değerlendirilemeyeceğini s›k s›k di-
le getirmiştir.

Komite, Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda, birçok
madde bağlam›nda ayr›nt›l› istatistikî ve diğer bil-
gilerin verilmesini talep etmektedir (bkz. s. 72’de-
ki kutu yaz›s›).

Örneğin Komite Kolombiya ile ilgili olarak şu gö-
rüşü dile getirmiştir:

“... güvenilir nicel ve nitel bilgiler sistematik bi-
çimde toplanmal›, bu bilgiler çocuk haklar›n›n
ne ölçüde yaflama geçirildi¤inin de¤erlendiril-
mesinde, bu arada toplumun en yoksul kesimle-
riyle yerel topluluklara mensup çocuklar dahil
olmak üzere marjinal konumdaki çocuklar›n du-
rumunun izlenmesinde etkili biçimde kullan›l-

mal›d›r.” (Kolombiya ‹RSG, Add.30, parag. 15)

Benzer tavsiyelere Sonuç Gözlemleri’nde s›kça
rastlanmaktad›r. Örneğin:

“Sözleflme’nin bütün alanlar›na iliflkin veri top-
lanmas› ve Kanada’daki bütün çocuk gruplar›-
n›n dikkate al›nmas› için kapsaml› bir veri topla-
ma a¤›n›n oluflturulmas› gerekmektedir.” (Kana-
da ‹RSG, Add.37, parag. 20. Ayr›ca bkz. Belçika
‹RSG, Add.38, parag. 14; Tunus ‹RSG, Add.39,
parag. 12; Senegal ‹RSG, Add.44, parag. 10;
Çin ‹RSG, Add.56, parag. 28; Nepal ‹RSG,
Add.57, parag. 29; Guatemala ‹RSG, Add.58,
parag. 27; Mauritius ‹RSG, Add.64, parag. 24;

Yeni Zelanda ‹RSG, Add.71, parag. 25)

Komite, 18 yaş›na kadar olan bütün çocuklarla il-
gili veri toplama gerekliliğini çeşitli vesilelerle s›k
s›k vurgulam›şt›r:

“Komite Taraf Devlete veri toplamakla görevli
merkezi bir sistem oluflturma çabalar›n› yo¤un-
laflt›rmas›n› ve Sözleflmenin kapsad›¤› bütün
alanlarla ilgili olarak kapsaml› bir veri toplama
sistemi gelifltirmesini tavsiye eder. Bu sistem, 18
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Çocuk Haklar› Komitesi’nin Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda talep
etti¤i istatistikî bilgiler
Çocuk Haklar› Komitesi, Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun Giriş Bölümü’nün 7. paragraf›nda, raporlarda “ayr›nt›l› istatisti-
kî bilgilerin, belirtilen göstergelerin ve ilgili araşt›rmalar›n da yer almas›n›” istemekte ve şöyle devam etmektedir: “Nicel bil-
giler, ülkedeki çeşitli bölgeler aras›ndaki, çocuk gruplar›n›n kendi içlerindeki ve aralar›ndaki farkl›l›klara işaret etmeli ve
şunlar› içermelidir:
• çocuklar›n statülerindeki değişmeler;
• sosyal ve etnik gruplar, k›rsal/kentsel alanlar, yaş, cinsiyet ve bölgeler itibar›yla farkl›laşmalar:
• çocuklara hizmet veren toplum sistemlerinde meydana gelen değişmeler;
• çocuklara hizmet veren sektörlerdeki bütçe ödenekleri ve harcamalarda meydana gelen değişmeler;
• çocuk haklar›n›n gerçekleşmesi için sağlanan uluslararas› yard›mda meydana gelen değişmeler.”
Komite, K›lavuz’da, aşağ›da s›ralanan maddelerin yaşama geçirilmesi aç›s›ndan önem taş›yan istatistikî bilgileri de talep et-
mektedir:
Madde 2: Az›nl›k gruplara ya da yerli topluluklara mensup çocuklar, özürlüler, resmî nikah d›ş› doğanlar, o ülkenin uyru-
ğunda olmayanlar, göçmenler, yerlerinden edilmiş çocuklar, mülteciler ya da iltica talebinde bulunanlar ve sokaklarda yaşa-
yan/çal›şan çocuklar dahil olmak üzere en dezavantajl› çocuklar›n durumunu gösteren ayr›şt›r›lm›ş verilerin toplanmas› için
at›lan ad›mlar (parag. 27 ve 29).
Madde 4 (bütçe): Merkezi, bölgesel ve yerel düzeylerde, ilgili olduğu durumlarda da merkez ve il düzeylerinde, sağl›k, sos-
yal güvenlik ve eğitim dahil olmak üzere çocuklara yönelik sosyal harcamalar için ayr›lan bütçe ödenekleri;
raporun kapsad›ğ› dönem içindeki bütçe eğilimleri;
çocuklar için yap›lan harcamalar›n miktar ve oran olarak belirlenmesine olanak tan›yacak bütçe düzenlemeleri;
farkl› bölgelerde yaşayan çocuklarla farkl› çocuk gruplar› aras›ndaki eşitsizliklerin, sosyal hizmetler aç›s›ndan giderilmesi
için al›nan önlemler (bütçe analizi öngörülmektedir);
çocuklar›n, özellikle de en dezavantajl› durumda olanlar›n, bütçe k›s›tlamalar› ve sosyal sektör ödeneklerinin azalt›lmas› da-
hil olmak üzere uygulanan ekonomik politikalar›n olumsuz etkilerinden korunmalar› için al›nan önlemler;
iki ve çok tarafl› uluslararas› yard›mlar›n çocuklara ve çocuk haklar›n›n gerçekleştirilmesine yönelik programlara ayr›lan bö-
lümleri ve bu arada bölgesel ve uluslararas› finans kuruluşlar›ndan sağlanan yard›mlar;
uluslararas› yard›m›n rapora konu olan dönem içinde toplam devlet bütçesi içinde ne kadarl›k paya sahip olduğu; ayr›ca bu
yard›m›n sağl›ğa, eğitime, sosyal ve diğer sektörlere oransal dağ›l›m› (parag. 20 ve 21).
Madde 6: intihar olaylar› dahil olmak üzere çocuk ölümlerine ve ölüm nedenlerine ilişkin ayr›şt›r›lm›ş veriler (parag. 41).
Madde 9: çocuğun ailesinden ayr› düşmesine neden olan gözalt›, hapis, sürgün, s›n›r d›ş› edilme gibi olaylarla ölüm olayla-
r›na ilişkin ayr›şt›r›lm›ş veriler (parag. 72).
Madde 10: Ailelerin yeniden birleşmeleri için yap›lan başvurulara ilişkin ayr›şt›r›lm›ş veriler ve bu tür başvurularda ne gibi
yollar›n izlendiği (parag. 74).
Madde 11: Kaç›r›lan ve ülkelerine iade edilmeyen çocuklarla ilgili, cinsiyet, yaş, ülke, kökeni, ikamet yeri, aile durumu ve
kaçakç›l›ğ› yapan kişiyle yak›nl›ğ› dahil olmak üzere gerekli bilgiler (parag. 78).
Madde 18(1) ve (2): Çocuk yetiştirmede ana-babalara/vasilere, çocuk bak›m›ndan sorumlu kurumlara, tesislere ve hizmet-
lere yard›m amac›yla al›nan önlemlerden yararlanan çocuklara ilişkin ayr›şt›r›lm›ş bilgiler (örneğin bu çocuklar›n cinsiyetle-
ri, yaşlar›, k›rsal/kentsel yerleşimler, sosyal ve etnik kökenler gibi); ayr›ca bu alanlara tahsis edilen kaynaklara ilişkin bilgi-
ler (parag. 67).
Madde 18(3): Çal›şmakta olan ana babalara sağlanan hizmetler ve kolayl›klar›n kapsam›na ilişkin ayr›şt›r›lm›ş bilgiler, bu-
nun malî sonuçlar›; bunlardan yarar sağlayan çocuklar›n yaşlar›, cinsiyetleri, ulusal, sosyal ve etnik kökenlerine ilişkin bil-
giler (parag. 101).
Madde 19: Aile içindeki ya da kurumlardaki (bak›m kurumlar›, öğretim kurumlar›, ceza evleri, vb.) her tür şiddet, istismar,
ihmal, kötü muamele ya da sömürü biçimine maruz kalan çocuklara ilişkin yaş, cinsiyet, aile durumu, kentsel/k›rsal alan, et-
nik ve sosyal köken itibar›yla ayr›şt›r›lm›ş bilgiler (parag. 88, ayr›ca parag. 59’da şiddet ve sömürü vakalar›n›n say›s›na gön-
dermede bulunulmaktad›r).
Madde 20: Sağlanan alternatif bak›m›n niteliği dahil olmak üzere aile ortamlar›ndan ayr› bulundurulan çocuklara ilişkin ay-
r›şt›r›lm›ş bilgiler (parag. 81).
Madde 21: Kendi ülkesi d›ş›nda başka ülkelerde evlat edinilen çocuklara ilişkin, yaşa, cinsiyete, aile durumuna, ülkesine ve
evlat edinildiği ülkeye göre ayr›şt›r›lm›ş bilgiler (parag. 85). 
Madde 22: İltica talebinde bulunan ve mülteci konumundaki çocuklara ilişkin ayr›şt›r›lm›ş bilgiler; bu arada bu çocuklardan
ne kadar›n›n okula gittiği, sağl›k hizmetleri kapsam›nda yer ald›ğ› ve eğitilmiş kişilerden yararland›ğ› (parag. 120). 
Madde 23: Özürlü çocuklar›n belirlenmesi ve izlenmesi için oluşturulan sistem; özürlülük cinsine göre ne kadar çocuğun bu
kapsamda belirlenip izlendiği; eğitim, bak›m, rehabilitasyon, yetiştirme, iş bulma dahil sağlanan hizmetler ve tesisler; bun-
lar için ne kadar ödenek ayr›ld›ğ›; bu bilgilerin yaş, cinsiyet, k›rsal/kentsel alan, sosyal-etnik kökene göre ayr›şt›r›lm›ş biçim-
de bulunabilmesi (parag. 92).
Madde 24: Ortalama oranlar, bu arada yaş, cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel alan, etnik-sosyal köken itibar›yla bebek ve çocuk
ölümleri;
temel ve birincil sağl›k hizmetlerinin k›rsal ve kentsel alanlara dağ›l›m›; önleyici ve tedavi edici hizmetler aras›ndaki denge;
t›bbî yard›m ve bak›m hizmetlerinden yararlanabilen çocuklar›n say›s›; bu alanda yaş, cinsiyet, etnik ve sosyal köken itiba-
r›yla eşitsizlikler bulunup bulunmad›ğ›;
bağ›ş›klama oranlar›na ilişkin ayr›şt›r›lm›ş veriler; düşük doğum ağ›rl›kl› çocuklar›n oran›; en yayg›n hastal›klar ve bu has-
tal›klar›n çocuk üzerindeki etkisi; yetersiz beslenmeden (kronik ve şiddetli) ve içme suyu bulunmamas›ndan etkilenen çocuk
oran›; yeterli miktarda besleyici g›da verilebilen çocuklar; çevre kirlenmesi riskleri;
annelerden doğum öncesi ve sonras› bak›mdan yararlanabilenler; ölüm oranlar› ve başl›ca nedenler (ortalama ve yaşa, böl-
geye, sosyal-etnik kökene ve k›rsal/ kentsel alanlara göre ayr›şt›r›lm›ş biçimde);
doğum öncesi ve sonras› bak›mdan, eğitilmiş personelin yard›m›ndan ve hastane bak›m›ndan yararlanabilecek durumda olan
ve yararlanan kad›n oran›;
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ana-babalar ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesiminden ne kadar insan›n sağl›k eğitiminden yararlanabildiği;
çocuklar aras›ndaki gebelik olaylar›n›n s›kl›ğ› ve buna ilişkin yaşa, bölgeye, k›rsal/kentsel kesime, sosyal-etnik kökene göre
ayr›şt›r›lm›ş bilgiler (parag. 95);
HIV/AIDS, bu hastal›ğ›n genel nüfus ile çocuklar aras›ndaki yayg›nl›ğ›; HIV enfeksiyonuna ve AIDS’e karş› k›rsal ve kent-
sel alanlarda al›nan önlemler ve tedavi (parag. 96);
çocuk haklar›na ters düşen geleneksel uygulamalar›n değerlendirilmesi (parag. 97). 
Madde 25: Terkedilme, özürlülük, iltica talebi ve mültecilik durumlar› ile beraberinde hiç kimsesi bulunmayan çocuklar ve
yasal kovuşturmaya uğrayanlar dahil olmak üzere, bu tür durumlardaki çocuklar›n kurumlara yerleştirilmesi ve kendilerine
yap›lan muamele ile ilgili yaşa, cinsiyete, milli, etnik ve sosyal kökene, aile durumuna ve kal›ş yerine göre ayr›şt›r›lm›ş de-
netleme bilgileri; bu tür denetlemelerin hangi s›kl›kta yap›ld›ğ›na ve çocuklar›n ilgili kurumlarda kal›ş sürelerine ilişkin bil-
giler (parag. 87).
Madde 26: Çocuklar›n sosyal güvenlik haklar›n›n kapsam› ve malî sonuçlar›yla ilgili bilgilerin, yaşa, cinsiyete, aile baş›na
çocuk say›s›na, ana-baban›n medeni durumuna ve sosyal güvenliğin istihdamla ilişkisine göre ayr›şt›r›larak verilmesi (parag.
100).
Madde 27(1)-(3): Çocuk nüfus içinde ne kadar›n›n “yeterli yaşam standard›nda olduğunun” yaşa, cinsiyete, bölgeye, k›r-
sal/kentsel alana, etnik-sosyal kökene ve ailenin durumuna göre ayr›şt›r›lm›ş bilgileri;
bütçe tahsisleri dahil olmak üzere, yaşam pahal›l›ğ›na göre yeterli yaşam standard›n›n sağlanmas› için yap›lan yard›mlar ve
bunlar›n nüfusa etkisi (bu bilgilerin uygun olduğu yerlerde ayr›şt›r›lmas›);
maddî yard›m ve destek programlar› kapsam›na al›nan, özellikle beslenme, giyim ve konut alanlar›nda yard›m ve destek gö-
ren nüfusa ilişkin yaşa, cinsiyete, k›rsal/kentsel alanlara, sosyal-etnik kökene, bütçe ödeneklerine ve kapsanan kesimlere gö-
re ayr›şt›r›lm›ş bilgiler (parag. 103). 
Madde 27(4): Çocukla ilgili malî sorumluluk taş›yan ana-babalar›n ya da diğer kişilerin ald›klar› yard›mlara ilişkin ayr›şt›-
r›lm›ş bilgiler (parag. 79).
Madde 28: Çocuklara ayr›lan ve eğitimin çeşitli düzeylerine tahsis edilen bütçe (merkezî, bölgesel ve yerel, yerine göre fe-
deral ve il yönetimi düzeylerinde);
çocuğa sağlanan eğitim ve desteğin aile için reel maliyeti;
öğretmenlerin ve eğitim tesislerinin yeterliliğini ve çocuklar›n bu olanaklara ne ölçüde ulaşabildiğini gösteren ölçütler;
18 yaştan küçükler ve büyükler aras›ndaki okumaz-yazmaz oranlar›, okuma yazma kurslar›na kat›l›m oranlar›, bu bilgilerin
yaşa, cinsiyete, k›rsal/kentsel alanlara ve etnik-sosyal kökenlere göre ayr›şt›r›lmas›;
eğitimle ilgili sonuçlar dahil olmak üzere söz konusu çocuklara ilişkin ayr›şt›r›lm›ş diğer bilgiler;
ilkokula kay›tl› ve ilkokulu bitiren çocuk oranlar›na ilişkin olup, bu arada yaş, cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel alanlar, sosyal-
etnik köken, sağlanan malî yard›m ve bütçe tahsisleri itibar›yla ayr›şt›r›lm›ş bilgiler;
ortaöğretime ilişkin olarak, okula kaydolan çocuklara, sağlanan malî yard›ma ve bütçe tahsislerine ilişkin bilgiler;
yükseköğretime erişim olanaklar› konusunda yaşa, cinsiyete, ulusal, sosyal ve etnik kökene göre ayr›şt›r›lm›ş bilgiler;
eğitsel ve meslekî bilgi ve rehberlik hizmetlerinin varl›ğ›na ve bu hizmetlerin erişilebilirliğine ilişkin ayr›şt›r›lm›ş bilgiler;
okul terk oranlar›na ve bu olguyu s›n›rlay›p okula devam› art›rmaya ve okuldan ayr›lan çocuklar› yeniden okula yöneltmeye
yönelik olarak al›nan önlemler;
eğitim görme hakk›ndan yararlanamayan çocuklara ve çocuklar›n örneğin özürlülük, özgürlüğün k›s›tlanmas›, gebelik,
HIV/AIDS enfeksiyonu gibi nedenlerle okuldan geçici ya da temelli biçimde ayr›ld›klar› durumlara ilişkin ayr›şt›r›lm›ş ve-
riler (parag. 106-108).
Madde 30: Etnik, dinî ya da dilsel az›nl›klara mensup çocuklarla yerli halklardan ve haklar›n›n korunmas› için al›nan ön-
lemlerden etkilenen çocuklara ilişkin ayr›şt›r›lm›ş veriler (parag. 166).
Madde 31: Çocuklar›n boş zaman, oyun, dinlenme, kültürel etkinlikler ve benzeri haklardan yararlanmalar› için yap›lan iş-
lere ilişkin ayr›şt›r›lm›ş veriler (parag. 118).
Madde 32: İşçi olarak çal›şan çocuklar konusunda, yaşa, cinsiyete, bölgeye, k›rsal/kentsel alanlara, etnik ve sosyal kökene
göre ayr›şt›r›lm›ş verilerle birlikte, çal›şan çocuklar›n maruz kald›klar› ve iş müfettişlerince belirlenen hak ihlâllerine ve bu
durumlarda uygulanan cezalara ilişkin bilgiler (parag. 154).
Madde 33: Çocuklar aras›nda uyuşturucu kullan›m› ile çocuklar›n bu tür maddelerin kaç›r›lmas›nda kullan›lmas›na ilişkin
ayr›nt›l› veriler;
Çocuklar›n alkol, tütün ve sağl›klar› aç›s›ndan zararl› olabilecek diğer al›şkanl›klar› konusunda ayr›şt›r›lm›ş bilgiler (parag.
156 ve 157).
Madde 34: Ticarî amaçl› cinsel sömürü ve kullan›m vakalar›n›n mağduru olan çocuklara ilişkin bilgiler (parag. 159).
Madde 35: Çocuklar›n sat›ld›klar› ve başka amaçlarla kullan›ld›klar› vakalara ilişkin ayr›şt›r›lm›ş veriler (parag. 162, 159).
Madde 36: Çocuklar›n, esenliklerine zarar verebilecek sömürücü her tür durumdan korunmalar› için al›nan önlemlerin kap-
sad›ğ› çocuk say›s› ile ilgili ayr›şt›r›lm›ş bilgiler (parag. 164).
Madde 37(b)-(d): Özgürlüklerin s›n›rland›r›lmas›na ilişkin alternatif uygulamalar, bu uygulamalara hangi s›kl›kla başvurul-
duğu, özgürlüklerinden yasa d›ş›, keyfî biçimde ya da yasalar uyar›nca yoksun b›rak›lan çocuklara ilişkin ayr›şt›r›lm›ş veri-
ler; özgürlüklerin s›n›rland›r›lmas›n›n hangi gerekçeyle ve ne kadar süre ile gerçekleştiği;
hukukî ve diğer yard›mlar›n sağland›ğ› durumlar, özgürlükten yoksun b›rakma karar›na ne düzeyde itiraz edilebildiği ve bu
itirazlar›n sonuçlar› dahil olmak üzere özgürlüğün k›s›tland›ğ› durumlarla ilgili bilgiler (parag. 139, 141 ve 145).
Madde 38: Çat›şmalarda yer alan çocuklar›n, yaşa, cinsiyete, sosyal ve etnik kökene göre ayr›şt›r›lm›ş bilgileri; yine ayn›
özelliklere göre silahl› kuvvetlere al›nan ya da gönüllü olarak kat›lan çocuklara ilişkin bilgiler; insanî yard›mlardan yararla-
nabilen çocuklar;
ayr›ca silahl› çat›şmalarda ölen ya da evlerinden barklar›ndan olan çocuklara ilişkin bilgiler (parag. 124-127).
Madde 39: Silahl› çat›şmalar yüzünden fiziksel ya da psikolojik tedavi gören çocuk say›s› (parag. 130);
çocuk adalet sisteminde çocuklar›n fiziksel ve psikolojik iyileşmeleri ve toplumla yeniden bütünleştirilmeleri için al›nan ön-
lemler ve bu tür önlemlerden ne kadar çocuğun yararlanabildiği (parag. 150);
cinsel sömürü ve istismar mağduru olan çocuklar›n rehabilitasyonu için yap›lan işler (parag. 159).
Madde 40: Ceza yasas›n› ihlâl eden, ihlâl ettiği söylenen ya da bununla suçlanan çocuklar›n yaşa, cinsiyete, bölgeye, k›r-
sal/kentsel alanlara, ulusal, sosyal ve etnik kökene ve işlenen suça göre durumlar›n› veren ayr›şt›r›lm›ş bilgiler (parag. 137).



yafl›na kadar bütün çocuklar› kapsarken, özürlü-
ler, yoksulluk içinde yaflayanlar, yarg› önüne ç›-
kart›lanlar, ana babas›ndan yaln›zca biriyle ya-
flayanlar, cinsel istismara u¤rayanlar ve kurum-
lara yerlefltirilenler dahil olmak üzere özellikle
güç durumdaki çocuklara özel önem vermeli-
dir“ (Grenada ‹RSG, Add. 121, parag. 8)
1999’daki iki günlük çal›ştaydan ç›kan tavsiyeler-
den biri de şu yöndedir: 

“Komite, Taraf Devletleri, hükümet d›fl› kurulufl-
lar› ve rapor haz›rlamakla görevli di¤er organla-
r›, Sözleflmenin uygulanmas›na iliflkin izleme ve
bildirimde bulunma görevleri s›ras›nda, çocuk
haklar›n›n ne durumda oldu¤una ve Sözleflme-
nin çocuklar›n yaflamlar›na nas›l bir etkide bu-
lundu¤una dair bizzat çocuklar›n görüfllerine de
yer vermeye davet eder.” (22. oturum raporu,
Eylül/Ekim 1999, CRC/C/90, parag. 291 (x))

Komite ayr›ca uygulaman›n izlenmesine yönelik
olarak bağ›ms›z araşt›rmalar yap›lmas›n› da öner-
miştir. Örneğin Danimarka’ya, yeni oluşturulan
Ulusal Çocuk Konseyi’nin bu tür araşt›rmalar›
gerçekleştüirmesi tavsiye edilmiştir. (Danimarka
İRSG, Add. 33, parag. 20)

Sivil toplumun kat›l›m›
Komite, Sözleşme’nin yaşama geçirilmesine iliş-
kin eşgüdüm ve eylemin Devlet’in ötesinde toplu-
mun bütün kesimlerine uzanmas› gerektiğini vur-
gulam›şt›r. Komite, ayr›ca Periyodik Raporlar K›-
lavuzu’nun Giriş Bölümü’nde, rapor haz›rlama
sürecinin “halk›n kat›l›m›n› ve hükümet politika-
lar›n›n kamuoyu taraf›ndan yak›ndan izlenmesini
teşvik edip kolaylaşt›rmas› gerektiği” belirtilmek-
tedir (parag. 3). Bu arada, hükümet d›ş› kuruluş-
larla (HDK) sivil toplumun, özellikle de çocuklar-
la gençlerin doğrudan kat›l›mlar›n›n önemi vurgu-
lanmaktad›r (ayr›ca bkz. madde 12, s. 165). Komi-
te 1999 y›l›nda yapt›ğ› iki günlük çal›ştayda orta-
ya ç›kan tavsiyelerle bu hususu daha da aç›mla-
maktad›r: 

“Demokratik kat›l›m ve kamuoyu bilinçlendirme
çal›flmalar›yla gündeme gelen bask›lar, çocuk
haklar›n›n yaflama geçirilmesi aç›s›ndan gerekli
olan kararl›l›k ve siyasal irade için çok önemlidir.
Benzer biçimde, Sözleflmenin en ileri düzeyde
uygulanmas›, hükümetlerin, sivil toplumun, ço-
cuklar›n ve uluslararas› toplulu¤un, rapor haz›r-
lama dahil uygulama sürecinin her aflamas›na
genifl biçimde kat›l›m›n› gerektirir. “(22. oturum
raporu, Eylül/Ekim 1999, CRC/C/90, parag. 291
(a))

Komite, Sonuç Gözlemlerinde de sivil toplumun
kat›l›m› konusunu s›k s›k dile getirmektedir:

“Gürcistan’da, gençlikle ilgili konular› ele al›p bu
konularda Gürcistan Ulusal Parlamentosuna
tavsiyeler haz›rlamakla görevli bir Gençlik Mecli-
si oluflturulmas›n› (Nisan 2000)Komite memnu-
niyetle karfl›lamaktad›r. Komite, bu mecliste yer
alan 166 üyeden yar›s›n›n yafllar›n›n 14 ile 18
aras›nda olmas›na dikkat çeker. “ (Gürcistan
‹RSG, Add. 124, parag. 8)

“...Komite, Sözleflmenin uygulanmas›na sivil
toplumun da kat›lmas› için gösterilen çabalar›n
yetersizli¤inden endifle duymaktad›r. 

“Komite, geçifl süreciyle birlikte kamusal alanda
sosyal nitelikteki birçok düzenlemenin de çözül-
dü¤ünü dikkate alarak, Sözleflmenin uygulan-
mas›nda ortak olarak önemli bir rol oynayabile-
cek sivil toplumun kat›l›m›na özellikle dikkat
çekmek ister. Sivil toplum, bu rolünü, medeni
haklar ve özgürlüklere sayg› gösterilmesi, ço-
cuklara kötü muamele ve çocuk adaleti gibi
alanlarda oynayabilir. Komite, Taraf Devlete,
baflta çocuk gruplar›yla tan›t›m-savunu çevreleri
olmak üzere sivil toplumun kat›l›m›n› sa¤laya-
cak sistematik bir yaklafl›m benimsemesini ve
bu kat›l›m›n Sözleflme uygulamas›n›n politikala-
r›n belirlenmesi dahil bütün aflamalar›n› kapsa-
yacak biçimde güvence alt›na al›nmas›n› tavsiye
eder. Komitenin bu ba¤lamdaki bir baflka tavsi-
yesi de, yerel yönetim yetkilileri ve güvenlik
güçleri gibi kamu hizmeti veren görevlilerle sivil
toplum aras›ndaki diyalogun güçlendirilmesi, si-
vil toplumun güçlendirilmesine yönelik giriflimle-
rin desteklenmesi ve kamu görevlilerinin yerel
kurulufllarla ortak ifl yapma bilgi ve becerilerinin
gelifltirilmesidir.” (K›rg›zistan ‹RSG, Add. 127,
parag. 11 ve 12). 

“Komite Taraf Devlete Komite, Taraf Devlete,
baflta çocuk gruplar›yla tan›t›m-savunu çevreleri
olmak üzere sivil toplumun kat›l›m›n› sa¤laya-
cak sistematik bir yaklafl›m benimsemesini ve
bu kat›l›m›n Sözleflme uygulamas›n›n politikala-
r›n belirlenmesi dahil bütün aflamalar›n› kapsa-
yacak biçimde güvence alt›na al›nmas›n› tavsiye
eder. Komitenin bu ba¤lamdaki bir baflka tavsi-
yesi de, yerel yönetim yetkilileri ve güvenlik
güçleri gibi kamu hizmeti veren görevlilerle sivil
toplum aras›ndaki diyalogun güçlendirilmesi yö-
nünde çaba gösterilmesi ve Taraf Devletin sivil
toplumu güçlendirecek giriflimleri desteklemesi-
dir.” (Suudi Arabistan ‹RSG, Add. 148, pa-

rag.14)
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Komite, hükümet d›ş› kuruluşlar için bir hukuksal
çerçeve de önermiştir:

“Komite, ülkede hükümet d›fl› ba¤›ms›z kurulufl-
lar›n oluflturulmas›na cevaz verecek yasal dü-
zenlemelerin olmay›fl›ndan endifle duymaktad›r.

“Komite, ayr›ca, bu tür hükümet d›fl› ulusal ve
ba¤›ms›z kurulufllar›n oluflturulmas›n› sa¤laya-
cak yasal düzenlemelerin gerçeklefltirilmesini
tavsiye eder.” (Lao Demokratik Halk Cumhuri-
yeti ‹RSG, add. 78, parag. 13 ve 38). 

İnsan haklar›n›n korunmas› ve geliştirilmesi ala-
n›nda özel sektörün katk›s›na ilişkin bir değerlen-
dirme de Birleşmiş Milletler esinli “Küresel Söz-
leşme” belgesinden gelmiştir. 31 Ocak 1999 tari-
hinde Davos’ta yap›lan Dünya Ekonomi Foru-
munda bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri iş
çevrelerine çağr›da bulunarak, hem tek tek şirket-
lerin uygulamalar›nda hem de kamu politikalar›-
n›n desteklenmesinde hep birlikte dikkate al›na-
cak temel ilkelere ilişkin bir Küresel Sözleşmeye
ulaş›lmas›n› istemiştir. Bu ilkeler, insan haklar›,
çal›şma yaşam› ve çevre ve çocuk işçiliğinin etki-
li biçimde ortadan kald›r›lmas›n› hedefleyen ilke 5
de yer almaktad›r (bkz. Madde 32, s. 491).  

Bilinç-duyarl›l›k gelifltirme ve e¤itim

Komite, 42. maddede sözü edilen yükümlülükle,
yani Sözleşme ilke ve hükümlerinin hem yetişkin-
ler hem de çocuklar taraf›ndan öğrenilmesini sağ-
lama göreviyle 4. madde aras›nda bir bağlant› kur-
muştur. Komite, genel anlamda bilinç ve duyarl›-
l›k yaratma sürecinde, Sözleşme’nin okul müfre-
dat›na içselleştirilmesinin ve çocuklarla ilgili ça-
l›şma yapanlar›n eğitilmelerinin önemini vurgula-
m›şt›r (tart›şma için bkz. madde 42, s. 617).

Yasama Organ›’na karfl› sorumluluk

Komite ayr›ca Yasama Organlar›’na periyodik ra-
porlar sunulmas› fikri üzerinde durulmas›n› öner-
miştir (bkz. Periyodik Raporlar K›lavuzu, parag.
18):

Ayr›ca Komite, Devletler’in Sözleşme gereğince
sunacaklar› raporlar ile Komite’nin Sonuç Göz-
lemleri üzerinde parlamento düzeyinde tart›şma
yap›lmas›n› sürekli olarak önermiştir (bkz. Peri-
yodik Raporlar K›lavuzu, parag. 23 ve madde
44(6), s. 640).

Çocuklar için ba¤›ms›z insan haklar›
kurumlar› 

Komite, son dönemde çocuklarla ilgili konularda
bağ›ms›z insan haklar› kurumlar›n›n oluşturulma-
s›n› sürekli biçimde tavsiye etmektedir - çocuk
ombudsmanl›ğ›, komisyonu ya da insan haklar›
komisyonlar› bünyesinde oluşturulacak buna ben-
zer birimler gibi. 

Komite, Norveç’in İlk Raporuna ilişkin yorumla-
r›nda şu görüşe yer vermiştir:

“Norveç, dünyada, çocuklar›n yarar›na çal›flacak
özel bir ombudsmanl›k kurumu oluflturan tek
ülkedir. Komite, ayr›ca, Hükümet, belediyeler,
ombudsmanl›k ve hükümet d›fl› kurulufllar da
dahil olmak üzere sivil toplum aras›nda oluflan
diyalogu da memnuniyetle karfl›lamaktad›r. “
(Norveç, ‹RSG, Add. 23, parag.3)

Komite Norveç taraf›ndan sunulan İkinci Raporu
değerlendirdikten sonra şu yorumda bulunmuştur:

“Komite, Taraf Devleti, çocuk ombudsmanl›¤›
statüsüne son derece olumlu ve ba¤›ms›z bir rol
tan›d›¤› için kutlamaktad›r.” (Norveç, 2RSG,
Add. 126, parag. 4).

Birleşmiş Milletler İnsan Haklar› Yüksek Komi-
serliği 21. oturumu (May›s/Haziran 1999) s›ras›n-
da Komiteye bilgi vererek, insan haklar›n›n ko-
runmas› ve geliştirilmesi amac›n› taş›yan ulusal
kurumlar›n oluşturulmas›na verdiği büyük önemi
dile getirmiştir. Komite ise Çocuk Haklar› Sözleş-
mesinin 10. y›l› dolay›s›yla yapt›ğ› aç›klamada bu
kurumlar›n çocuk haklar›na ilişkin değerlendirme-
lerde bulunmas›n› da önermiştir (21. oturum rapo-
ru, May›s/Haziran 1999, CRC/C/87, parag. 14). 

Komite, Taraf Devletlerin hükümetten bağ›ms›z,
çocuk haklar›n› etkili biçimde izleyebilecek, ge-
liştirebilecek ve koruyabilecek donan›ma sahip
kurumlar›n önemini kavramalar› konusunda du-
yarl›d›r. Komite bu bağlamda Taraf Devletlere bu
tür kurumlar oluştururken Paris ilkelerini gözetme
önerisinde bulunmuştur. Uluslararas› kurumlar›n
statüsüyle ilgili bu ilkeler BM Genel Kurulu tara-
f›ndan 1993 y›l›nda benimsenmiştir. Söz konusu
ilkeler, yeterli yasama gücüne, görev alan›na ve
bağ›ms›zl›k güvencelerine sahip kurumlar oluştur-
man›n önemine işaret etmektedir
(A/RES/48/134). 

Komite, çeşitli Devletlerin raporlar›na ilişkin so-
nuç gözlemlerinde Paris İlkelerine de at›fta bulun-
muştur: 

“Komite Taraf Devlete ‹nsan Haklar› Komisyonu
kurma çal›flmalar›n› h›zland›rmas› tavsiyesinde
bulunur. Komitenin di¤er tavsiyeleri ise flunlar-
d›r: Sözleflmenin uygulanmas›n› Paris ‹lkelerine
uygun olarak izlemek üzere, ya ‹nsan Haklar›
Komisyonunun özel bir birimi ya da örne¤in ço-
cuk ombudsmanl›¤› statüsünde ayr› bir organ
olarak faaliyet gösterecek ba¤›ms›z bir izleme
organ›n›n oluflturulmas› ve çocuklar›n kendileri-
ne yönelik istismar vb. olaylar› konusundaki fli-
kayetlerini iletebilecekleri bir mekanizman›n
sa¤lanmas›.” (Lesotho ‹RSG, add. 147, parag.
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14. Ayr›ca bkz. BM Man Adas› ‹RSG, Add. 134,
parag. 14 ve 15; Marshall Adalar› ‹RSG, Add.
147, parag. 14, Suudi Arabistan ‹RSG, Add.
148, parag. 18).
Komitenin 1999 y›l›ndaki iki günlük çal›ştay›nda
ulaş›lan sonuçlar ise şu noktalar› vurgulamaktad›r: 

“‹ster ulusal insan haklar› komisyonunun bir bö-
lümü olarak, ister özellikle çocuk haklar› alan›n-
da ba¤›ms›z izleme mekanizmalar›n›n oluflturul-
mas› özellikle teflvik edilmektedir. Bu tür meka-
nizmalar oluflturulurken Sözleflmenin gerektir-
dikleri, Paris ‹lkeleri ve mevcut kurumlard›n fa-
aliyetlerinden ç›kart›lan dersler temel al›nmal›-
d›r. ‹nsan haklar› komisyonlar›n›n çocuk haklar›-
n› da gelifltirebilmeleri için k›lavuzlar haz›rlan-
mal›d›r.”(22. oturum raporu, Eylül/Ekim 1999,
CRC/C/90, parag. 291 (u)

Komite, izlemeyle görevli organlar›n ne derece
bağ›ms›z olduklar› sorusunu s›k s›k gündeme ge-
tirmektedir. Komiteye göre kurumlar›n çocuklar
için şikayet mekanizmalar› da sağlad›ğ› durumlar-
da bu mekanizmalar çocuk dostu tasarlanmal›, eri-
şilebilir özellikler taş›mal› ve bu mekanizmalar›n
varl›ğ›ndan bütün çocuklar›n haberi olmal›d›r.

“Komite, çocuk haklar›n›n yaflama geçirilmesini
izlemekle görevli ba¤›ms›z bir organ›n bulunma-
y›fl›n› endifleyle karfl›lamaktad›r. “Çocuk Haklar›
için Sivil özgürlük Görevlileri” sistemi, bugünkü
haliyle, hem hükümetten ba¤›ms›z de¤ildir,
hem de çocuk haklar›n› etkili biçimde izleyebile-

cek yetki ve güçten yoksundur.” (Japonya ‹RSG,
add. 90, parag. 10)

“Komite, çocuklar›n, Sözleflme ile kendilerine
tan›nan haklar›n ihlaliyle ilgili flikayetlerini ilete-
bilecekleri ba¤›ms›z bir mekanizman›n olmay›fl›-
na iliflkin endiflelerini dile getirir. Komite, bu tür
flikayetlerin ele al›naca¤› ve sonuçland›rarak ço-
cuklara haklar›n›n tan›naca¤› çocuk dostu bir
mekanizman›n oluflturulmas› tavsiye eder. Ko-
mitenin bir baflka tavsiyesi de, Taraf Devletin,
çocuklar›n oluflturulan mekanizmadan tam ola-
rak yararlanabilmelerini sa¤layacak bilinç ve du-
yarl›l›k gelifltirme kampanyalar› düzenlemesidir.”

(Tayland ‹RSG, Add. 97, parag. 13).

“Komite Taraf Devlete federal düzeyde ba¤›m-
s›z bir çocuk ombudsmanl›¤› oluflturmas›n› tav-
siye eder. Bu birim, bölgesel ölçeklerdeki ben-
zer bilimlerle belirlenmifl iliflkiler içinde olmal›,
her birimin görev alan›, bak›m ve çocuk adaleti
sistemlerinin izlenmesi, gerekli kaynaklar›n sa¤-
lanmas› vb. dahil net biçimde tan›mlanmal›d›r.”

(Rusya Federasyonu 2RSG, add. 110, parag. 9).
“Komite Taraf Devletin çocuklar için yasal statü-
ye sahip ba¤›ms›z bir ulusal komisyon olufltur-
mas›n› teflvik eder. Bu komisyonun görevi, di¤er
görevlerin yan›s›ra, Sözleflmenin uygulanmas›-
n›n federal, eyalet ve yerel düzeylerde izlenmesi
ve de¤erlendirilmesi olacakt›r. Ayr›ca bu komis-
yon, güvenlik güçleriyle ilgili olanlar dahil,çocuk
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Avrupa Çocuk Ombudsmanlar› A¤› (ENOC) 

Avrupa Çocuk Ombudsmanlar› Ağ› (ENOC) 1997 y›l›nda Norveç’in Trondheim kentinde yap›lan bir
toplant›da oluşturulmuştur. Bu oluşum, 10 Avrupa ülkesinde çocuk haklar› alan›nda faaliyet gösteren
bağ›ms›z insan haklar› kurumlar›yla birlikte gerçekleştirilmiştir. “Avrupa’daki Çocuklar için Yeni bir
Ses” olarak ENOC Avrupa’daki bütün çocuklar›n yaşam›n› iyileştirmeyi amaçlamakta ve bu doğrul-
tuda aşağ›dakileri öngörmektedir:

• Çocuk Haklar›na Dair Sözleşmenin mümkün olan en ileri düzeyde yaşama geçirilmesi

• Çocuk haklar› için Avrupa çap›nda ve uluslararas› organlar nezdinde yürütülen bireysel ve toplu
lobi çal›şmalar›n›n desteklenmesi;

• Çocuklar›n yarar›na enformasyonun, yaklaş›mlar›n ve stratejilerin paylaş›lmas›;

• Tek tek ofislerin yeni fikirler oluşturup destek sağlayacaklar› bir forum yarat›lmas›;

• Çocuklar ad›na tan›t›m-savunu görevlerini bağ›ms›z biçimde yerine getirebilecek etkili kurumlar›n
oluşturulmas› ve bu kurumlar›n desteklenmesi;

• Çocuklara yönelik olumlu ulusal politikalar geliştirilmesini sağlamak üzere toplu hareketlere baş-
vurulmas›;

• Çocuklar›n durumunun ve siyasal ve ekonomik değişikliklerin çocuklar üzerindeki etkilerinin iz-
lenmesi.

ENOC web sitesinden oluşumun bileşimi ve etkinlikleri konusunda daha fazla bilgi edinilebilir: -
http://www.ombudsnet.org/



haklar› ihlallerinin flikayet olarak bildirilebilece¤i
mekanizmalara da sahip olmal›d›r.” (Hindistan
‹RSG, add. 115, 19)

“Komite, Taraf Devleti, Güney Afrika ‹nsan Hak-
lar› Komisyonunun etkili biçimde ifllev görebil-
mesi için yeterli kaynaklar› (gerek insani gerek-
se finansal) sa¤lamak üzere gerekli önlemleri
almaya teflvik eder. Taraf Devlet, çocuklar›n
kendi haklar›n›n ihlaliyle ilgili durumlar› bildirebi-
lecekleri ve bu tür flikayetlerin ele al›naca¤› ço-
cuk dostu usuller gelifltirmeli ve ihlallere karfl›
telafi ve tazmin edici güvenceler sa¤lamal›d›r.
Ayr›ca Taraf Devlet, çocuklar›n bu yola baflvura-
bilmelerini sa¤lamak amac›yla gerekli bilgilen-
dirme ve duyarl›laflt›rma kampanyalar› yürütme-
lidir.” (Güney Afrika ‹RSG, Add. 122, s.13. ayr›-
ca bkz. Nepal ‹RSG, Add. 57, parag. 29; Hong
Kong ‹RSG, Add. 63, parag. 20; Mauritius
‹RSG, Add. 64, parag. 25; Yeni Zelanda ‹RSG,

Add. 71, parag. 24; Malta ‹RSG add. 129, pa-
rag. 12)

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
1998 y›l›nda ulusal insan haklar› komisyonlar›n›n,
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n korunma-
s›ndaki rollerine ilişkin bir Genel Yorum benim-
semiştir. Bu yoruma göre söz konusu kurumlar,
“bütün insan haklar›n›n bölünmezliğini ve karş›-
l›kl› bağ›ml›l›ğ›n› sağlama aç›s›ndan potansiyel
olarak büyük önem taş›maktad›rlar. Ne yaz›k ki
genellikle görülen, bu kurumlara böyle bir rolün
verilmemesi ya da da ayn› kurumlar›n düşük bir
statü tan›narak bir kenarda ihmal edilmesidir. Do-
lay›s›yla, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara bu
kurumlar›n ilgili bütün etkinliklerinde önemli bir
yer verilmesi gerekmektedir.” (Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Komitesi, Genel Yorum 10,
1998, İHB/GEN/1/Rev. 5, ss. 62 ve 63).  

Çocuk Haklar› Komitesi 2001 y›l›nda, bağ›ms›z
çocuklar için insan haklar› kuruluşlar› hakk›nda
bir Genel Yorum geliştirmeyi düşünmektedir. 
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Dünyadaki ilk çocuk ombudsman›

Norveç’in İlk Raporu, dünyadaki ilk çocuk işleri dairesinin (çocuk ombudsmanl›ğ›) 1981 y›l›ndaki ku-
ruluşunu ve bundan sonraki etkinliklerini anlatmaktad›r. Norveç’te ulusal ölçekte bir dizi ombudsman-
l›k bulunmaktad›r. “Ancak, çocuk ombudsmanl›ğ›n›n konumu, ülkedeki diğer ombudsmanlar›n konu-
mundan farkl›d›r. Çocuk ombudsmanl›ğ› yasan›n belirli alanlar›na ilişkin şikayetleri ele almamakta, bu-
nun yerine çocuklar›n çeşitli duyarl›l›klar›n›n sözcülüğünü yapmaktad›r. Çocuk ombudsmanl›ğ›n›n bu
sözcülük ve çocuk haklar›n› güvence alt›na alma sorumluluğu, Norveç’te ç›kacak ve çocuklar› etkileye-
cek bütün yasalar için geçerlidir...”
Çocuk ombudsmanl›ğ› ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde öne ç›kan başl›ca noktalar şunlard›r:
“(a) Çocuk ombudsman›, Norveç’teki çocuklar›n bağ›ms›z sözcüsü konumundad›r;
(b) Çocuk ombudsman›n›n, 0-17 yaş grubundaki çocuklar›n yaşam koşullar›n› izleme ve bu koşullar›
iyileştirme gibi genel bir görevi vard›r;
(c) Çocuk ombudsman›, meslekî aç›dan kendi önceliklerini belirleme ve konular›n nas›l ele al›nacağ›n›
belirleme hakk›na sahiptir;
(d) Çocuk ombudsman›, kamu görevlileri taraf›ndan ele al›nan ve çocuklar› ilgilendiren konulardaki bü-
tün belgelere ulaşma hakk›na sahiptir. Ayn› hak, çocuklarla ilgili bütün kurumlara ulaşma konusunda
da geçerlidir.”
Raporda yer alan diğer noktalar şunlard›r: “Çocuk ombudsman›n›n görev alan› d›ş›nda kalan işler, ya-
sal işleme tâbi olmas› mümkün olmayan bireysel ölçekteki aile anlaşmazl›klar›d›r. Dolay›s›yla çocuk
ombudsman› toplumsal yaşam›n bütün alanlar›n› izlemeli, çocuklara zarar verebilecek her işten toplu-
mu haberdar etmeli ve çocuklar›n durumunu iyileştirecek değişiklikler önermelidir. Çocuk ombudsma-
n›n›n, Norveç’teki yasa ve yönetmelikler kapsam›na girip çocuklar üzerinde etkisi olabilecek her işle-
min sonuçlar›n› dikkatle değerlendirmesi gerekir. Çocuk ombudsman›n›n karar yetkisi yoktur; başka or-
ganlar taraf›ndan al›nan kararlar› geçersiz k›lma gibi bir yetkisi de yoktur. Dolay›s›yla, çocuk ombuds-
man›n›n elindeki başl›ca araç bilgi sahibi olmak, çocuklar›n sözcüsü olarak hareket etmek ve belgeler-
le iyi desteklenmiş aç›klamalarda bulunmakt›r...” Norveç taraf›ndan sunulan İkinci Raporda (1998) be-
lirtildiğine göre 1994 y›l›nda Ombudsmanl›ğ›n çal›şmalar›n› değerlendirmek üzere bir Komite oluştu-
rulmuş, ard›ndan bu Komite taraf›ndan haz›rlanan rapor üzerine ombudsmanl›ğ›n kuruluşuna temel olan
yasada kimi değişiklikler yap›lm›şt›r. Buna göre, görevliden beklenen işler aras›nda, yasalar›n ve idari
uygulamalar›n izlenerek bu uygulamalar›n Norveç’in Çocuk Haklar› Sözleşmesine taraf bir ülke olarak
alt›na girdiği yükümlülüklerle uyumlu olup olmad›ğ›n›n belirlenmesi de yer almaktad›r. (Norveç İR, pa-
rag. 34-41; Norveç 2R, parag. 55)



Uygulama için uluslararas›
iflbirli¤i

Komite, uygulamaya dönük genel önlemler konu-
sunda, birçok ülkeye uluslararas› işbirliği ve tek-
nik yard›m olanaklar› arama ve bunlardan yarar-
lanma çağr›s›nda bulunmuştur. Komite, ayr›ca,
donör ülkeleri yard›m programlar›n› Sözleşme
doğrultusunda haz›rlamaya ve çocuklara aç›k bi-
çimde öncelik tan›maya davet etmiştir. Periyodik
Raporlar K›lavuzu “çocuklar›n ekonomik, sosyal
ve kültürel haklar› dahil olmak üzere Sözleş-
me’nin yaşama geçirilmesi için Taraf Devlet’in ne
ölçüde uluslararas› yard›ma gereksinim duyduğu”
konusunda da bilgi talep etmektedir. K›lavuz, do-
nör ülkelerden ise, uluslararas› yard›m›n toplam
bütçe içindeki pay› ile bu yard›mdan sağl›k, eği-
tim ve diğer sektörlere ayr›lan paylar konusunda
bilgi istemektedir.
Uluslararas› yard›m, hem donör ülke hem de yar-
d›m› alan ülke taraf›ndan uygulamaya bağlanma-
l›d›r:
“… Komite Taraf Devlet’in uluslararas› iflbirli¤i
politikas›nda çocuklara henüz yeterli önceli¤i
vermemesinden de endifle duymaktad›r.” (Por-
tekiz ‹RSG, Add.45, parag. 12)

“Uluslararas› iflbirli¤i sonucu sa¤lanan kaynaklar
çocuk haklar›n›n yaflama geçirilmesi amac›na
yöneltilmeli, d›fl borç yükü ile d›fl borç ödemele-
rinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin
azalt›lmas› için çaba gösterilmelidir.” (Nepal
‹RSG, Add.57, parag. 30)

Komite, Sözleşmenin ayn› zamanda uluslararas›
kalk›nma yard›mlar› için bir çerçeve olarak işlev
görmesinin önemini de vurgulam›şt›r. Örneğin:
“Komite, Taraf Devletin, uluslararas› iflbirli¤i
programlar›na ve yap›lar›na çocuklar için özel
fonlar aktarmas›n› özendirmektedir. Komitenin
memnuniyet duyaca¤› bir baflka husus da, Ta-
raf Devletin, Sözleflmenin ilkelerini ve hükümle-
rini uluslararas› kalk›nma yard›mlar› için bir çer-
çeve olarak kullanmas›d›r.” (Avustralya ‹RSG,
Add. 79, parag. 25)

Komite, Taraf Devletlere, uluslararas› yard›mlar-
da Birleşmiş Milletler hedeflerini gözetmeleri
çağr›s›nda bulunmuştur: 

“Komite, Luxembourg Hükümetinin uluslararas›
kalk›nma yard›mlar›n› 1999 y›l› sonuna kadar ül-
ke Gayr› Safi Ulusal Has›las›n›n yüzde 0.36’s›n-
dan yüzde 0.7’sine ç›kartarak bu konudaki BM
hedefine ulaflmay› düflündü¤ü yolunda ülke de-
legasyonu taraf›ndan yap›lan aç›klamay› mem-
nuniyetle karfl›lam›flt›r.” (Luksemburg ‹RSG,
Add. 92, parag. 4)

“Komite, Taraf Devleti, uluslararas› iflbirli¤i fon-
lar›n›n sabit bir yüzdesini çocuklara yönelik
programlara ay›rma hususunu göz önüne alma-
ya teflvik eder. Komitenin Taraf Devlete bir bafl-
ka tavsiyesi de, uluslararas› kalk›nma yard›mlar›-
n›n BM hedefleri do¤rultusunda GSUH’n›n yüz-
de 0.7’sine ç›kart›lmas› yönündedir.” (Avusturya
‹RSG, Add. 98, parag. 12)

1999 y›l›ndaki iki günlük çal›ştayda benimsenen
sonuçlar ›ş›ğ›nda Komite şu görüşleri dile getir-
miştir: 
“...Bugün çocuklara yap›lacak yat›r›m, yar›n›n
eflitlikçi ve sürdürülebilir kalk›nmas›n›n en iyi gü-
vencesidir. Temel sosyal hizmetlerden oluflan
entegre bir hizmet paketine herkesin eriflebil-
mesini sa¤lamak, dünyadaki bütün ülkelerin fi-
nansal anlamda baflarabilecekleri bir ifltir. An-
cak bunun için öncelikle d›fl borç yükünün
önemli ölçüde azalt›lmas› ve askeri harcamala-
r›n k›s›lmas› gerekmektedir.” (22. oturum rapo-
ru, Eylül/Ekim 1999, CRC/C/90, parag. 291 (o))

20’ye 20 girişimi (bkz. kutu yaz›s›) belli başl› Bir-
leşmiş Milletler kuruluşlar› taraf›ndan, insan hak-
lar›yla ilgili temel hedeflerin tüm dünya ölçeğinde
gerçekleştirilmesine işbirlikçi bir yaklaş›m› yay-
g›nlaşt›rma amac›yla başlat›lm›şt›r.
HDK’lar, BM kuruluşlar›, Dünya Bankas› ve IMF
ile birlikçe yaklaş›k 40 kadar hükümet 1996 y›l›n-
da Oslo’da bir araya gelerek 20’ye 20 girişiminin
geleceğini görüşmüşlerdir. Ard›ndan, 1998 y›l›n-
da Hanoy’da bu konuda yeni bir takip toplant›s›
yap›lm›şt›r. 
Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesinden (Kopenhag
1995) bu yana sağlanan gelişmeler, BM Genel Ku-
rulunun 2000 y›l›nda yap›lan bir özel oturumunda
ele al›nm›şt›r. Özel oturum, sosyal kalk›nmaya yö-
nelik daha sonraki girişimler için ayr›nt›l› bir karar
alm›şt›r (24. özel oturum, A/RES/S-24-2). Bu ka-
rarda şöyle denmektedir: “20’ye 20 Girişimi, ilgili
gelişmekte olan ülkelerle donörleri, temel sosyal
hizmetler için ayr›lan kaynaklar› art›rmaya ve bu
kaynaklar›n kullan›m›nda daha fazla eşitlik ve et-
kinlik sağlamaya teşvik etmiştir. Gene ortaya ç›k-
m›şt›r ki, sosyal kalk›nma gündeminin daha iyi ta-
kip edilebilmesi için ek kaynaklar gerekmektedir;
çünkü, özellikle gelişmekte olan ülkeler, bu amaca
yönelik olarak kendi iç kaynaklar›n› bulmada ya da
mevcut kaynaklar›n yeniden tahsisinde çeşitli güç-
lükler ve s›n›rl›l›klar ile karş›laşmaktad›rlar.” Top-
lant›da al›nan karar, 20’ye 20 girişiminin temel
hizmetlerin herkese ulaşt›r›lmas› amac›yla ve sivil
toplumla işbirliği halinde uygulanmas›nda başta
Sahra Güneyi Afrika ülkeleri olmak üzere en azge-
lişmiş ülkelere özel önem verilmesi gerekliliğinin
alt›n› çizmektedir (parag. 38 ve 120). 
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20’ye 20 Giriflimi ve takibi

1995 y›l›nda Kopenhag’da yap›lan Sosyal Kalk›nma Dünya Zirvesine kat›lan gelişmekte olan ülkelerle
sanayileşmiş ülkeler, Kopenhag Sosyal Kalk›nma Bildirgesi ve Eylem Program›n›n uygulanmas›na ye-
terli kaynaklar›n ayr›lmas› konusunda mutabakata varm›şlard›r. 20’ye 20 girişiminin özünde yatan, ge-
lişmekte olan ülkelerle donör ülkelerin, Sosyal Zirvede de üzerinde anlaşmaya var›ld›ğ› gibi, kaliteli
sosyal hizmetlerin süreklilik temelinde sağlanmas› sorumluluğunu paylaşma kararl›l›klar›d›r.

1996 y›l›nda ilgili ülkeler bu girişimin uygulanmas›na ilişkin konular› görüşmek üzere Oslo’da bir ara-
ya gelmişlerdir. Bu toplant›, Oslo Taahhüdü ile sonuçlanm›şt›r. Buna göre söz konusu ülkeler gelişme-
leri değerlendirmek üzere iki y›l sonra bir araya geleceklerdi. Bu toplant› 27-29 Ekim 1998 tarihlerinde
Hanoy’da (Viet Nam) gerçekleşmiştir. Ev sahipliğini Viet Nam hükümetinin yapt›ğ› bu toplant›n›n fi-
nansman› Norveç ve Hollanda hükümetleri taraf›ndan sağlanm›şt›r. Kat›l›mc›lar aras›nda 29 gelişmek-
te olan ve 19 donör ülke ile birlikte 11 uluslararas› HDK ve 13 çok tarafl› kalk›nma kuruluşu bulunu-
yordu.

Toplant›da aşağ›daki hususlarda mutabakata var›lm›şt›r:

Ahlaki ve ekonomik bir zorunluluk

Toplant›, herkesin temel sosyal hizmetlere erişebilmesini sağlaman›n ahlaki, hukuki ve ekonomik te-
melleri olduğunu saptam›şt›r.

Temel sosyal hizmetlerin ayr›ms›z herkese ulaşt›r›lmas› gerektiği anlay›ş› giderek yayg›nlaşmakta bir-
likte, başta kad›nlar ve çocuklar olmak üzere milyonlarca insan, temel eğitim, sağl›k (üreme sağl›ğ› ve
nüfus programlar› dahil olmak üzere), beslenme, temiz su ve sanitasyon imkanlar›ndan yoksun durum-
dad›r. Toplant›, o s›ralardaki ekonomik ve mali krizin 20’ye 20 girişimini daha da anlaml› k›ld›ğ›n›, güç
durumdaki insanlar›n temele sosyal hizmetlere ulaşmas›n›n daha büyük bir öneme kazand›ğ›n› sapta-
m›şt›r.

Küresel ölçekte al›nd›ğ›nda söz konusu girişim, gelişmekte olan ülkelerin ulusal bütçelerinin yüzde
20’si ile resmi kalk›nma yard›mlar›n›n (RKY) gene yüzde 20’sinin temele sosyal hizmetlere ayr›lmas›-
n› öngörmektedir. Bu, halihaz›rda bu hizmetler için yap›lan harcamalarla herkesin bu hizmetlere ulaş-
mas›n› sağlamak için gereken asgari harcama düzeyi aras›ndaki aç›ğ›n kapat›lmas› için gereklidir. Top-
lant›da saptand›ğ› gibi, temele sosyal hizmetler için ek kaynaklar ayr›lmad›ğ› ve kaynak kullan›m›nda
etkinlik art›r›lmad›ğ› sürece, birçok ülkenin Zirvede belirlenen hedeflere belirlenen zaman süresi içinde
ulaşmas› mümkün olmayacakt›r. Toplant›, 20’ye 20 girişimini, “Kalk›nma Yard›mlar› Komitesi’nin
(DAC) 21. Yüzy›l› Biçimlendirecek Kalk›nma Ortakl›ğ› Stratejisi: Kalk›nmada İşbirliği Katk›s›” çerçe-
vesindeki girdi boyutunu karş›layan bir girişim olarak tan›mlam›şt›r. Ülke düzeyinde ise, gerekli olan
pay ülkenin somut koşullar›na göre değişecektir.

Toplant›, herkesin erişiminin sağlanabilmesi için temel sosyal hizmetlere yönelik yat›r›mlar›n art›r›lma-
s› gerektiğini bir kez daha yinelemiştir. Burada, bir ülkede temel sosyal hizmetlere yap›lan yat›r›m›n, bu
ülkenin geleceğine yap›lan yat›r›m olduğu vurgulanm›şt›r. Temel hizmetlere herkesin erişiminin sağlan-
mas›, sürdürülebilir ve eşitlik kalk›nman›n temeli, yoksulluğun ortadan kald›r›lmas›n›n ön koşuludur.

Temele sosyal hizmetlere herkesin erişimini sağlamada kamu sektörünün kritik bir rolü olduğu belirlen-
miştir.

Toplant›, gelişmekte olan ülkelerle bu ülkelerin kalk›nma ortağ› konumundaki diğer ülkelerin temel sos-
yal hizmetlere öncelik tan›ma konusunda karş›l›kl› taahhüt içine girmeleri ve bu ortak taahhüdün finans-
man alan›na yans›t›lmas› gerekliliği üzerinde durmuştur. Bu tür ortakl›klar oluşturulduğunda, temel sos-
yal hizmetlere herkesin erişimi, kişi baş›na gelir düzeyi en düşük olanlar dahil bütün ülkeler taraf›ndan
sağlanabilecektir.

Toplant› bir kez daha yinelemiştir ki, temel sosyal hizmetlerin yoksul kesimlere yeterince ulaşt›r›lmas›
yaln›zca finansal kaynaklar gerektirmekle kalmayacak, ayn› zamanda güçlü bir siyasal kararl›l›ğ› ve hiz-
met sunumunda kalite, eşitlik ve etkinlik sağlanmas›n› zorunlu k›lacakt›r.

Toplant›da alt› çizilen bir başka husus da, gerek gelişmekte olan gerekse donör ülkelerde makro-ekono-
mik politikalarla sosyal politikalar aras›nda uyum ve tutarl›l›k oluşturulmas› gerekliliğidir. Böyle bir
uyum ve tutarl›l›k oluşturulmad›ğ› sürece, makro-ekonomik politikalar›n, sosyal alanda daha fazla har-
cama yap›lmas› sonucu elde edilen kazan›mlar› eritme olas›l›ğ› da bulunmaktad›r.
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4. madde, Taraf Devletler’e, Sözleflme’de yer alan bütün haklar›n yaflama geçirilmesi genel yükümlülü¤ünü ge-
tirmektedir.

� Sözleflme’nin yaflama geçirilmesi aç›s›ndan hangi önlemlerin uygun düflece¤ine iliflkin genel bir de¤erlen-
dirme yap›ld› m›?

� Devlet’te var olan âdet hukuku, bölgesel ya da yerel yasalar dahil olmak üzere her tür yasan›n Sözlefl-
me’ye uygunluk aç›s›ndan ele al›nd›¤› genel bir de¤erlendirme yap›ld› m›? 

Komite taraf›ndan belirlenen genel ilkeler yasalarda yans›ma buluyor mu?

� Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetilmeksizin yetki alan› içindeki her çocu¤a tan›nmas›?

� Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocuklarla ilgili bütün meselelerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›?

� Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk›?

� Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi?

� Bu ilkelerin mahkemelerde uygulanmas› mümkün mü?

� Sözleflme iç hukuka uyarland› m›, ya da kendi bafl›na geçerlilik kazand› m›?

� Uyuflmazl›k durumlar›nda Sözleflme ulusal yasalara üstün tutuluyor mu?

� Anayasa, çocuklara özel at›fta bulunarak Sözleflme’de yer alan ilkeleri yans›t›yor mu?

� Çocuk haklar›na iliflkin içtihat gelifltirildi mi?

� Sözleflme’nin yaflama geçirilmesi için kapsaml› bir ulusal strateji gelifltirildi mi?

� Çocuklara yönelik bir Ulusal Plan’›n ya da Eylem Program›’n›n oldu¤u yerlerde, Sözleflme’nin uygulanma-
s›yla ilgili bütün hususlara bu planda ya da programda yer verildi mi?

Afla¤›da belirtilen amaçlar için Hükümet taraf›ndan politikalar›n gerekti¤i biçimde eflgüdüme kavuflturulmas›n›
sa¤layacak bir (ya da daha fazla) mekanizma(lar) oluflturuldu mu?

� Politikalar›n uygun flekilde eflgüdümünün sa¤lanmas›, 

� iller/bölgeler, vb. aras›nda,

� merkezî ve yerel yönetimler aras›nda, 

� ekonomik ve sosyal politikalar aras›nda, 

� çocuklara iliflkin politikalar›n etkili biçimde de¤erlendirilmesi, 

� uygulaman›n etkili biçimde izlenmesi.

� Bu tür mekanizmalar, Devlet’in genel politikalar›n› ve bütçesini belirleyen resmî kurulufllarla do¤rudan
ba¤lant›l› m›?

� Çocu¤un yüksek yarar›n› en baflta gözetme ilkesi politika belirleme ve bütçe haz›rlama ile ilgili bütün dü-
zeylerde benimsendi mi?

Sosyal harcamalara ayr›lan genel bütçe oran› afla¤›daki bölgelerde yeterli mi?

� _ulusal ölçekte, 

� _bölge/il ölçe¤inde, 

� _yerel ölçekte.
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Çocuklara ayr›lan sosyal harcamalar›n oran› yeterli mi?

� _ulusal ölçekte,

� _bölge/il ölçe¤inde,

� _yerel ölçekte. 

Ulusal ve di¤er ölçeklerdeki bütçe analizlerinde, afla¤›daki hususlar› belirleyecek kal›c› düzenlemeler yap›lm›fl m›?

� çocuklara ayr›lan bütçelerin genel bütçe içindeki oran›,

� bölgeler, k›rsal/kentsel kesim, özel çocuk gruplar› aras›ndaki eflitsizlikler,

Yap›sal uyumun, ekonomik reformlar›n ve de¤iflikliklerin

� bütün çocuklar,

� en dezavantajl› kesimlere mensup çocuklar üzerindeki etkileri.

� çocuk haklar›n› gelifltirmek için al›nan/verilen uluslararas› yard›mlar›n miktar›, oran› ve de¤iflik sektörlere
da¤›l›m›.

� ‹zleme için yap›lan düzenlemeler, bütün çocuklar›n Sözleflme’nin uygulanmas› ba¤lam›ndaki durumlar›n›n
kapsaml› ve çok yönlü de¤erlendirmesi için yeterli mi?

� Ayr›m gözetmeme ilkesinin ne ölçüde yaflama geçirildi¤ini de¤erlendirmeye yarayacak yeterli ayr›flt›r›lm›fl
veriler var m›?

� Hükümet’in bütün düzeylerindeki politikalar›n belirlenmesi ve karar al›nmas› süreçlerinde çocuk etkisi ana-
lizi yap›lmas›na olanak sa¤layacak düzenlemeler var m›? 

� Sözleflme’nin uygulanmas› konusunda parlamentoya düzenli rapor veriliyor mu?

� Uygulamayla ilgili konular›n ele al›n›p tart›fl›lmas› için gerekli parlamenter mekanizmalar oluflturulmufl
mu?

� Özellikle afla¤›dakiler olmak üzere sivil toplum kurulufllar› her düzeydeki uygulama sürecine kat›l›yor mu? 

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar (STK),

� çocuklar›n kendileri.

� Uygulamaya iliflkin konular›n ilgili HDK’lar ve çocuklarla görüflülmesini sa¤layacak kal›c› bir mekanizma var
m›?

� Çocuk haklar›n› gelifltirmek amac›yla ba¤›ms›z bir insan haklar› kurumu- çocuk ombudsmanl›¤›, özel gö-
revlilik veya baflvuru birimi gibi- oluflturuldu mu?

� Bu kurumun Hükümet’ten ba¤›ms›zl›¤› sa¤land› m›?

� Bu kurumun örne¤in araflt›rma yapma gibi yetkileri var m›?

� Bu kurum ulusal insan haklar› kurumlar›n›n statüsüne iliflkin Paris ‹lkeleri ile uyumlu mu?
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HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 4. madde Taraf

Devletler’in, Sözleflme’de yer alan haklar›n yaflama geçirilmesi için gerekli yasal, idarî ve di¤er önlemleri al-
malar›n› talep etmektedir. Dolay›s›yla bu madde di¤er maddelerle iliflkilidir.
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Ana-baban›n
yönlendiricili¤i
ve çocu¤un
yeteneklerinin
geliflimi

Özet

5. Maddenin Metni

Taraf Devletler, bu Sözleflme’nin çocu¤a tan›d›¤› haklar do¤rultusunda çocu¤un yetenek-
lerinin gelifltirilmesi ile uyumlu olarak, çocu¤a yol gösterme ve onu yönlendirme konu-
sunda ana-baban›n, yerel gelenekler öngörüyorsa uzak aile ya da topluluk üyelerinin,
yasal vasilerinin ya da çocuktan hukuken sorumlu öteki kiflilerin sorumluluklar›na, hak-
lar›na ve ödevlerine sayg› gösterirler.

5. madde, özellikle 18. madde ile birlikte, çocuk,
ana-babas›, ailesi ve Devlet aras›ndaki ilişkiler
için bir çerçeve oluşturur. Bu madde ile Çocuk
Haklar›na Dair Sözleşme esnek bir “aile” tan›m›-
n›n yan›s›ra büyük önem taş›yan iki kavram getir-
mektedir: ana-baban›n “sorumluluklar›” ile çocu-
ğun “gelişim halindeki yetenekleri.” Madde, ayr›-
ca, haklar›n›n bizzat çocuğun kendisi taraf›ndan
kullan›lacağ›n› vurgulayarak, Sözleşme’nin çocu-
ğa haklar›n›n aktif bir öznesi olarak bakt›ğ›n›
aç›kça ortaya koyar.

Ancak Sözleşme ne “aile karş›t›” bir içerik taş›-
makta ne de çocuklar› ana-babalar›yla karş› karş›-
ya getirmektedir. Tersine, Önsöz’ünde aileyi “top-
lumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özel-
likle çocuklar›n gelişimleri ve esenlikleri için do-
ğal ortam› oluşturduğu” için yüceltmektedir. Çeşit-
li maddeler ana-baban›n birincil sorumluluklar›n›
vurgulamakta, Devlet müdahalesine ve çocuklar›n
ana-babalar›ndan ayr› tutulmalar›na kat› s›n›rlama-
lar getirmektedir (maddeler 3(2), 7, 9, 10 ve 18).
Ayr›ca eğitimin amaçlar›ndan biri de çocuğun ana-
babas›na sayg›s›n›n geliştirilmesidir (madde 29).�



Çocuk Haklar› Komitesi, 
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar
Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, sayfa 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Aile ortam› ve alternatif bak›m

Bu bölüm alt›nda Taraf Devletler’den, belirli konularda bilgi talep edilmektedir. Bilgi talep edilen ko-
nular aras›nda, yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemler yer almaktad›r. Bu
bilgiler, özellikle ‘çocu¤un yüksek yarar›’ ve ‘çocu¤un görüfllerine sayg›’ ilkelerinin söz konusu ön-
lemlere nas›l yans›t›ld›¤›n›; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin yaflama geçirilmesinde ne kadar mesa-
fe al›nd›¤›n›, bu süreçte karfl›lafl›lan etmenler ve güçlükleri; uygulama önceliklerini ve 

(a) ana-baban›n yönlendiricili¤i (5. madde)

…”

(ÇHS/K/S, parag. 16)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“V. A‹LE ORTAMI VE ALTERNAT‹F BAKIM

A. Ana-baban›n yönlendiricili¤i (madde 5)

Lütfen afla¤›daki konularda bilgi veriniz: Toplumdaki aile yap›lar›; ana-babalar›n ya da genifl aile ve
toplum üyelerinin, yasal vasilerin ya da çocuktan hukuken sorumlu özel kiflilerin çocu¤u yönlendir-
me ve ona yol gösterme anlam›ndaki sorumluluklar›, haklar› ve ödevlerine sayg› duyulmas›n› sa¤-
lamak için al›nan önlemler; ayr›ca, bu yönlendirme ve yol göstericili¤in çocu¤un geliflim halindeki
yetenekleri ile ne ölçüde uyumlu ve tutarl› oldu¤u. 

Aile dan›flmanl›k hizmetleri ya da ana-baba e¤itimi programlar›; aile yaflam›nda çocu¤un haklar›
konusunda ana-babalar› ve çocuklar› duyarl›laflt›rmaya yönelik kampanyalar; ilgili meslekî gruplara
(örne¤in sosyal hizmet görevlilerine) yönelik e¤itim etkinlikleri; bu tür uygulama ve programlar›n
etkisi konusundaki de¤erlendirmeler. Bunlar›n yan›s›ra, çocuk geliflimi ve çocu¤un geliflim halinde-
ki yeteneklerine iliflkin bilgi ve bilgilendirmenin ana-babalara ya da çocuktan sorumlu baflka kiflile-
re nas›l iletildi¤i.

Bilgi verilmesi gereken di¤er hususlar ise flunlard›r: Sözleflme’nin ilkelerine, bu arada ayr›m gözet-
meme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg› gösterme, yaflama ve geliflme için müm-
kün olan azamî çabay› gösterme ilkelerini yaflama geçirmek için al›nan önlemlerle birlikte, 5. mad-
denin uygulanmas›nda ne kadar mesafe al›nd›¤›, uygulamada karfl›lafl›lan güçlükler ve kullan›lan
göstergeler.”

(ÇHS/K/58, parag. 62-64. Bu madde alt›nda verilecek bilgiler söz konusu oldu¤unda, Periyodik Ra-
porlar K›lavuzu’nda yer alan flu paragraflar de göz önüne al›nmal›d›r: 24, 43, 46, 88; K›lavuz’un
tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.) 

“Taraf Devletler …
sorumluluklar›na, haklar›na ve
ödevlerine sayg› gösterirler...”

Sözleşme, 5. madde ile, ana babalar›n ve diğerle-
rinin çocuklar›na karş› olan “sorumluluklar›” kav-
ram›n› gündeme getirmekte ve bu sorumluluklar›,
sorumluluklar›n yerine getirilmesi aç›s›ndan ge-

rekli olan haklara ve ödevlere bağlamaktad›r. 18.
madde ana-baban›n sorumluluklar›na aç›l›mlar
getirmektedir (bkz. s. 249). Bu maddede Taraf
Devletler’den, çocuğun yetiştirilmesinden hem
anan›n hem de baban›n ortaklaşa sorumlu olduğu
ilkesinin benimsenmesi için “her türlü çabay› gös-
termeleri” istenmektedir: “Çocuğun yetiştirilmesi
ve geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana-babaya
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ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere düşer.
Bu kişiler herşeyden önce çocuğun yüksek yarar›-
n› gözeterek hareket ederler.” Sözleşme, bunun
ötesinde “ana-baban›n sorumluluklar›n›” özel ola-
rak tan›mlamamaktad›r. Ancak, çocuğun yüksek
yarar›n›n tan›m›nda olduğu gibi burada da Sözleş-
me’nin içeriğinin bütününe bakmak gerekir. 5.
madde bağlam›nda “ana-babalar›n Sözleşme’de
yer alan haklar›n çocuklar taraf›ndan kullan›lma-
s›n›” gerektiği biçimde destekleme sorumluluklar›
vard›r.

Periyodik Raporlar K›lavuzu şu konularda bilgi
talep etmektedir: “yasalarda, çocuğun yetiştiril-
mesi ve geliştirilmesinde ana-baban›n ortak so-
rumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirilme-
sinde çocuğun yüksek yarar›n› gözetme ilkesinin
ne ölçüde göz önüne al›nd›ğ›; bu arada, Sözleş-
me’de yer alan ayr›m gözetmeme, çocuğun görüş-
lerine sayg› gösterme ve çocuğun mümkün olan
azamî gelişimi gibi ilkelerin hangi yollardan gü-
vence alt›na al›nd›ğ›...” (parag. 65). 

Buradan ç›kan sonuç şudur: Ana-baban›n sorumlu-
luklar› kavram›, Sözleşme’de belirtilen çerçeve içe-
risinde, yasalarda tan›mlanmal› ve yer almal›d›r.

Belçika’n›n İlk Raporu’nun görüşülmesi s›ras›nda
bir Komite üyesi şu görüşünü dile getirmiştir:
“Sözleşme’nin 19. maddesi Taraf Devletler’i ço-
cuklar› şiddetin ve istismar›n her biçimine karş›
korumak üzere gerekli önlemleri almaya teşvik et-
mektedir. Bu konuda, ana babalara ve vasilere kar-
ş› kan›tlar›n sunulmas› çok güçtür. Bunun üzerine
kimi ülkeler, kötü muamelelerden büsbütün kaç›n-
mak amac›yla, diyalog, görüşme ve çocuğun aile
yaşam›na kat›lmas› kavramlar›na da başvurarak
ana-baban›n sorumluluklar›n› ve yetkilerini kendi
medeni hukuk hükümlerinde tan›mlamaya başla-
m›şlard›r. Komite, istismara karş› tepki ve önlem-
lerin cezaî yapt›r›mlar›n ötesine geçmesi gerektiği
görüşündedir.” (Belçika ÖK.224, parag. 38)

Bu görüşe yan›t olarak Belçika temsilcilerinden
biri Medeni Kanun’un 371. maddesinin k›sa süre
içinde değiştirileceğini belirtmiştir: “Eski madde,
hangi yaşta olursa olsun çocuğun ana-babas›na
sayg› duymas› gerektiğini belirtmekteydi. Buna
karş›l›k yeni madde, çocuk ile annesinin ve baba-
s›n›n, yaş ne olursa olsun, birbirlerine karş›l›kl›
sayg› göstermelerini öngörmektedir. Hukukî aç›-
dan bak›ld›ğ›nda ‘karş›l›kl›’ sözcüğü, anan›n ya da
baban›n çocuğa karş› belirli bir muamelesinin bu
sözcük ile çelişebileceğini de öngörmektedir.”
(Belçika ÖK.224, parag. 64)

Komite, yasal hükümler alan›ndaki bu gelişmeleri
onaylam›şt›r:

“... Komite, Sözleflme’yle tam uyum sa¤lanabil-
mesi amac›yla kapsaml› bir hukukî çerçevenin
benimsenmesini ... Medeni Kanun’un 371.

maddesinin de¤ifltirilip ‘çocuklarla ana-babalar›
aras›nda karfl›l›kl› sayg› öngörülmesini memnu-
niyetle karfl›lamaktad›r...” (Belçika ‹RSG,

Add.38, parag. 5)

Bu durumda Sözleşme, ana-babalar›n çocuklar›
üzerinde mutlak haklar›n› öngören yaklaş›mlara
karş› ç›kmaktad›r. Komite, bu tür yaklaş›mlar›n
birçok toplumda geleneksellik taş›d›ğ›n›, ama ço-
ğu ülkede durumun belirli ölçülerde değiştiğini
belirlemiştir. Ana babalar›n haklar› ve ödevleri,
sorumluluklar›ndan, yani çocuğun yüksek yarar›
doğrultusunda hareket etme gerekliliğinden kay-
naklan›r:

Devlet’in, ana-baban›n sorumluluklar›na, haklar›-
na ve ödevlerine sayg› duymas› gereğiyle ilgili
özel bir örneği, adalet önünde suçlu say›lan ço-
cuklar›n durumu oluşturmaktad›r. Birleşmiş Mil-
letler’in Çocuklar›n Yarg›lanmas›yla ilgili Asgarî
Standart Kurallar› ya da “Beijing Kurallar›” aşağ›-
daki hususlar› öngörmektedir: Ana-babalar›n ço-
cuklar›yla ilgili bir yarg› süreci konusunda bilgi-
lendirilmeleri ve çocuğun duruşmas›nda anas›n›n-
babas›n›n ya da yasal vasisisin de bulunmas› (Söz-
leşme’nin 40. maddesinde “yüksek yarar” ilkesi
›ş›ğ›nda belirlenen bir hak); genel olarak duruş-
malarda haz›r bulunma hakk› (kurallar 7(1), 10(1)
ve 15(2)). Kural 18(2) ise şunu öngörmektedir:
“Durumun koşullar› bunu zorunlu k›lmad›ğ› süre-
ce hiçbir çocuk suçlu, k›smen ya da tamamen,
ana-babas›n›n denetimi d›ş›na ç›kart›lamaz.”

“... ana-baban›n, yerel
gelenekler öngörüyorsa uzak
aile veya topluluk üyelerinin,
yasal vasilerinin veya çocuktan
hukuken sorumlu öteki
kiflilerin...”

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’de geniş anla-
m›yla tan›mlanan aile, dünyada çocuklar›n içinde
yetiştirildikleri, ülkeden ülkeye büyük değişiklik-
ler gösteren akrabal›k ve toplum düzenlemelerini
yans›tmaktad›r. Ailenin önemi, Sözleşme’nin Ön-
söz’ünde şöyle vurgulanmaktad›r: “toplumun te-
mel grubu ve başta çocuklar olmak üzere üyeleri-
nin yetişmesi ve esenliği için doğal ortam olan ai-
leye, toplum içindeki sorumluluklar›n› eksiksiz
biçimde yerine getirebilmesi için gerekli koruma
ve yard›m sağlanmal› ... çocuk ise, kişiliğinin ek-
siksiz ve uyumlu biçimde gelişebilmesi için bir ai-
le ortam›nda, mutluluk, sevgi ve anlay›ş havas›n-
da büyümelidir.”

Periyodik Raporlar K›lavuzu “toplum içindeki ai-
le yap›lar›” konusunda bilgi istemektedir. (pa-
rag.62).
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5. madde, geniş ailenin yaln›zca ana-babalar ve
çocuktan yasal olarak sorumlu diğer kişileri değil,
yerel âdetlerin öngördüğü yerlerde uzak aile ile
toplumu da kapsad›ğ›n› belirtmektedir. 

Komite, aile yap›s›n›n değişmekte olduğu yerler-
de, geniş ailelerdeki çocuklara alternatif destek
sağlanmas› gerekliliğine işaret etmiştir:

“Komite, çocuklara sorunlar›n› ele alabilecekleri
bir ortam sa¤layan ‘genifl aile’ kurumunda mey-
dana gelen de¤ifliklikleri dikkate alarak, tamam-
lay›c› birtak›m giriflimleri gerekli görmektedir.
Bunlara örnek olarak, okullardaki yafl›t dan›flma
gruplar›, alkol ve intihar gibi gençlik sorunlar›-
n›n ifllenece¤i topluluk bilinç ve duyarl›l›k gelifl-
tirme programlar› ve ana-baba e¤itim program-
lar› verilebilir.” (Mikronezya Federe Devletleri

‹RSG, Add. 86, parag. 34).

Çocuk Haklar› Komitesi, “çocuk haklar›n›n geliş-
tirilmesinde ailenin rolü” üzerine yapt›ğ› Genel
Görüşme’nin özetinde şu görüşe yer vermiştir:

“Çocu¤un yaflamas›, korunmas› ve geliflmesi
aç›s›ndan toplumdaki temel kurum ailedir. Söz-
leflme, aile ortam›n› de¤erlendirdi¤inde, çeflitli
kültürel dokulardan ve ortaya ç›kan ailesel iliflki-
lerden kaynaklanan farkl› aile yap›lar› oldu¤unu
göz önüne almaktad›r. Komite bu çerçevede
genifl aile ile topluma at›fta bulunmakta, bu

arada çekirdek aile, ayr›lm›fl ana-baba, ana ya
da babadan yaln›zca birinin oldu¤u aile, âdet
hukukuna göre aile ve evlat edinen aile gibi
özel durumlar› göz önüne almaktad›r. Bu tür
durumlar›n, çocu¤un aile içindeki haklar› çerçe-
vesinde araflt›r›lmas› gerekir. Ailenin bütünlü¤ü-
nün korunmas› (özellikle 5., 18. ve 19. madde-
ler), çocu¤un yetifltirilmesi ve gelifltirilmesine
yard›mc› olunmas› için al›nmas› gerekli önlemler
ve güvenceler belirlenmelidir.” (beflinci oturum
raporu, Ocak 1994, ÇHS/K/24, Ek V, s. 63)

Komite, ailelere gerekli desteğin sağlanmas›n›n
önemini vurgulam›şt›r:

“Komite, çocuk haklar›n›n gelifltirilmesine iliflkin
olarak ailelerin rolünün art›r›lmas› yönünde yap-
t›¤› tavsiyelerin uygulan›p uygulanmad›¤› konu-
sunda bilgi bulunmamas›ndan endifle duymak-
tad›r (bkz. Yemen ‹RSG, Add. 47, parag. 16).
Komite, Taraf Devletin çocuk haklar›n›n geliflti-
rilmesinde ailelerin daha fazla rol almalar› ge-
rekti¤i yönündeki tavsiyelerini bir kez daha yi-
neler ve kad›n›n aile ve topluluk içindeki rolü-
nün önemini bir kez daha vurgular. Komite, ay-
r›ca, aile dan›flmanl›k hizmetlerinin gerek k›rsal
gerekse kentsel alanlarda gelifltirilmesinin öne-
mine de iflaret eder.” (Yemen 2RSG, Add. 102,
parag. 22).
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Marshall Adalar› ve Fiji’de genifl aile

“...Marshall adalar›ndaki insanlar›n, iki ya da üç kuşağ› kapsayan geniş aile gruplar›nda yaşamalar›
adettir. Bu gruplarda anne başl›ca bak›c› kişidir. Bununla birlikte çocuk yetiştirmede diğer aile üye-
leri (özellikle k›zlar ve kad›nlar) ana babaya yard›mc› olurlar. Bu arada, nineler ve dedeler torunlar›-
n› kendi öz çocuklar› gibi kabul edip onlar›n bak›m›n› üstlenirken, bu çocuklar›n gerçek anne babala-
r› ev d›ş›nda olabilirler. Bu tür uygulamalar adalarla hayli yayg›nd›r. Ancak, böyle olduğunda çocuk-
lar›n doğal ana babalar› ile temaslar› kopmamaktad›r. Çocuk ergenlik dönemine geçmeden kendisine
ana baba gibi bakan büyükleri ölürse, gerçek ana babalar o zaman çocuklara bakma görevlerini yeni-
den üstlenmektedir” (Marshall Adalar› İR, parag. 62).

“Fiji halk› kendi toplum ve kültürlerini tan›mlarken dile getirdikleri ortak bir konu ailenin önemidir.
Fiji’deki bütün etnik topluluklar geniş akrabal›k ağ› içindeki ilişkilerine değer vermektedirler. Aile içi
gelişmeler, sosyal olaylar ve dinsel bayramlar, uzak yak›n bütün akrabalar taraf›ndan birlikte kutlan-
maktad›r. İster Fiji yerleşimleri ister Hintli topluluklar olsun, akrabal›k bağlar› birçok k›rsal topluluk-
la belirleyici durumdad›r. Birçok çocuk aç›s›ndan kendi evlerinin ötesindeki d›ş dünya amcalar, day›-
lar, halalar, teyzeler, nineler ve dedelerden oluşmaktad›r. 

“İnsanlar genellikle, aile ilişkileriyle örülen s›k› sosyal dokunun, güç günlerde ya da olumsuz durum-
larda sosyal ve ekonomik bir güvenlik ağ› oluşturduğu inanc›ndad›r. Ne var ki, sosyal koşullar değiş-
mektedir ve ekonomik bask›lar kimi aileleri daha güç koşullarla boğuşmaya zorlamaktad›r. Kad›nla-
r›n beklentileri de h›zla değişmektedir. Bir zamanlar hayli uzak ve yabanc› görülen sosyal sorunlar
(gençlerin suç işlemesi, uyuşturucu kullan›m›, kad›nlarla çocuklar›n cinsel ve fiziksel istismar›, evsiz
barks›z çocuklar ve giderek yayg›nlaşan boşanmalar) art›k Fiji’de aç›kça görülmektedir. Böylece hü-
kümet de, bir zamanlar yaln›zca ailelere ait olan esenlikle ilgili işlevleri giderek daha fazla kendi üs-
tüne almaktad›r.” (Fiji İR, parag. 1 ve 2).



Komite, baş›nda çocuklar›n bulunduğu ailelerle
nine-dede konumunda kişilerin bulunduğu ailele-
rin say›s›ndaki art›ş konusunda endişelerini dile
getirmiş ve çok eşle evliliğin cayd›r›lmas›n› öner-
miştir:
“Komite, Taraf Devletin kendi yasal düzenleme-
lerini, programlar›n› ve politikalar›n› gözden ge-
çirerek çok eflle evlili¤i cayd›r›c› düzenlemeler
yapmas›n› teflvik eder...” (Cibuti ‹RSG, Add.
131, parag. 34). 

“Komite, çekirdek aile yap›lar›n›n parçalanma-
s›ndan; bafl›nda ana babadan yaln›zca birinin,
bir çocu¤un ya da nine-dede konumunda kiflile-
rin bulundu¤u aile say›s›n›n artmas›ndan ve aile
yap›s›ndaki bu tür zaaflar›n çocuklar üzerinde
yak›n ve uzak dönemde yaratabilece¤i etkiler
konusunda derin endifle duymaktad›r...

“Komite Taraf Devletin bu konularda gösterdi¤i
çabalar› kaydederken, ailelere yönelik deste¤ini
sürdürmesini, bu amaçla tar›msal üretim, finan-
sal ve hukuki konulardaki yard›mlar›n› art›rmas›-
n›, böylece ailelerin yeterli konut ve topra¤a sa-
hip olarak sorunlar›n› çözebilecek duruma gel-
mesine yard›mc› olmas›n› tavsiye eder. Komite,
az önce sözü edilen durumdaki ailelerin güçlen-
dirilmesi için psiko-sosyal içerikli ve ana-babala-
ra yard›mc› olmay› amaçlayan programlar›n ge-
lifltirilmesine özel önem verilmesi gerekti¤ini dü-
flünmektedir.” (Burundi ‹RSG, Add. 133, parag.
46 ve 47). 

Kad›nlara Yönelik Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Ko-
mitesi 1994 y›l›nda aç›klad›ğ› Genel Tavsiyesinde
“iki ya da çok kişiyle evliliğin yasaklanmas›n› ve
çocuk haklar›n›n korunmas›n›” önermektedir.”
(Kad›nlara Yönelik Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Ko-
mitesi, Genel Tavsiye 21, 1994, İHB/GEN/1/Rev.
5, s. 120. ayr›ca bkz. madde 1, s.10) 

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi,
23. maddesinde aileyi “toplum içindeki doğal ve
temel birim” olarak tan›mlamakta, bu birimin top-
lum ve Devlet taraf›ndan korunmas› gerektiğini
belirtmekte ve 24. maddede de çocuğun “küçük
olmas› nedeniyle ailesinin, toplumun ve Devlet’in
sağlayacağ› koruyucu önlemlerden yararlanma
hakk› olduğu” söylenmektedir. İnsan Haklar› Ko-
mitesi, 1989 ve 1990 y›llar›nda yapt›ğ› iki Genel
Yorum’da, ailenin esnek biçimde tan›mlanmas›
gerektiği üzerinde durmaktad›r. Buna göre aile
“ilgili Taraf Devlet’in toplumsal yap›s›nda onu
oluşturan bütün kişileri kapsayacak biçimde” ta-
n›mlanmal›d›r (İnsan Haklar› Komitesi, Genel
Yorum 17, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 133). 

İnsan Haklar› Komitesi’nin 19. Genel Yoru-
mu’nda ise şöyle denilmektedir: “Komite, aile

kavram›n›n Devlet’ten Devlet’e, hatta ayn› Devlet
içinde bölgeden bölgeye farkl›l›klar gösterebilece-
ğini, dolay›s›yla bu kavram›n standart bir tan›m›-
n›n yap›lamayacağ›n› dikkate almaktad›r. Bunun-
la birlikte Komite şu noktay› vurgulama gereği
duymaktad›r: Bir grup insan belirli bir Devlet’in
yasa ve uygulamalar› çerçevesinde aile olarak ka-
bul ediliyorsa, o zaman bu gruba 23. maddede sö-
zü edilen koruma sağlanmal›d›r. Dolay›s›yla Taraf
Devletler, aile kavram›n›n ve kapsam›n›n kendi
toplumlar›nda ve hukuk sistemlerinde nas›l yo-
rumlan›p tan›mland›ğ›n› raporlar›nda belirtmeli-
dirler. Aileye ilişkin ‘çekirdek’ ya da ‘geniş’ gibi
çeşitli kavramlar›n var olduğu bir Devlet bu husu-
su da belirterek her birine ne düzeyde koruma sağ-
land›ğ›n› aç›klamal›d›r. Ayr›ca, örneğin evli olma-
yan çiftler ve çocuklar›ndan oluşan ya da tek ebe-
veynli aile biçimleri de olabildiğinden, Taraf Dev-
letler ayr›ca bu aile biçimlerinin ve üyelerinin ulu-
sal yasalar ve uygulamalar çerçevesinde ne ölçüde
tan›nd›ğ› ve korunduğu konusunda da bilgi ver-
melidirler.” (İnsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 19, 1990, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 137)

Çocukluk yaflam›n “bekleme
odas›” de¤ildir

“Çocukluğun ‘yaşam için bir bekleme odas›’
değil yaşam›n bizatihi kendisi olmas› gereklili-
ği uluslararas› düzlemde birçok kez vurgulan-
m›şt›r. Dolay›s›yla, 18 yaş›na gelinceye kadar
hemen hemen hiçbir hakk› olmayan kişilerin
18.yaş günleri ile birdenbire hak sahibi haline
gelivermeleri gibi bir durum art›k daha fazla
kabullenilemez. Dolay›s›yla, çocuklara günde-
lik yaşam›n bütün alanlar›nda haklar›n› farkl›-
laşan düzeylerde ve tedricen tan›mak gerek-
mektedir. Ne var ki, toplumun çocuğun statüsü-
ne ilişkin kavray›ş›nda çocuğu bir hukuksal bi-
rim olarak görme yönünde değişiklik olmad›ğ›
sürece, bu alandaki yasal düzenlemeler de so-
nuçsuz kalabilir...” (Slovakya İR, parag. 240). 

“…Sözleflme’nin tan›d›¤› haklar
do¤rultusunda çocu¤un
yeteneklerinin gelifltirilmesi ile
uyumlu olarak, çocu¤a yol
gösterme ve onu
yönlendirme…”
Buradaki ifadede çocuk, haklar›n öznesi olarak ön
plana ç›kart›lmakta ve haklar›n “çocuk taraf›n-
dan” kullan›lacağ› belirtilmektedir.

Papal›k Sözleşme’yi onaylad›ğ›nda şöyle bir kay›t
düşmüştü: “Papal›k, Sözleşme’de yer alan madde-
leri, ana-babalar›n birincil ve ayr›lmaz haklar›n›,
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bu haklardan özellikle eğitime (maddeler 13 ve
28), din özgürlüğüne (madde 14), dernek kurmaya
(madde 15) ve özel yaşant›ya (madde 16) ilişkin
olanlar› koruyacak biçimde yorumlamaktad›r.”
(ÇHS/K/Rev.8, s.23).

Komite, Sonuç Gözlemleri’nde bu kayda ilişkin
endişelerini, özellikle; 

“çocuğun, haklar›n öznesi olarak tam anlam›yla
tan›nmas›” bağlam›nda dile getirmiş ard›ndan şu
tavsiyede bulunmuştur:

“... Papal›¤›n Sözleflme’nin 5. ve 12. maddeleri
aras›ndaki iliflki konusundaki durumu aç›kl›¤a
kavuflturulmal›d›r. Komite bu vesileyle bir görü-
flünü bir kez daha dile getirme gere¤ini duy-
maktad›r: Ana-babalar›n haklar› ve ayr›cal›klar›,
çocuklara Sözleflme ile tan›nan haklar›, özellikle
de çocu¤un görüfllerini ifade edebilme ve gö-
rüfllerinin yeterince dikkate al›nmas› gibi haklar›
ortadan kald›rmaz.” (Papal›k ‹RSG, Add.46, pa-
rag. 7 ve 13)

Ana-baban›n otoritesini vurgulayan başka çekince-
ler ve aç›klamalar da vard›r. Örneğin Kiribati
Cumhuriyeti şöyle bir aç›klamada bulunmuştur:
“Kiribati Cumhuriyeti Sözleşme’de tan›mland›ğ›
biçimiyle çocuğun haklar›, bu arada özellikle 12-
16. maddelerde belirtilen haklar, çocuğun aile için-
deki ve d›ş›ndaki yerine ilişkin Kiribati’de geçerli
olan örf ve âdetlere uygun biçimde, ana-baban›n
otoritesine sayg› gösterilerek yaşama geçirilecek-
tir.” Benzer biçimde, Polonya taraf›ndan yap›lan
bir aç›klamada da şöyle denilmektedir: “bu haklar
çocuğun aile içindeki ve d›ş›ndaki yerine ilişkin
Polonya’da geçerli olan örf ve âdetlere uygun bi-
çimde, ana-baban›n otoritesine sayg› esas al›narak
kullan›lacakt›r.” (CRC/C/2/Rev. 8, s.27 ve 35).

Ülkelerin, Sözleşme’nin 5. maddesi ile 12-16.
maddeleri çerçevesinde çocuğu tam anlamda hak-
lar›n öznesi olarak kabul etmemiş gibi göründük-
leri durumlarda Komite bu konudaki endişelerini
s›k s›k dile getirmiştir. Örneğin:

“Ulusal yasa ve uygulamalar, Sözleflme’nin 5.
maddesi ›fl›¤›nda, çocu¤un kendi haklar›n› özel-
likle vatandafll›k alan›nda kullanma kapasitesini
tam olarak dikkate almal›d›r.” (Meksika ‹RSG,
Add.13, parag. 8)

“... Komite, çocu¤un haklar›n›n öznesi olarak
kavranmas› anlay›fl›n›n Taraf Devlet’in yasal ve di-
¤er önlemlerinde yeterince ifade bulmad›¤› görü-
flündedir...” (Nikaragua ‹RSG, Add.36, parag. 9)

“Komite bir kez daha vurgular ki Sözleflme ço-
cuklar›n korunmas›n› ve bak›m›n› güvence alt›-
na almakta, özellikle çocu¤u haklar›n›n öznesi
olarak tan›maktad›r...” (‹zlanda ‹RSG, Add.50,
parag. 13)

“... çocu¤un yaln›zca korunmas› gereken bir

varl›k de¤il ayn› zamanda haklar›n öznesi say›l-
d›¤› bir bilinç ve duyarl›l›¤›n gelifltirilmesi önem
tafl›maktad›r...” (Çin ‹RSG, Add.56, parag. 33)

Komite, Taraf Devletler’in raporlar›n› değerlendi-
rirken, çocuğa ilişkin bu bak›ş› sürekli olarak vur-
gulam›şt›r. Komite taraf›ndan özellikle vurgula-
nan bir başka husus da şudur: Aile içinde çocuğun
haklar›n›n tan›nmas›, başkalar›n›n, özellikle de
ana-babalar›n kendi haklar› pahas›na gerçekleş-
mez; tersine, böyle bir durum ailenin tümünün
haklar›n› güçlendirir. Bir Komite üyesi, bu nokta-
dan hareketle Burkina Faso ile olan görüşmelerde
şunlar› dile getirmiştir: “... Sözleşme hükümlerini
yaşama geçirme çabalar›nda ve belgenin ruhunun
yorumlanmas›nda, bu belgenin bir tür ‘çocuk ikti-
dar›’ yaratma amac› taş›mad›ğ›n›n, çocuk haklar›-
na sayg›n›n ailenin bütününün haklar›n› güçlendi-
receğinin; ana-babalar aç›s›ndan ise vurgunun
otorite değil sorumluluk üzerine yap›lmas› gerek-
tiğinin kavranmas› önem taş›maktad›r.” Bir başka
Komite üyesi ise bu görüşe kat›larak şöyle demiş-
tir: “çocuk haklar›n› vurgulaman›n ana-babalar›n
haklar› ile çelişen bir durum yaratt›ğ› biçimindeki
yorumlar yanl›şt›r; çocuklar›n haklar› ile ana-ba-
balar›n haklar› birlikte bir bütün oluşturur.” (Bur-
kina Faso ÖK.136, parag. 51 ve 53)

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab› ise
ayn› konuda şu görüşü belirtmektedir: “Sözleş-
me’yle birlikte çocuk haklar› özerk bir statüye ka-
vuşmuştur ... bundan amaçlanan, çocuklar›n hakla-
r›n›n ana-babalar›n haklar› ile karş›tl›k içinde oldu-
ğunun teyit edilmesi ya da ana-babalar›n haklar›na
karş› bir alternatif geliştirilmesi değil, ortadaki tab-
loya yeni bir boyut daha kat›lmas›d›r. Bu da, çocu-
ğun görüş ve düşüncelerinin, ailenin özsel değeri
çerçevesinde yerini bulmas›d›r. Dolay›s›yla, bura-
da çocuk kendi temel sayg›nl›ğ› ve bireyselliği ile;
farkl› olma, gerçekliğin alg›lan›p değerlendirilme-
sinde başkalar›ndan ayr› konumda yer alma hak-
k›yla birlikte tan›nmaktad›r.” (K›lavuz, s. 445)

Komite, aileyi, çocuğun kişisel haklar›n›n yaşama
geçirilmesi aç›s›ndan yaşamsal önemde görmekte-
dir. Nitekim Komite, çocuk haklar›n›n geliştiril-
mesinde ailenin rolünü konu alan Genel Görüşme-
si’nde şu görüşü dile getirmiştir:

“Çocu¤un kiflisel haklar› aileyle birlikte bafllar ...
Aile, insan haklar› konusunda duyarl›l›k yarat›p
bu haklar› korumada; insanî de¤erlere, kültürel
kimliklere, kültürel mirasa ve di¤er uygarl›klara
sayg› göstermede büyük önem tafl›yan bir ku-
rumdur. Ana-baba otoritesiyle, görüflleri ser-
bestçe ifade etme hakk› baflta olmak üzere ço-
cuklar›n haklar› aras›nda bir denge oluflturmak
için uygun yollar bulunmal›d›r.” (beflinci oturum
raporu, Ocak 1994, ÇHS/K/24, Ek V, s. 63)

Komite, Genel Görüşme’nin ard›ndan kimi ön so-
nuçlara varm›şt›r:
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“Geleneksel yaklafl›m, çocu¤u ba¤›ml›, görün-
mez ve edilgen bir aile üyesi olarak görür. Ço-
cuk ancak yak›n zamanlarda ‘görülmeye’ baflla-
m›flt›r; çocu¤a, sözünün dinlenece¤i ve sayg›
gösterilece¤i bir alan yaratma yönündeki hare-
ket güç kazanmaktad›r. Diyalog, karfl›l›kl› uzlafl-
ma ve kat›l›m, çocuklara iliflkin ortak harekette
ön plana ç›kan kavramlar haline gelmifltir.

“Buna karfl›l›k aile, çocuklar dahil tek tek her
üye aç›s›ndan, demokratik deneyimin ilk aflama-
lar›n›n yafland›¤› ideal bir ortam olarak önemli-
dir. Bu salt bir düfl müdür, yoksa bu ortam› ya-
ratmak ciddî bir ödev olarak m› görülmelidir?”

Komite, Sözleşme konusunda şu yorumda bulun-
muştur:

“Sözleflme kendi bireysellikleri ile bütün aile
üyelerinin temel haklar›n›n gözetilece¤i ve bu
haklara sayg›n›n oluflturulaca¤› en uygun çerçe-
vedir. Çocuklar›n haklar› kendi adlar›na özerklik
kazanacakt›r; ancak bu haklar, ana-babalar›n ve
ailenin di¤er üyelerinin haklar›n›n tan›nmas›yla,
bu haklara sayg› duyulmas›yla ve bu haklar›n
gelifltirilmesiyle özel bir anlam kazanacakt›r. So-
nuçta bu, ailenin kendisinin statüsünün yüksel-
tilmesinin ve aileye sayg› duyulmas›n›n tek yolu-
dur.” (yedinci oturum raporu, Eylül-Ekim 1994,
ÇHS/K/34, parag. 183 ve devam›)

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab› bu
noktay› bir kez daha vurgulamaktad›r: “Aile, ayn›
zamanda, çocuğun yaşayacağ› ilk demokratik or-
tam olmas› aç›s›ndan da özellikle elverişli bir ko-
numdad›r. Hoşgörü, anlay›ş, karş›l›kl› dayan›şma
değerleri ile biçimlendiğinde bu ortam, çocuğun
karar süreçlerine bilinçli kat›l›m›n› da sağlayacak-
t›r.” (K›lavuz, s. 446)

5. madde, ana-baban›n yönlendiriminin ve yol gös-
tericiliğinin nitelik aç›s›ndan s›n›rs›z olmad›ğ›n›
aç›kl›ğa kavuşturmaktad›r. Bu yönlendirim ve yol
göstericilik “uygun” olmal›, “çocuğun gelişim ha-
lindeki yetenekleri” ve Sözleşme’nin geri kalan bö-
lümleri ile tutarl›l›k taş›mal›d›r. Kimi Taraf Devlet-
ler, ana-baba otoritesini öne ç›kartarak bu konuda-
ki çekincelerini dile getirmişlerdir (bkz. s. 83). Baş-
ka Devletler de, İlk Raporlar›’nda ana-babalar›n
“geleneksel” otoritelerine at›fta bulunmuşlard›r. 5.
madde ana-baba otoritesinin hiç de s›n›rs›z olmad›-
ğ›n› vurgulamakta, 18. madde ise çocuğun yüksek
yarar›n›n ana-babalar taraf›ndan gözetilecek başl›ca
husus olmas› gerektiğini belirtmektedir.

Birleşik Krall›k, İlk Raporu’nda, Sözleşme’nin
19. maddesinin 5. madde ile birlikte yorumlanma-
s› gerektiğini belirterek, çocuğun “uygun biçimde
yönlendirilmesinin ve çocuğa bu biçimde yol gös-
terilmesinin, çocuğa ana-baba taraf›ndan hafif fi-
ziksel cezalar uygulanmas›n› da içerdiğini” ileri
sürmektedir (BK İR, parag. 335). Birleşik Krall›k

Hükümet temsilcileriyle yap›lan görüşmeler s›ra-
s›nda bir Komite üyesi şu görüşü dile getirmiştir:
“Ana-babalar›n kendi sorumluluklar›n› yerine ge-
tirmelerinde 5. madde taraf›ndan onlara tan›nan
takdir hakk› fiziksel cezay› içermemektedir. Diğer
ülkeler, kendi medenî kanunlar›nda bu hususu da
aç›kl›ğa kavuşturacak hükümlere yer vermeyi ya-
rarl› bulmuşlard›r...” (BK ÖK.205, parag. 72)

Senegal taraf›ndan verilen İlk Rapor’un görüşül-
mesi s›ras›nda da bir Komite üyesi benzer bir gö-
rüş dile getirmiştir: “Komite, geleneksel tutum ve
uygulamalar›n varl›ğ›n› kabul etmektedir; ancak,
çocuğun yarar›na ayk›r› düşen tutum ve uygula-
malar›n ortadan kald›r›lmas› gerektiğine de karar-
l›l›kla inanmaktad›r. Örneğin, dayak yemeyen ço-
cuğun ş›maracağ›, böyle bir inançt›r. Çocuğa yol
göstermek, ona fiziksel ceza uygulamaktan çok
daha iyi bir yoldur.” (Senegal ÖK.248, parag. 73)

O halde, 5. madde 19. madde ile birlikte yorum-
land›ğ›nda, Komite, ana-baban›n yol göstericiliği-
nin, şiddet içeren ve küçük düşüren bir disiplin bi-
çimini almamas› gerektiği konusunda nettir. Çün-
kü çocuk ana-babas›n›n ya da başkalar›n›n bak›m›
alt›ndayken “bedensel ve zihinsel şiddetin her bi-
çiminden” korunmak durumundad›r. Komite, fi-
ziksel cezan›n Sözleşme’ye uygun düşmediğini
sürekli olarak vurgulam›ş, aile içinde uygulanan-
lar dahil olmak üzere bu tür cezalar›n yasaklanma-
s›n› tavsiye etmiştir (bkz. madde 19, s. 271). 

“Gelişen yetenekler” kavram› sayesinde Sözleş-
me, belirli konulara ilişkin keyfî yaş s›n›rlar› be-
lirlemekten ya da olgunluk tan›mlar› yapmaktan
kaç›nabilmiştir. Çocuğun “gelişen yetenekleri”,
Sözleşme’nin kilit kavramlar›ndan biridir ve bu
kavramla çocuğun bağ›ms›z yetişkinlik dönemine
geçiş sürecine çocukluk dönemi boyunca sayg›
gösterilmesi ve bu sürecin desteklenmesi gerekli-
liği kabul edilmektedir. Bu kavram ile 12. madde-
de yer alan çocuğun görüşlerine “çocuğun yaş›na
ve olgunluk düzeyine uygun ağ›rl›k tan›nmas›”
hükmü aras›nda ilişki bulunmaktad›r. Bu kavram,
14. maddede de yinelenmektedir. Buna göre ana-
babalar ve yasal vasiler, çocuğun düşünce özgür-
lüğü hakk› ile ilişkili olarak, çocuğa gelişen yete-
nekleri ile uyumlu biçimde yön gösterebilirler. 

Komite, eğitimin amaçlar›yla ilgili 29 (1) maddeye
ilişkin olarak 2001 y›l›nda dile getirdiği ilk Genel Yo-
rumunda şöyle demektedir (bkz. Madde 29, s.440).

“...E¤itim çocuk dostu, esinlendirici ve her çocu-
¤u motive edici içerikte olmal›d›r. Okullarda in-
sanc›l bir atmosfer sa¤lanmal› ve çocuklara ken-
di geliflen yetenekleri do¤rultusunda yol alma
imkanlar› tan›nmal›d›r.” (26. oturum raporu,
Ocak 2001, CRC/C/103, Ek IX, parag. 12)

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›,
“gelişen yetenekler” kavram›n› 12. ve 13. madde-
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lerle ilişkilendirmektedir. Ana-babalardan, çocuğa
uygun yönlendirme ve yol göstericilik sağlamala-
r› beklenir: “Ancak, ana-babalar bu ödevlerini ye-
rine getirirlerken çocuğun gelişen yeteneklerini,
yaş›n› ve olgunluk düzeyini dikkate alacak biçim-
de davranmal›d›rlar. Dolay›s›yla, 12. madde ›ş›-
ğ›nda, paylaş›mc›, olumlu ve sorumlu bir diyalog
ortam› sağlanmal›d›r. Gerçekten de ana-babalar,
çocuğu değişik karar süreçlerine daha fazla kata-
rak, onlar› özgür bir toplumda sorumlu bir yaşama
haz›rlayarak, gerekli bilgileri vererek, gerekli yol
göstericiliği sağlayarak; bu arada çocuklar›n gö-
rüşlerini serbestçe ifade etme haklar›n› güvence
alt›na alarak ve bu görüşleri gerektiği gibi gözete-
rek çocuklar›n yeteneklerini geliştirme aç›s›ndan
özellikle önemli bir konumda yer al›rlar (madde-
ler 12 ve 13). Dolay›s›yla, mutlaka onaylama zo-
runluluğu olmamakla birlikte çocuklar›n görüşleri
de dikkate al›nacakt›r ve çocuklara al›nan farkl›
kararlar›n gerekçelerini öğrenme f›rsat› tan›nacak-
t›r. Sonuçta çocuklar ana babalar›n›n edilgen yan-
s›malar› olmak yerine, gerekli kat›l›m yetenekleri-
ne sahip aktif kat›l›mc›lar durumuna gelecekler-
dir.” (K›lavuz, s. 446).

1. madde “çocuğu” uygulanabilecek yasaya göre
daha erken yaşta reşit olma durumu d›ş›nda 18 ya-
ş›ndan küçük herkes olarak tan›mlamaktad›r (bkz.
s. 1). Ayn› anda 5. madde olgunlaşmaya giden yo-
lu vurgulay›p bunun giderek artan özerk davran›ş-
larla ortaya ç›kt›ğ›n› belirtmektedir. Komite’nin
Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda 1. maddeye (ço-
cuğun tan›m›) ilişkin olarak çeşitli amaçlarla belir-
lenen “asgarî yasal yaş” konusunda istediği bilgi-
ler çoğunlukla çocuğun gelişen özerkliğinin tan›n-
mas› ve haklardan bağ›ms›z biçimde yararlan›lma-
s›yla ilgilidir: örneğin, ana-baban›n r›zas› olmadan
hukukî ve t›bbî konularda dan›şmanl›k için baş-
vurma; ana-baban›n r›zas› olmadan t›bbî tedavi ya
da ameliyat görme; cinsel ilişki r›zas›; mahkemede
ifade verme; idarî ve yarg›sal duruşmalara kat›lma;
dernek kurma ve derneklere kat›lma vb. gibi (daha
ayr›nt›l› tart›şma için bkz. madde 1, s. 5).

Çocuklar birçok ülkede kendi geleceklerini belir-
lemeye ilişkin kimi haklar› reşit olma yaş›ndan
önce elde ederler. Örneğin, 14 ya da 15 yaş›ndaki
çocuklar›n evlenebilmesini kabul eden Devlet-
ler’de çocuklar, evlilik üzerine yetişkinlerin sahip
olduklar› bütün haklar› kazan›rlar. (Komite bu du-
rumu ciddi biçimde eleştirmektedir, bkz. s.10). Az
say›daki kimi ülkede ise “gelişen yetenekler” kav-
ram› yasalardaki genel bir hüküm taraf›ndan daha
fazla yans›t›lmaktad›r. Buna göre çocuklar yeterli
olgunluğa ve kavray›şa ulaşt›klar›nda, yasalarca
aksi yönde bir s›n›rlama getirilmediği sürece ken-
di başlar›na karar alabilmektedirler. 

5. maddenin “gelişen yeteneklere” ağ›rl›k tan›ma-
s›, yaln›zca çocuklar›n ana babalar›ndan daha
özerk konuma gelmeleriyle ilgili değildir. Burada

ayr›ca çocuğun olgunlaşma süreci (maddeler 6, 27
ve 29) ve ana babalar›n çocuğun gelişim aşamas›-
na uygun düşmeyen taleplerde bulunmama so-
rumluluğu söz konusudur.

Komite, çocuğun ergenlik yaş› konusunda herhan-
gi bir ayr›m (örneğin cinsiyet temelinde) gözetil-
memesi gerektiğini de vurgulam›şt›r: 

“...Komite, k›z ve erkek çocuklar›n olgunlaflma
yafllar›n› farkl› farkl› belirlerken biyolojik ölçütle-
re baflvurulmas›n› da endifleyle karfl›lamaktad›r.
Bu uygulama Sözleflmenin ilkelerine ve hüküm-
lerine ayk›r› olup, bütün haklardan yararlan›lma-
s›n› etkileyen cinsiyet temelli bir ayr›mc›l›k anla-
m›na gelmektedir.” (Ekvador ‹RSG, Add. 93, pa-
rag. 17).

“Komite, yasal olarak erkekler için 10, k›zlar için
de 9 olarak ergenli¤e at›fla belirlenen ‘olgunluk
yafllar›n›n’ çok düflük oldu¤u yönündeki endifle-
lerini korumaktad›r...” (Yemen 2RSG, Add. 102,
parag. 16). 

Ana-babalar›n haz›rlanmas›

Yukar›da belirtildiği gibi Komite, çocuğu ailenin
“bağ›ml›, görünmez ve edilgen” üyesi olarak gö-
ren geleneksel bak›ş›n kimi Devletler’de ağ›rl›ğ›-
n› koruduğunu belirtmiştir. Komite, ana-babalar›
kendi sorumluluklar› için haz›rlama gerekliliğini
de vurgulam›şt›r. Periyodik Raporlar K›lavuzu,
çocuklar› ilerdeki aile reisliği yaşam›na haz›rlama
programlar›, ailelere sağlanan dan›şmanl›k hiz-
metleri, çocuk gelişimi ve çocuğun gelişen yete-
nekleri konusundaki bilgilerin ana-babalara ve ço-
cuktan sorumlu diğer kişilere nas›l aktar›ld›ğ› gibi
konularda bilgi talep etmektedir. K›lavuz’un bilgi
istediği bir başka konu da, eğitim alan›ndaki bu
tür önlemlerin ne ölçüde etkili olabildiğine ilişkin
değerlendirmelerdir (daha fazla bilgi için bkz.
madde 18, s. 249).

Çocuklukta olsun, daha sonraki yaşamda olsun
şiddetin ve diğer suçlar›n önlenmesinde, aile içi
erken çocukluk dönemi gelişiminin ne kadar
önem taş›d›ğ› giderek daha fazla görülmektedir.
Bu durum, ana-babalara ve ana-babal›ğa haz›rla-
nanlara yönelik destek ve eğitim programlar›na
daha fazla ilgi yaratm›şt›r. Örneğin, Çocuk Suçlu-
luğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler
Yönlendirici İlkeleri ya da “Riyad İlkeleri” bu ko-
nuda şu önerilerde bulunmaktad›r: “Ailelere, ço-
cuk gelişimi ve bak›m› konusundaki rollerini ve
sorumluluklar›n› öğrenme olanağ› sağlamak, bü-
yükler ile çocuklar aras›nda olumlu ilişkiler geliş-
tirmek, ana-babalar› çocuklar›n ve gençlerin so-
runlar› konusunda duyarl› k›lmak ve çocuklar›n
aile ve toplum temelindeki etkinliklere kat›l›m›n›
art›rmak için gerekli önlemler al›nmal› ve prog-
ramlar geliştirilmelidir.” (parag. 16)
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5. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (5. madde, aile hukuku ve ailelere destek konular›ndan sorumlu birimleri özel olarak ilgi-
lendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin parça-
s› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 5. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (5. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin çocuklar-
la birlikte ve çocuklar için çal›flan herkesi ve ailelerini, bu arada ana-baba e¤itiminde görev alanlar› kapsa-
mas› gerekir).

5. maddenin uygulanmas›na iliflkin özel konular
� Çocuk haklar›n›n yaflama geçirilmesi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda “aile” tan›m› Sözleflme’nin esnek yorumlanma-

s› ilkesi ile uyumluluk tafl›yor mu?

� Ana-babalar›n sorumluluklar›na, ödevlerine ve haklar›na iliflkin ayr›nt›l› bir hukukî tan›m getirilmifl mi?

� Bu tan›m Sözleflme’nin ilkeleri ve hükümleriyle uyumluluk tafl›yacak biçimde gözden geçirilmifl mi? 

� Ana-babalar›n çocuklar›na sa¤lad›klar› yol göstericilik ve yönlendirmenin Sözleflme’nin ilkeleri ve hükümle-
ri ile uyumluluk tafl›mas› yasalarca sa¤lan›yor mu? 

97ÇOCU⁄UN YAfiAMA HAYATTA KALMA VE GEL‹fiME HAKKI



98 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XVII

� Çocuklar›n geliflme kapasiteleri Anayasa’da ve yasalarda yeterince ifadesini buluyor yeterince yer al›yor
mu? 

� Bir çocu¤un önemli bir konuda al›nacak özel bir karara yönelik “yeterli kavray›fl” düzeyine sahip oldu¤u
kabul edildi¤inde, bu çocu¤un karar›n› kendi bafl›na alma hakk› oldu¤u ilkesel olarak kabul ediliyor mu? 

� Çocuk geliflimi, çocuklar›n geliflen yetenekleri vb. konular›ndaki bilgilendirme kampanyalar›na/e¤itim
programlar›na ana-babalar, di¤er koruyucular ve onlar› destekleyen ifliler de ulaflabiliyor mu? 

� Bu kampanyalar/programlar de¤erlendirmeye tâbi tutuluyor mu?

Hat›rlatma: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 5. madde salt

kendi bafl›na ele al›nmamal›d›r. Buradaki esnek aile tan›m›, di¤er maddelerin yorumlanmas› aç›s›ndan da
önemlidir. Madde, çocu¤u, yetenekleri geliflen, haklar›n›n aktif öznesi kifli olarak de¤erlendirmektedir ki
bu,özellikle medeni ve siyasal haklar olmak üzere di¤er bütün haklar›n uygulanmas› aç›s›ndan önem tafl›-
maktad›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus
olmas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 5. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 1: çocu¤un yasa ve uygulamalardaki tan›m›, çocu¤un “geliflen yeteneklerini” dikkate almal›d›r

Madde 18: ana-baban›n sorumluluklar› ve Devlet’in ana-babalara deste¤i
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Çocu¤un
yaflama,
hayatta kalma
ve geliflme
hakk›

Özet

6. Maddenin Metni

1. Taraf Devletler, her çocu¤un temel yaflama hakk›na sahip oldu¤unu kabul ederler.

2. Taraf Devletler, çocu¤un hayatta kalmas› ve geliflmesi için mümkün olan azamî çabay› gösterirler.

6
. madde, Çocuk Haklar› Komitesi taraf›n-
dan genel ilke olarak belirlenen haklardan
biridir. Bu ilkeyle, diğer belgelerde de ev-
rensel insan haklar› ilkelerinden biri olarak

üstün tutulan temel yaşama hakk› ile birlikte, ço-
cuğun hayatta kalmas› ve gelişmesi için azamî ça-
ba gösterme konusu güvence alt›na al›nmaktad›r

“Yaşama ve gelişmenin” mümkün olan azamî öl-
çülerde sağlanmas› kavram›, Sözleşme’nin bütü-
nünün uygulanmas› aç›s›ndan belirleyici önemde-
dir. Çocuk Haklar› Komitesi gelişmeyi bütüncü bir

kavram olarak görmektedir ve Sözleşme’nin bir-
çok maddesi bir amaç olarak çocuğun gelişmesine
özel göndermede bulunmaktad›r. Diğer maddeler,
ana-baban›n ve ailenin çocuğun gelişmesindeki
başat rolünü ve Devlet’in onlar› bu yönde destek-
leme yükümlülüğünü vurgulamaktad›r. Şiddet ve
sömürüden korunma da azamî yaşama ve gelişme
hakk› aç›s›ndan çok önemlidir. Ayr›ca belirtilme-
lidir ki, Çocuklar İçin Dünya Zirvesi ile Dünya
Sosyal Kalk›nma Zirvesi de bununla ilgili amaçlar
ve hedefler benimsemiştir. �



Çocuk Haklar› Komitesi, 
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar
Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, sayfa 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Genel ‹lkeler

Halen yürürlükte olan ya da öngörülen belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemler dahil ol-
mak üzere, Sözleflme’nin hükümlerinin yaflama geçirilmesinde karfl›lafl›lan güçlükler ve bu yönde
al›nan mesafe; uygulama öncelikleri ve gelece¤e dönük özel hedefler konusunda gerekli bilgilerin
sa¤lanmas›. Bu bilgiler, afla¤›daki hususlar› içerecek biçimde sa¤lanmal›d›r. Bu bölümde Taraf Dev-
letler’den, Sözleflme’nin 4. maddesi uyar›nca, afla¤›daki konulardaki ulusal yasa ve politikalarla
Sözleflme hükümlerini uyumlulaflt›rmak için al›nan önlemler konusunda bilgi istenmektedir; ...(c)
Yaflama ve geliflme hakk› (madde 6)…Taraf Devletler’in, ayr›ca, K›lavuz’da baflka yerlerde s›rala-
nan maddelerin yaflama geçirilmesinde bu ilkelerin ne biçimde uyguland›¤› konusunda bilgi ilet-
meleri de yararl› olacakt›r.”“Temel sa¤l›k ve esenlikBu bölümde Taraf Devletler’den, yürürlükte
olan yasal, yarg›sal, idarî ya da di¤er önlemler dahil olmak üzere, bu alandaki politikalar›n uygu-
lanmas›n› sa¤layacak kurumsal altyap›ya, bu arada özel olarak izleme strateji ve mekanizmalar›na;
Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlüklere ve bu yönde al›nan mesa-
feye iliflkin bilgi sa¤lamalar› talep edilmektedir. Bu bilgiler, afla¤›daki hususlar› içerecek biçimde
sa¤lanacakt›r:(a) Yaflama ve geliflme (madde 6, parag. 2);…”. (ÇHS/K/5. parag. 13-14, 19)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“III. GENEL ‹LKELER

C. Yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› (madde 6) Çocu¤un yaflama hakk›n› güvence alt›na al-
maya; çocu¤un yaflamas› ve bedensel zihinsel, ahlâksal, psikolojik ve toplumsal geliflimi dahil ge-
liflmesi; özgür bir toplumda kendi bireysel yaflam›n› sürdürmeye haz›rlanmas› için elveriflli ortam›
azamî ölçülerde yaratmaya yönelik olan ve insan›n sayg›nl›¤›na yak›fl›r somut önlemler konusunda
bilgi verin.Üzerinde bilgi verilmesi gereken di¤er önlemler ise flunlard›r: Çocuk ölümlerinin ve ölüm
nedenlerinin kayda geçirilmesi; uygun düfltü¤ü yerlerde bu ölümler konusunda yap›lacak araflt›r-
malar ve haz›rlanacak raporlar; çocuk intiharlar›n›n önlenmesine, intihar olaylar›n›n izlenmesine ve
ergenlik dönemindekiler dahil her yafltaki çocuklar›n hayatta kalmas›n›n sa¤lanmas›na yönelik ola-
rak al›nan önlemler; ve çocuk yafltakileri özellikle tehdit eden (örne¤in cinsel iliflki yoluyla geçen
hastal›klar ve sokaklardaki fliddet olaylar› gibi) risklerin önlenmesi için baflvurulan yöntemler.”

VI. TEMEL SA⁄LIK VE ESENL‹K

”B. Sa¤l›k ve sa¤l›k hizmetleri (madde 24) 

6. ve 24. maddeler uyar›nca afla¤›daki konularda al›nan önlemleri belirtiniz:

Çocu¤un ulafl›labilir en yüksek sa¤l›k düzeyinde olmas›, kendisine mümkün olan en iyi teda-
vi ve rehabilitasyonun sa¤lanmas› hakk›n›n tan›nmas› ve güvence alt›na al›nmas›;

Hiçbir çocu¤un bu tür sa¤l›k hizmetlerine eriflim hakk›ndan yoksun b›rak›lmamas›;

Sözleflme’nin genel ilkelerine, daha somut olarak ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yara -
r›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› için azamî çaba
gösterme ilkelerine gerekli sayg›n›n gösterilmesi.”

(ÇHS/K/58, parag. 40-41, 93. Ayr›ca, Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraf-
lar› da, bu maddeye göre verilmesi gereken raporlara ›fl›k tutacak içeriktedir: 64, 74, 76, 80, 101,
106, 115, 118, 120, 128, 132, 138, 143, 147, 152, 159, 161, 164, 166; K›lavuz’un tam metni
için, bkz. Ek 3, s. 687.)
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Yasalarda yans›t›lmas› gereken
genel ilke

Çocuk Haklar› Komitesi, belirlenen diğer genel il-
kelerde (maddeler 2, 3 ve 12) olduğu gibi 6. mad-
denin de ulusal yasalara yans›t›lmas›n› önermiştir:

Çocu¤un temel yaflama hakk›

Yaşama hakk›, İnsan Haklar› Evrensel Bildirge-
si’nin 3. maddesinde evrensel bir insan haklar› il-
kesi olarak üstün tutulmaktad›r: “Herkesin yaşa-
ma, özgürlük ve güvende olma hakk› vard›r.”
Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
de ayn› ilkeye önem vermektedir: “Her insan›n
yaşama hakk› vard›r. Bu hak yasalarla korunur.
Kimsenin yaşam› keyfî biçimde elinden al›na-
maz” (parag. 1). Sözleşme’de yer alan diğer pa-
ragraflar, bu cezan›n kald›r›lmad›ğ› ülkelerde
ölüm cezas› uygulamas›na s›n›rlama koymaktad›r
(bkz. s. 103).

İnsan Haklar› Komitesi, Uluslararas› Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 6. maddesinde yer
alan yaşama hakk› konusunda 1982 y›l›nda yapt›-
ğ› Genel Yorum’da, bu hakk›n genellikle çok dar
biçimde yorumland›ğ›n› belirtmektedir: “‘Temel
yaşama hakk›’ ifadesi k›s›tlay›c› bir yaklaş›mla
doğru anlaş›lamaz ve bu hakk›n korunmas› Dev-
letler’in olumlu önlemler almalar›n› gerektirir.
Komite, bu bağlamda, Taraf Devletler’in bebek
ölümlerini azaltmak ve yaşam beklentisini uzat-
mak için mümkün olan her türlü önlemi almalar›-
n›, bu arada yetersiz beslenmeyi ve salg›nlar› orta-
dan kald›rmalar›n› gerekli görür.” (İnsan Haklar›
Komitesi, Genel Yorum 6, 1982,
İHB/GEN/1/Rev. 5, s. 115)

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›’na
göre, Devletler’in Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin 6. maddesini uygulamak üzere ald›klar›
önlemlerin “olumlu bir içerik taş›d›ğ›, bu nedenle
yaşam beklentisini uzatma, bebek ve çocuk ölüm-
lerini azaltma, hastal›klarla mücadele etme ve sağ-
l›k koşullar›n› iyileştirme, yeterli besin ve temiz
su sağlama gibi yollardan yaşam› korumak ama-
c›yla geliştirildikleri” söylenebilir. Ayr›ca bu ön-
lemlerin “örneğin ölüm cezas›n›; yasa d›ş›, keyfî
ya da yarg›s›z infazlar› ve ortadan kaybolma du-
rumlar›n› yasaklay›p önleyerek yaşam› koruma
amac›na yöneldikleri de söylenebilir. Dolay›s›yla
Taraf Devletler’in, yaşam› korumaya yönelik ön-
lemlerin yan›s›ra, insanlar› kas›tl› olarak yaşamla-
r›ndan eden girişimlerden de kaç›nmalar› gere-
kir.” (K›lavuz, s. 424)

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 24. maddesi
çocuğun sağl›k ve sağl›k hizmetlerine erişim hak-
k› üzerinde durarak “bebek ve çocuk ölümlerini
azaltacak uygun önlemler al›nmas›n›” istemekte-
dir (madde 24(2)(a), bkz. s. 358). Komite Devlet-

ler’e ölüm oranlar›n› azaltmalar›n› tavsiye etmiş,
bu arada ölüm oranlar›n›n yükseldiği ya da bu
oranlar›n ayr›mc› bir farkl›l›k taş›d›ğ› durumlara
ilişkin endişelerini dile getirmiştir (Komite’nin
yorumlar› ve tart›şmalar›n tam metni için, bkz.
madde 24, s. 358).

Çocu¤un ve yaflama hakk›n›n tan›m›

1. maddenin aç›l›m›nda da belirtildiği gibi (s. 3)
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin Önsöz’ü Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Haklar› Bildirgesi’ni
an›msatarak şöyle demektedir: “Çocuğun gerek
bedensel gerekse zihinsel bak›mdan tam erginliğe
ulaşmam›ş olmas› nedeniyle, doğum sonras›nda
olduğu kadar doğum öncesinde de uygun yasal
korumay› da içeren özel güvence ve koruma ge-
reksinimi vard›r.” Sözleşme’yi haz›rlayan Çal›ş-
ma Grubu, haz›rl›k çal›şmalar›na şöyle bir ibare-
nin eklenmesini gerekli görmüştür: “Çal›şma Gru-
bu, Önsöz’üne ait bu paragrafa yer verirken, Taraf
Devletler’in 1. maddeye ya da Sözleşme’nin diğer
hükümlerine yönelik yorumlar›n› önceden belirle-
me niyeti taş›mamaktad›r” (E/KN.4/1989/48, s. 8-
15, Detrick, s. 110).

1. madde çocukluk döneminin başlang›c›n› bilinç-
li biçimde aç›k b›rakmaktad›r. Yani çocukluğun
başlama noktas› olarak ana rahmine düşmenin mi,
doğumun mu, ya da bu ikisi aras›ndaki bir nokta-
n›n m› benimseneceği konusunda bir kural getir-
memektedir. Dolay›s›yla Sözleşme, örneğin kürtaj
ve aile planlamas› gibi konulardaki çelişen hakla-
r›n ve ç›karlar›n bir dengeye kavuşturulmas› işini
Taraf Devletler’e b›rakmaktad›r. Çocuk Haklar›
Komitesi, kürtaja ilişkin Devlet yasalar›n› koru-
may› amaçlayan çekincelerin gerekli olmad›ğ› gö-
rüşünü belirtmiştir (çekinceler ve buna ilişkin tar-
t›şmalar için bkz. madde 1, s. 3).

Komite, yüksek kürtaj oranlar› ve kürtaj›n bir aile
planlamas› yöntemi olarak kullan›lmas› konusun-
da olumsuz görüş bildirmiş ve kürtaj vakalar›n›
azaltacak önlemler al›nmas›n› tavsiye etmiştir:

“... Komite ayr›ca adeta bir aile planlamas› yön-
temi olarak kürtaja s›kça baflvurulmas›n› da en-
difle verici bulmaktad›r.” (Rusya Federasyonu
‹RSG, Add.4, parag. 12)

“Komite, ailelerin e¤itimi, ana-baban›n eflit so-
rumluluk bilincinin gelifltirilmesi, modern aile
planlamas› yöntemleri konusundaki bilgileri yay-
g›nlaflt›rma ve dolay›s›yla kürtaj oranlar›n› dü-
flürme yönünde daha çok çaba gösterilmesi ge-
rekti¤ine inanmaktad›r.” (Romanya ‹RSG,
Add.16, parag. 15)

“Komite, çocuklar›n sa¤l›k durumlar ve yüksek
kürtaj olaylar› konular›ndaki endiflelerini dile ge-
tirir.” (Belarus ‹RSG, Add.17, parag. 9)
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Komite’nin endişelerini dile getirdiği bir başka
konu da “gizli” ve cinsiyet tercihli kürtaj olaylar›
ve çocuk yaşta gebe kalman›n, genç annelerin ya-
şam haklar› dahil yaratt›ğ› olumsuz sonuçlard›r. 

“...Komite, ayr›ca Taraf Devletin, k›z bebeklerin
öldürülmesi ve kürtajda cinsiyet tercihi gibi uy-
gulamalara yol açan sosyo-kültürel etmenleri be-
lirleyecek araflt›rmalar yapt›rmas›n› ve bu tür so-
runlar› ele alacak stratejiler gelifltirmesini tavsiye
eder...” (Hindistan ‹RSG, Add. 115, parag. 49)

Buna karş›l›k Komite, ›rza tecavüz ve ensest olay-
lar›nda bile kürtaj›n yasa d›ş›l›ğ›na dikkat çekmiş-
tir: 

“...Komite, t›bbi gereklilikler d›fl›nda kürtaj›n ya-
sa d›fl› oldu¤una dikkat çeker ve bu ba¤lamda
›rza tecavüz ve/ya da ensest iliflki sonucunda
do¤acak çocuklar›n yüksek yarar› konusundaki
endiflelerini dile getirir...

“Komite, Taraf Devletin, kürtajla ilgili yasal dü-
zenlemelerini gözden geçirmesini, bu vesileyle
›rza tecavüz ve ensest iliflkiler gibi olaylar›n ço-
cuk kurbanlar›n›n yüksek yarar›n› gözetmesini
tavsiye eder...” (Palau ‹RSG, Add. 149, parag.
46 ve 47).

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans› Takip Raporu
hükümetleri “yasa d›ş› kürtaja başvuran kad›nlara
cezai hükümler öngören yasal düzenlemelerin
gözden geçirilmesi” tavsiyesinde bulunmaktad›r.
(A/RES/S-23/3, parag. 72 (o)).

Benzer biçimde, Kad›nlara Yönelik Ayr›mc›l›ğ›
Önleme Komitesi kad›nlar ve sağl›k konusuna
ilişkin bir Genel Yorumunda şöyle demektedir:
“...Mümkün olduğu durumlarda, kürtaj› suç sayan
yasal düzenlemeler değiştirilerek, kürtaja başvu-
ran kad›nlara uygulanan cezai yapt›r›mlar ortadan
kald›r›lmal›d›r.” ( Kad›nlara Yönelik Ayr›mc›l›ğ›
Önleme Komitesi, Genel Yorum 24, 1999,
İHB/GEN/1/Rev.5,s. 251).

Yaşama hakk› konusunda birbiriyle çelişen etik
konular gündeme gelmektedir ve Komite bunlar›
henüz bir çözüme bağlamam›şt›r. Örneğin ciddî
biçimde özürlü ya da aş›r› prematüre doğan ço-
cuklar›n yaşat›lmalar› böyle bir konudur. Özürlü
Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenmesine İliş-
kin Standart Kurallar şunu gerektirmektedir:
“Devletler, özürlülerin, özellikle de bebeklerin ve
çocuklar›n, toplumun diğer kesimlerine hangi sis-
tem içinde ne tür t›bbî bak›m sağlan›yorsa ayn›
imkânlardan yararlanmalar›n› sağlamal›d›rlar”
(kural 2.3). Sözü edilen Kurallar, Devlet’in şu yü-
kümlülüğünü vurgulamaktad›r: “özürlülerin, insa-
nî, kişisel ve siyasal haklar›n›, diğer yurttaşlarla
eşit biçimde kullanacak duruma gelmelerini sağla-

mak” ve “özürlü insanlar› hedef alan ayr›mc› hü-
kümleri” ortadan kald›rmak (kural 15.1 ve 15.2).

Kimi Devletler, ayr›m gözetmeme ve yaşama hak-
k› ilkesiyle ilgili olarak, kürtaja ilişkin yasalar›n-
da, gebeliği sona erdirme hakk›n› gebeliğin daha
ileri döneminde tan›yan düzenlemeler getirmişler-
dir. Bunun için, yap›lan muayenelerin, ceninin
ciddî biçimde özürlü olduğunu göstermesi gerek-
mektedir.

T›p teknolojisi ilerledikçe, haklara ilişkin bu ko-
nular daha da karmaş›k hale gelmekte, etik ikilem-
lerin, bu arada çocuğun haklar› ile annesinin hak-
lar› aras›ndaki birtak›m çelişkilerin gündeme gel-
mesine neden olmaktad›r.

1997 y›l›nda “özürlü çocuklar›n haklar›na “ ilişkin
olarak yap›lan Genel Görüşmenin ard›ndan Komi-
te Devletlere şu çağr›da bulunmuştur: 

“Özürlü çocuklar› etkileyip Sözleflmenin ilke ve
hükümlerine uygun olmayan yasal düzenleme-
ler gözden geçirilerek de¤ifltirilmelidir. Örnek
olarak, özürlü çocuklara eflit yaflam, yaflama ve
geliflme hakk› tan›mayan yasal düzenleme (i)
de¤ifltirilmelidir (ayr›ca, kürtaj›n serbest oldu¤u
ülkelerde, sa¤l›k hizmetlerine eriflimde ayr›mc›-
l›k yaratan ve özürlü çocuklar›n haklar›n› inkar
eden ayr›mc› kürtaj uygulamalar›n› da kapsa-
mak üzere)..” 16. oturum raporu, CRC/C/69, s.
51 ve devam›. Tavsiyelerin tamam› için bkz.

Madde 23, s.325.)

Erken evlilik 

Özellikle k›z çocuklar bak›m›ndan gerçekleşen er-
ken evlilik yaş› sadece 2.madde anlam›nda bir ay-
r›mcl›k sorunu yaratmamakta, ayn› zamanda
6.madde gereğince hem çocuk-anne hem de bebek
bak›m›ndan yaşama ve gelişme imkan›n› tehdit et-
mektedir. (bu konudaki ayr›nt›l› tart›şmalar ve
Komitenin yorumu için bkz. madde 1, s.10 ve
madde 2, s. 34).

1995 y›l›nda Beijing’de yap›lan Dördüncü Dünya
Kad›n Konferans›n›n Eylem Platformu şu noktala-
ra dikkat çekmektedir: “Here y›l 15-19 yaşlar›nda
15 milyon k›z doğum yapmaktad›r. Çok genç yaş-
ta annelik gebelik dönemi s›ras›nda çeşitli komp-
likasyonlara yol açmaktad›r ve bu yaşlardaki anne
ölümleri genel ortalaman›n çok üzerindedir. Ayr›-
ca, çok genç yaştaki annelerin çocuklar›nda da
ölüm ve hastal›k oranlar› çok daha yüksektir...”
(Eylem Platformu, A/KONF.177/20/Rev. 1, pa-
rag. 268). Dördüncü Konferans takip raporunda
ergenlerde sağl›k eğitimi ve ergen sağl›ğ›n›n ge-
liştirilmesi konular›nda “istenmeyen ve erken ge-
beliklerden kaç›n›lmas›” dahil ayr›nt›l› öneriler
yer almaktad›r.” (A/RES/S-23/3, parag. 79 (f)). 
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Ölüm cezas›

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 37(a). mad-
desi “on sekiz yaş›ndan küçük kişilerin işledikleri
suçlar için” idam cezas›n› yasaklamaktad›r. Söz-
leşme’nin 6. maddesi de her çocuğun yaşama ve
hayatta kalma hakk›n› tan›yarak bunu pekiştir-
mektedir.

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin 6. maddesinde şöyle denmektedir: “Yaş›
onsekizden küçük olan kimselere işledileri suçlar
nedeniyle ölüm cezas› verilemez; hamile kad›nla-
r›n ölüm cezalar› infaz edilemez” (parag. 5). Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu taraf›ndan 1989 y›-
l›nda benimsenen Sözleşme’nin İkinci İhtiyari
Protokolü ise ölüm cezas›n›n kald›r›lmas›n› ön-
görmektedir. Bu belgenin 1. maddesine göre, Ta-
raf Devlet’in yetki alan› içinde kimse ölümle ce-
zaland›r›lamaz.

Çocuk Haklar› Komitesi konuyu kimi Taraf Dev-
letler’le birlikte ele alm›ş ve ölüm cezas›n›n ço-
cuklara uygulanmamas›n›n yeterli say›lmayacağ›-
n› vurgulam›şt›r. Ayr›ca, çocuklara ölüm cezas›
verilemeyeceğinin yasalarda da teyit edilmesi ge-
rekli görülmüştür (Komite’nin yorumlar› ve diğer
düşünceler için bkz. madde 37, s. 553).

İnsan Haklar› Komisyonunun yarg›s›z ve keyfi in-
fazlarla ilgili Özel Raportörü, gençlerin infaz›na
konulan yasaklar dahil olmak üzere ölüm cezas›na
başvurulmas›n›n s›n›rlanmas›yla ilgili gelişmeler
konusunda sürekli rapor vermektedir (bkz. madde
37, s.553). 

Silahl› çat›flma

Silahl› çat›şmalar, giderek artan say›da çocuğun
yaşama hakk› üzerinde tehdit oluşturmaktad›r.
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 38. maddesi
(bkz. s. 572) silahl› çat›şmalar›n etkilediği çocuk-
lar için özel bak›m ve koruma önlemleri al›nmas›-
n› öngörmektedir. Silahl› çat›şma, çok say›da ço-
cuğun yaşam hakk› aç›s›ndan bir tehdit oluştur-
maktad›r ve Komite de bu tehdide sürekli olarak
dikkat çekmektedir: 

“Komite, di¤erlerinin yan›s›ra, silahl› çat›flma, si-
lahl› kuvvetlere mensup kifliler dahil silahl› kifliler
taraf›ndan keyfi öldürme, Devlet politikalar› ve
nüfusun yeniden yerlefltirilmesiyle ilgili di¤er uy-
gulamalar, sa¤l›k ve sanitasyon imkanlar›n›n ye-
tersizli¤i, fliddetli malnütrisyon ve buna ba¤l›
hastal›klar ve çeflitli nüfus kesimleri aras›ndaki
anlaflmazl›klar dahil olmak üzere çocuklar›n ya-
flam hakk›na yönelik yayg›n ihlallerden derin bir
endifle duymaktad›r.

“Komite, Taraf Devletin, kendi s›n›rlar› içindeki
çocuklar›n yaflam, yaflama ve geliflme haklar›n›n

korunmas›n› sa¤layacak önlemleri acilen almas›-
n› ve bu hakk›n korunmas›n› sa¤layacak politi-
ka, program ve hizmetleri devreye sokmas›n›
talep eder. Komite Taraf Devlete ayr›ca bu
alanda mümkün olan azami uluslararas› deste-
¤e baflvurmas›n› tavsiye eder.” (Burundi ‹RSG,
Add. 133, parag. 30 ve 31)

“Komite, 6. madde ile ilgili di¤er Sözleflme
maddeleri ›fl›¤›nda, silahl› çat›flmalar›n çocukla-
r›n yaflam› aç›s›ndan oluflturdu¤u tehdit konu-
sunda derin endifleler tafl›maktad›r. Bu endiflele-
re neden olan olular aras›nda polis ve paramili-
ter gruplar›n yol açt›klar› yarg›s›z infaz, iflkence
ve ortadan kaybolma gibi olaylar, sokak çocuk-
lar›n›n “temizlenmesi”ve bu tür olaylar›n failleri-
nin yarg› önüne ç›kart›lmamalar› yer almakta-
d›r.

“Komite, bu alanda Taraf Devlete yönelik tavsi-
yelerini (bkz. CRC/C/15/Add. 31) bir kez daha
yineler ve çocuklar›n silahl› çat›flmalar›n olum-
suz sonuçlar›ndan korunmalar› için acil önlem-
ler almaya davet eder. Taraf Devlet, çocuklar›n
‘sosyal temizli¤e’ karfl› korunmalar› ve bu tür
suçlar› iflleyenlerin yarg› önüne ç›kart›lmalar›
için en k›sa sürede giriflimlerde bulunmal›d›r.”

(Kolombiya 2RSG, Add. 137, parag. 34 ve 35). 

Komite ayn› konuya ilişkin olarak askere al›nma
konusundaki endişelerini de dile getirmiştir:

“Sözleflmenin hükümleri ve ilkeleri ›fl›¤›nda,
özellikle de çocu¤un yüksek yarar› (madde 3)
ve yaflam, yaflama ve geliflme hakk› (madde 6)
gibi maddeler do¤rultusunda Komite silahl› kuv-
vetlere gönüllü al›nma yafl›n›n çok düflük tutul-
mas› konusunda derin endifle tafl›maktad›r. Ta-
raf Devlet, uluslararas› insan haklar› ilkeleri ve
hukuku çerçevesinde silahl› kuvvetlere gönüllü
kat›lmada asgari yafl› yükseltmelidir.” (Irak

‹RSG, Add. 94, parag. 15)

İnsan Haklar› Komitesi, 1982 tarihli bir Genel
Yorumu’nda şöyle demektedir: “Sözleşme’nin 6.
maddesinde yer alan yaşama hakk› ... olağanüstü
dönemlerde bile sap›lmamas› gereken üstün bir
hakt›r.” Genel Yorum’da daha sonra savaş tehli-
kesinin önlenmesinin, uluslararas› bar›ş ve güven-
lik ortam›n›n güçlendirilmesinin “yaşama hakk›-
n›n güven alt›na al›nmas› aç›s›ndan en önemli ko-
şul ve dayanağ› oluşturduğu” belirtilmektedir (İn-
san Haklar› Komitesi, Genel Yorum 6, 1982,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 115). 

İnsan Haklar› Komitesi 1984 tarihli bir başka Ge-
nel Yorumu’nda da şunu vurgulam›şt›: “nükleer
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silahlar›n tasar›m›, denenmesi, üretilmesi, bulun-
durulmas› ve konuşland›r›lmas›, bugün insanlar›n
yaşama hakk›na yönelik en büyük tehdittir ...
Nükleer silahlar›n üretilmesi, denenmesi, bulun-
durulmas›, konuşland›r›lmas› ve kullan›lmas› ya-
saklanmal› ve bunlar insanl›ğa karş› suç say›lma-
l›d›r. Dolay›s›yla Komite, Sözleşme’ye taraf ol-
sunlar olmas›nlar Devletler’e tek tarafl› olarak ve
anlaşmalar yoluyla insanl›k ad›na dünyay› bu
dertten kurtarmalar› için acilen harekete geçme
çağr›s› yapmaktad›r.” (İnsan Haklar› Komitesi
Genel Yorum 14, 1984, İHB/GEN/1/Rev.5,
s.127).

Çocuklara yönelik cinayet ve di¤er
fliddet olaylar› 

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 6. maddesi
çocuklar›n yaşamlar›n›n korunmas› ve azamî geli-
şimlerinin sağlanmas› yükümlülüğünü getirmek-
tedir. Bu yükümlülük, ayn› Sözleşme’nin başka
maddelerinde daha da genişletilmektedir (örneğin,
çocuklar›n her tür şiddetten korunmalar›yla ilgili
19. madde, işkence ve diğer insanl›k d›ş›, ac›ma-
s›z ya da aşağ›lay›c› muamele ve cezalardan ko-
runmayla ilgili 37. madde, silahl› çat›şmalar›n et-
kilediği çocuklar›n korunmas›yla ilgili 38. madde
ve diğerleri). Bu arada birçok ülkede, öldürülme
riskiyle en fazla karş›laşanlar küçük çocuklard›r
(bebek öldürmeyle ilgili bilgiler için, bkz. aşağ›da
s. 104). 

Çocuk Haklar› Komitesi, güvenlik güçlerinin, po-
lisin ve başkalar›n›n çocuklar› hedef alan şiddet
uygulamalar› konusundaki endişelerini dile geti-
rirken, yaşama hakk›n› ve diğer hükümleri öne ç›-
kartm›şt›r. Örneğin:

“... ‹nfaz görevlilerinin ya da bu yetkiyle hareket
eden baflkalar›n›n zor kullan›m›na afl›r› ölçülerde
baflvurmalar›n› önleyecek güvencelerin, Ceza
Yasas›’n›n 73. bölümündeki hükümler nedeniyle
zay›flat›lmas› Komite için endifle verici bir du-
rum yaratmaktad›r. Bu durum, yaflama hakk›
dahil olmak üzere çocuk haklar›n›n ihlâline yol
açabilir ve bu tür ihlâllere yol açanlar›n kovufl-
turmaya u¤ramas›n› engelleyebilir. Sonuçta Ko-
mite, Nijerya Ceza Yasas›nda yer alan söz konu-
su hükümlerin, Sözleflme’nin ilkeleri ve hüküm-
leriyle ba¤daflmad›¤› görüflündedir.” (Nijerya

‹RSG, Add.61, parag. 24)

Çocuklar›n “ortadan kaybolmalar›” kimi ülkelerde
endişe verici bir durum oluşturmaktad›r. Burada
sözü edilen, insanlar›n şu ya da bu kas›tl› uygula-
ma sonucunda “ortadan kaybolmalar›”d›r. Genel
Kurul 1992 y›l›nda herkesin bu tür uygulamalar-
dan korunmas›yla ilgili bir Bildirgeyi benimsemiş-
tir (A/RES/47/133). Bu Bildirge’de, bu tür kaybo-

luşlar›n insanl›k onuruyla bağdaşmad›ğ› ve ulusla-
raras› hukuk kurallar›n›n ihlâli anlam›na geldiği
belirtilmiştir. İhlal edilen kurallar›n baş›nda “iş-
kence ve diğer ac›mas›z, insanl›k d›ş› ya da aşağ›-
lay›c› muamele ve ceza uygulanamayacağ›” hük-
mü gelmektedir. Bu tür muameleler, ayn› zamanda
“yaşama hakk›n›n ihlâli ya da ciddî biçimde tehdit
edilmesi” anlam›na gelmektedir (madde 1).

Bildirge’nin 20. maddesi, ana-babalar› yukar›da
belirtilen biçimde ortadan kaybolan ya da annele-
ri ortadan kaybolmuşken doğan çocuklar›n kaç›-
r›lmalar›n›n önlenmesi ile ilgili hükümler içer-
mektedir. 

Komite, dile getirdiği bir Genel Yorum’da, Dev-
letler’in, kişilerin kaybolmalar›n›n önlenmesine
yönelik “somut ve etkili önlemler” almalar› gerek-
tiğini belirtmiştir: “Devletler, yaşama hakk›n›n ih-
lâlinin söz konusu olabileceği durumlarda kay›p
olaylar›n› ayr›nt›l› biçimde soruşturacak etkili me-
kanizmalar ve usuller geliştirmelidirler.” (İnsan
Haklar› Komitesi Genel Yorum 6, 1982,
İHB/GEN/1/Rev.5, s.115)

Sokaklarda yaşayan ve/veya çal›şan çocuklar›n
yaşama hakk› özellikle tehlikede olabilir:

“Komite, ayr›ca, özellikle sokaklarda yaflayanlar
ve/veya çal›flanlar dahil olmak üzere Nepal’daki
çocuklar›n yaflama haklar›n› güvence alt›na ala-
cak kararl› önlemlere gerek bulundu¤unu belir-
tir.” (Nepal ‹RSG, Add.57, parag. 35. Ayr›ca
bkz. Kolombiya 2RSG, Add. 137, parag. 34 ve

35).

Bebek öldürme. Erkek çocuklara ekonomik ve
toplumsal aç›lardan k›z çocuklara göre daha fazla
değer verildiği toplumlarda erkek ve k›z nüfus
aras›ndaki dengesizlik bebek öldürme uygulama-
s›n›n halen yayg›n olabileceğine işaret etmektedir.
Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›’nda benimse-
nen Eylem Platformu bu konuda şöyle demekte-
dir: “... birçok ülkede, eldeki göstergelerin işaret
ettiği kadar›yla, yaşam›n›n ilk dönemlerinden baş-
layarak çocukluk ve yetişkinlik dönemleri boyun-
ca k›z çocuklara karş› ayr›mc› davran›lmaktad›r.
Dünyan›n kimi yörelerinde erkek say›s› her 100
kişide 5 fazla olmak üzere kad›n say›s›n› aşmakta-
d›r.” Bu farkl›l›ğ› aç›klayan nedenler üzerinde du-
rulurken, erkek çocuk tercihinin oynad›ğ› rol dile
getirilmiştir. Buna göre doğum öncesi rahimdeki
çocuğun cinsiyeti belirlenmekte, çocuk k›z ise do-
ğumu engellenmektedir. Eylem Platformu, “k›z
çocuklara karş› her tür ayr›mc›l›ğ›n ve erkek ço-
cuk tercihinin temel nedenlerinin ortadan kald›r›l-
mas›” önerisinde bulunmaktad›r. Komite bu ne-
denler yüzünden “doğum öncesi cinsiyet seçimi
ve k›z bebeklerin öldürülmesi gibi zararl› ve etik
d›ş› uygulamalara gidildiğini” belirtmekte ve şöy-
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le devam etmektedir: “Rahimdeki bebeğin cinsi-
yetini belirleyen teknolojilerin gelişmesi sonucun-
da k›z cenin düşükle at›lmaktad›r... Sonuçta, k›z
bebeklerin öldürülmesi ve doğum öncesi cinsiyet
seçimi dahil olmak üzere k›zlar› her tür şiddete
karş› koruyacak yasalar›n ç›kart›l›p uygulanmas›
gerekmektedir ...” (Dördüncü Dünya Kad›n Kon-
ferans›, Beijing, Çin, Eylül 1995, Eylem Platfor-
mu, parag. 259, 277(c) ve 283(d)).
Kad›nlar›n ve Çocuklar›n Sağl›ğ›n› Etkileyen Ge-
leneksel Uygulamalar Çal›şma Grubu’nun 1986
tarihli raporu “erkek çocuk tercihini” önemli so-
runlardan biri olarak belirlemektedir. Söz konusu
tercih şöyle tan›mlanmaktad›r: “ana-babalar›n er-
kek çocuk istemelerinden doğan, sonuçta k›z ço-
cuklar›n bedensel ve zihinsel sağl›klar› aç›s›ndan
bir engel oluşturacak ölçüde ihmale, ayr›mc›l›ğa
ve yoksunluğa maruz kalmalar›na yol açan uygu-
lamalar.” Çal›şma Grubu bu uygulamalar›n dün-
yan›n birçok yöresinde görülebileceğini belirle-
miştir. Rapora göre “bebek ve küçük çocuk ölüm
oranlar›nda, beslenme durumu göstergelerinde ve
hatta genel nüfusta cinsiyete göre görülen anormal
farkl›l›klar, ayr›mc› uygulamalar›n yayg›nl›ğ›na
ve ciddî sonuçlar› olduğuna işaret etmektedir.”
K›z çocuklara karş› ihmal ve ayr›mc›l›k söz konu-
su olduğunda bu tür uygulamalar “ciddî sağl›k so-
nuçlar› doğurmakta, k›z çocuklar aras›ndaki
ölümlerin 500.000 ila bir milyonu bu yüzden orta-
ya ç›kmaktad›r.” Çal›şma Grubu’nun dikkat çekti-
ği bir konu da, rahimdeki çocuklar›n cinsiyetini
belirleyen teknolojilerin gelişmesi sonucunda ki-
mi yörelerde cinsiyete dayal› düşük-kürtaj olayla-
r› yayg›nlaşmaktad›r. Raporda dile getirilen diğer
hususlar ise şöyledir: “k›z çocuk ölüm oranlar›n›n
yüksekliği, doğan›n kad›n cinsiyetine tan›d›ğ› nor-
mal biyolojik avantajlar› yok eden ciddî d›ş belir-
leyicilerin varl›ğ›na işaret etmektedir. Erkek be-
bekler, ölüme yol açabilen hastal›klar vb. karş›s›n-
da doğal olarak k›z bebeklere göre daha dayan›k-
s›zd›rlar ... erkek çocuk ölümleri bu nedenle k›z
çocuk ölümlerinden daha fazlad›r. Enfeksiyon ve
yetersiz beslenmeye bağl› ölümlerin toplam ölüm-
ler içinde daha fazla ağ›rl›ğa sahip olduğu yerler-
de, beklenen bu farkl›l›k daha da belirgin hale ge-
lir.” Dolay›s›yla, rapor, bebek ve çocuk ölüm
oranlar›n›n cinsiyete göre ayr›şt›r›lm›ş biçimde
derlenip analiz edilmesinin önemine dikkat çek-
mektedir (E/KN.4/1986/42, parag. 149, 150, 164).

Çocuk Haklar› Komitesi üyelerinden biri, Çin
temsilcileri ile yap›lan görüşmelerde şu görüşünü
dile getirmiştir: “Çin, cinsiyet ayr›mc›l›ğ› sorunu-
nu çözmek için önemli yasal düzenlemeler ger-
çekleştirmiştir. Ancak cinsiyet dağ›l›m› dikkat çe-
kici ölçüde çarp›kt›r ve bu durumun geç düşük
yapma, bebeklerin terki ve muhtemelen öldürül-
mesi gibi olas›l›klarla birlikte ele al›nmas› gere-
kir...” (Çin ÖK.299, parag. 18) 

Komite bu konuyu Sonuç Gözlemleri’ne de yan-
s›tm›şt›r:

“Cinsiyet ve özürlülük temelindeki ayr›mc›l›k so-
runlar›n›n çözümüne yönelik önlemler konusun-
da Komite çocuklar›n cinsiyetleri nedeniyle öl-
dürülmelerine yol açan uygulamalar›n sürmesin-
den endifle duymaktad›r...

“Komite, aile planlamas› politikalar›n›n, baflta
k›zlar olmak üzere çocuklar›n yaflamlar›na her-
hangi bir tehdit oluflturmayacak biçimde tasar-
lanmas› gerekti¤i görüflündedir. Komite, bu ba-
k›mdan, gerek nüfusa gerekse aile planlamas›
politikalar›n› belirleyen personele, belirledikleri
hedeflerin Sözleflme’nin ilke ve hükümleriyle,
bu arada 24. maddede yer alan hükümlerle
uyumlu olmas›n› sa¤lamalar›nda yol göstericilik
yap›lmas› gerekti¤ini düflünmektedir. Taraf Dev-
let’ten, k›z çocuklar›n öldürülmeleri, terk edil-
meleri, sat›lmalar› ya da kaç›r›lmalar› gibi uygu-
lamalara karfl› güçlü ve kapsay›c› önlemler al-
mas› ve bunlar› sürdürmesi beklenmektedir.”
(Çin ‹RSG, Add.56, parag. 15 ve 36)

Hindistan’daki eflitsiz cinsiyet
oranlar›n›n nedenleri
Başlang›ç Raporunda belirtildiğine göre, özel-
likle k›rsal alanlar başta olmak üzere Hindis-
tan’daki k›z çocuklar temel sağl›k, beslenme ve
eğitim imkanlar›na yeterince ulaşamamaktad›r-
lar. “Böylece kaç›n›lmaz olarak, malnütrisyon
nedeniyle hastal›klara yakalanan k›z say›s› er-
kek say›s›ndan fazla olmaktad›r. Yap›lan tah-
minlere göre 1991 y›l›nda 14 yaş›ndan küçük
çocuklar aras›nda k›zlar›n say›s› erkeklere göre
7.8 milyon daha azd› ki bu, 0.949’luk bir
k›z/erkek oran› anlam›na gelmektedir. Bu duru-
mun nedeni, ülkenin çeşitli bölgelerinde, erkek
çocuklara göre k›zlara daha kötü davran›lmas›
ve k›zlar›n birçok imkandan yoksun b›rak›lma-
s›d›r. Belirtildiğine göre, yeni doğan k›z bebek-
lerin öldürülmeleri ve ceninin cinsiyetine göre
kürtaj gibi uygulamalar ülkenin kimi bölgele-
rinde hala sürmektedir. Ancak, bu tür uygula-
malar›n az önce sözü edilen cinsiyet oran›n›
fazla etkilemediği, bu oranlara yol açan as›l et-
menin sağl›k ve beslenme imkanlar›ndan göre-
ce yoksunluk olduğu belirtilmektedir. “

Rapor bunlar›n d›ş›nda, Parlamentonun ve kimi
eyaletlerin, doğmam›ş bebeğin öldürülmesi uy-
gulamalar›n›n önüne almak amac›yla gebelikte
cinsiyet testini yasaklama yoluna gittiğini be-
lirtmektedir.

Hindistan İR, parag. 84 ve 85)
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Komite, kimi ülkelerde bebek öldürmenin hâlâ de-
vam etmesi olas›l›ğ›na dikkat çekmiştir:
“Komite, öldürme, ev içi fliddet ve fuhufl gibi
davran›fllar›n artt›¤›na iliflkin bilgilerden endifle
duymaktad›r...” (Mauritius ‹RSG, Add.64, pa-
rag. 18)
“Komite, Taraf Devletin çabalar›n› taktir etmekle
birlikte, bebek öldürmenin özellikle k›rsal kesim-
lerde sürmesinden ve özürlü çocuklar›n durum-
lar›ndan endifle etmektedir. Komite, Taraf Dev-
letin Sözleflmenin 6. maddesini eksiksiz biçimde
uygulama yollar›n› araflt›rmas›n›, bu arada yasal
önlemler dahil olmak üzere bebek öldürme uy-
gulamalar›n› önlemek, rahimdeki ve yeni do¤-
mufl bebekleri korumak, onlar›n yaflam, yaflama
ve geliflme haklar›n› güvence alt›na almak üzere
gerekli bütün önlemleri almas›n› tavsiye etmek-
tedir. Komitenin bu konuya iliflkin bir baflka tav-
siyesi de, sosyal tutum ve davran›fllar›n de¤ifltiril-
mesine yönelik bilinç ve duyarl›l›k gelifltirme
programlar›n›n uygulanmas› yönündedir.” (Be-
nin, ‹RSG, Add. 106, parag. 16)
Komite, ayr›ca Orta Afrika Cumhuriyeti’ne de
ters doğan çocuklar›n yaşam hakk› ile ilgili endi-
şelerini dile getirmiştir:
“Komite, Taraf Devlete, çocuklar aç›s›ndan za-
rarl› olabilecek, örne¤in ters do¤an çocuklara
iliflkin yarg›lar gibi geleneksel tutumlar›n etkisini
de¤erlendirmesini ve bu durumdaki çocuklar›n
yaflam haklar›n› güvence alt›na almas›n› tavsiye
eder...” (Orta Afrika Cumhuriyeti ‹RSG, Add.
138, parag. 33)
Birçok hukuk sistemi, bebek öldürmeyi, daha az
cezalar uygulayarak cinayetten farkl› biçimde ta-
n›mlamaktad›r. Görünürdeki niyet, doğum yapma
sürecinde psikolojik travma geçiren anneler için
bir savunma zemini yarat›lmas›d›r. Ne var ki, bu
tür davran›şlara özel ve daha az ceza uygulanma-
s›, mağdur durumundaki çocuklara karş› ayr›mc›-
l›k anlam›na gelmektedir.
K›z çocuklar›n d›ş›nda, kimi ülkelerde özürlü ço-
cuklar da böyle bir tehlikeyle karş›laşmaktad›rlar.
Bu husus, “özürlü çocuklar›n haklar›” konulu
1997 y›l› Genel Görüşmesinde Komite taraf›ndan
saptanan tavsiyelerde de yer almaktad›r (bkz.
madde 23, s.328).
Namus cinayetleri. Komite, “namus temizleme”
ad›na işlenen cinayetlere konusundaki ciddi endi-
şelerini de dile getirmiştir. Örneğin: 
“Komite, 18 yafl›ndan küçük bir kiflinin temel
yaflam hakk›n›n mevcut yasal düzenlemeler çer-
çevesinde güvence alt›na al›nmam›fl olmas›ndan
derin endifle duymaktad›r. Özellikle Ceza Kanu-
nunun 220 maddesine göre kendi çocu¤unu ya
da o¤lunun çocu¤unu öldüren bir erkek yaln›z-

ca taktir cezas›na ve kan paras›na mahkum edi-
lebilmektedir.
“Komite, Taraf Devlete, gerekli bütün önlemleri
alarak bu tür ayr›mc› muamelelere yer verme-
mesini ve bu tür olaylar›n an›nda ve ayr›nt›l› bi-
çimde araflt›r›l›p kovuflturulmas›n› tavsiye eder.”
(‹ran ‹slam Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 123, parag.
27 ve 28)
“Komite, ceza kanununda yer al›p kad›nlara yö-
nelik ayr›mc›l›k içeren hükümlerin de¤ifltirilmesi
yönündeki çabalar› memnuniyetle karfl›lamakta-
d›r. Bununla birlikte Komite, 18 yafl›ndan küçük
bir kiflinin temel yaflam hakk›n›n yeterince gü-
vence alt›na al›nmam›fl olmas›na iliflkin endiflele-
rini sürdürmektedir. Örne¤in Ceza Kanunun
(No. 16/1960) 340 ve 98. maddelerine göre,
belirli bir onay sonucu namus ad›na ifllenen ci-
nayetler bu kapsamda de¤erlendirilmektedir.
Komiteyi endifleye sevk eden bir husus da, poli-
sin bu tür olaylarda tutuklamaya gitmekte is-
teksiz davranmas›, san›klar›n hafif ya da göster-
melik cezalara çarpt›r›lmas›d›r. 
“‹nsan Haklar› Komisyonunun 2000/31 ve
2000/45 say›l› kararlar›, yarg›s›z ve keyfi infaz-
larla ilgili özel Raportörün tavsiyeleri
(E/CN.4/2000/3) ve CEDAW kararlar› ›fl›¤›nda
Komite Taraf Devlete, gerekli bütün önlemleri
alarak namus cinayetlerinde ayr›mc› uygulama-
lara gidilmemesi ve bu tür suçlar›n faillerinin
gerekti¤i gibi kovuflturulmas› tavsiyesinde bulu-
nur. Komitenin Taraf Devlete yönelik bir di¤er
tavsiyesi de, bu tür uygulamalar›n sosyal ve ah-
laki aç›dan kabul edilemez nitelik tafl›d›¤›n› gös-
terecek bilinç ve duyarl›l›k gelifltirme etkinlikleri
yürütmesi ve koruyucu nezaretin yerine kad›nla-
ra yönelik baflka koruma biçimlerinin devreye
sokulmas› yönündedir.” (Ürdün 2RSG, Add.
125, parag. 35 ve 36)
‹ntihar. Komite, Taraf Devletler’in sunduklar›
İlk Raporlar üzerindeki incelemelerinde, çocuk
intihar› olaylar›n›n kimi ülkelerde yüksek ve gide-
rek art›yor olmas›n› endişeyle karş›lam›şt›r:
Komite, kimi durumlarda, intihar nedenleri ve in-
tihar olaylar›na karş› önlemler konusunda araşt›r-
malar yap›lmas›n› önermiştir:
“Komite Taraf Devlet’in, gençler aras›ndaki inti-
har olaylar›n›n olas› nedenleri ile bu bak›mdan
en fazla risk alt›nda olanlar›n özellikleri üzerin-
deki araflt›rmalara öncelik vermesini ve müm-
kün olan en k›sa sürede ek destek ve müdahale
programlar› uygulamas›n› önerir. Bu destek ve
müdahale programlar› zihinsel sa¤l›k, e¤itim, is-
tihdam ya da bir baflka alanda olabilir ve sonuç-
ta bu trajik olgunun azalt›lmas›na katk›da bulu-
nabilir. Taraf Devlet, bu sorunla ilgili deneyim
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sahibi ülkelerin hükümetlerine ve uzmanlar›na
bu konuda yard›m ça¤r›s›nda da bulunabilir.”
(Yeni Zelanda ‹RSG, Add.71, parag. 28)
“...Komite, Taraf Devletin gençler aras›ndaki in-
tihar olaylar› konusunda kapsaml› araflt›rma ça-
l›flmalar›n› sürdürmeye, resmi yetkililerin bu ol-
guyu daha derinden kavrayacak duruma gelme-
leri için çaba göstermeye ve intihar olaylar›n›
azaltacak önlemler almaya teflvik eder.”(Maca-
ristan ‹RSG, Add.87, parag. 21 ve 36. Ayr›ca
bkz. Norveç ‹RSG, Add. 23, parag. 17; Dani-
marka ‹RSG, Add. 33, parag. 21; Kanada ‹RSG,
Add. 37, parag. 15; Sri Lanka ‹RSG, Add. 40,
parag. 37; Finlandiya ‹RSG, Add. 53, parag. 16;
Hong Kong ‹RSG, add. 63, parag. 15; Bulgaris-
tan ‹RSG, Add. 66, parag. 29; Avustralya ‹RSG,
Add. 79, parag. 18)
Periyodik Raporlar K›lavuzu intihar olaylar› ve
bunlar›n önlenmesi için gerçekleştirilen girişimler
konusunda özel olarak bilgi istemektedir (parag.
41). İntihar olaylar› ile ilgili istatistik derleyen ül-
kelerden al›nan bilgilere göre bu konuda ülkeler
aras›nda büyük farklar vard›r ve genç erkekler
aras›ndaki intihar olaylar› say›s› genç kad›nlar
aras›ndakilerden çok daha yüksektir (bkz. Ulusla-
r›n Gelişmesi 1996 raporunda yer alan tablolar,
UNICEF 1996, s. 46).
Ancak Hindistan söz konusu olduğunda Komite,
başta k›zlar olmak üzere ergenler aras›ndaki inti-
har olaylar›na ilişkin özel endişelerini dile getir-
miştir (Hindistan İRSG, Add. 115, parag. 50). 
Komite, ayr›ca, intihar oranlar›n›n belirli bir top-
lum içindeki değişik gruplar aras›nda ayr›mc›l›k
sonucu farkl›laşabileceğine ve bunun da araşt›rma
konusu olmas› gerektiğine dikkat çekmiştir. Örne-
ğin, Kanada’daki kimi yerli halk gruplar› içindeki
intihar oranlar›, toplumdaki genel intihar oranla-
r›ndan önemli ölçüde daha yüksektir. 1986 ile
1990 y›llar› aras›nda 10-19 yaş grubuna mensup
100.000 kay›tl› Kanada yerlisi içinde ortalama 37
intihar olay› ortaya ç›km›şt›r ki bu ortalama, yerli
olmayan Kanadal›lar aras›ndaki ortalaman›n beş
kat üzerindedir (Kanada İR, parag. 1400).
Kanada temsilcileri, Komite ile yapt›klar› görüş-
meler s›ras›nda Yerli Halklar Kraliyet Komisyo-
nu’nun “Yaşam› Seçmek” başl›ğ›yla bir rapor ya-
y›nlad›ğ›n› belirterek, yerli halklar aras›nda bildi-
rilen intihar olaylar›n›n mutlaka gerçek intihar
olaylar›n› yans›tmayabileceğini dile getirmişler-
dir. Ayr›ca, genel rakamlar›n, yerli halklar›n ken-
di içlerindeki geniş farkl›l›klar› da gizleyebileceği
belirtilmiştir (Kanada ÖK.216, parag. 69).
Komite, Kanada’ya ilişkin Sonuç Gözlemleri’nde
şu görüşleri dile getirmiştir:
“Yerli topluluklarda bebek ölüm ve intihar oran-

lar›n›n giderek artmas›n›n yaratt›¤› sorunlar ko-
nusunda araflt›rmalar yap›lmal›d›r.” (Kanada
‹RSG, Add.37, parag. 26)
Trafik kazalar›. Özellikle çocuklar› etkileyen
önlenebilir nitelikte bir başka yayg›n ölüm nedeni
de trafik kazalar›d›r:
“Komite, çocuk ölümlerine yol açan trafik kazala-
r›n›n yayg›nl›¤›ndan endiflelidir.
“Komite, Taraf Devlete, bu konuda bilinç ve du-
yarl›l›k gelifltirme çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rarak sür-
dürmesini ve kazalar›n önlenmesine yönelik en-
formasyon kampanyalar› bafllatmas›n› tavsiye
eder.” (Ürdün, 2RSG, Add. 125, parag. 37 ve 38)
Ölümlerin araflt›r›lmas› ve kayda
geçirilmesi
Komite, Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda, bütün
çocuk ölümlerini, bunlar›n nedenlerini kapsayan
araşt›rmalar yap›lmas›n›n ve bu bilgilerin kayda
geçirilmesinin önemine işaret etmektedir. Bütün
çocuk ölümlerinin araşt›r›lmas›n› sağlayacak bir
sistemin oluşturulmas›, gerçek nedenlerin örtbas
edilmesi olas›l›ğ›n› azalt›r. Ayr›ca, birçok ülkede
dinî ya da sosyal nedenlerden dolay› intihar olay-
lar›n›n olduğu gibi bildirilmediği belirtilmektedir.
Bütün çocuk ölümlerini araşt›rmak üzere sistema-
tik mekanizmalar geliştiren ülkelerde edinilen de-
neyimler, şiddetin ya da ihmalin şöyle ya da böy-
le rol oynad›ğ› çok say›da ölüm olay› olabileceği-
ni ortaya ç›karm›şt›r. Yeterli araşt›rmalar sayesin-
de, örneğin ana-babalara destek, eğitim ve kazala-
r›n önlenmesi gibi önleyici stratejiler daha sağl›k-
l› biçimde geliştirilebilir. Komite Mikronezya Fe-
dere Devletlerine,
“do¤um kay›tlar›n›n 7. madde ›fl›¤›nda iyilefltiril-
mesi ve bu arada ölüm kay›tlar› için gerekli bü-
tün önlemlerin al›nmas›” tavsiyesinde bulun-
mufltur (Mikronezya Federe Devletleri, ‹RSG,
Add. 86, parag. 31)
Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallar›,
göz alt›ndayken ölen herhangi bir gencin ölüm ne-
deninin araşt›r›lmas›n›n önemine dikkat çekmek-
tedir. Kimi Devletler’de, içerde tutulan insanlara
yönelik ve bu insanlar›n kendi aralar›ndaki şiddet
olaylar›na ve yüksek intihar oranlar›na ilişkin en-
dişe verici kan›tlar bulunmaktad›r. Kurallara göre
“bir gencin özgürlüğünden yoksun b›rak›ld›ğ› sü-
re içinde ölümü durumunda, bu kişinin en yak›n
akrabas›n›n ölüm belgesini inceleme, cesedi gör-
me ve ölünün ne yap›lacağ›n› belirleme hakk› var-
d›r. Göz alt›ndaki bir gencin ölümü durumunda,
ölüm nedenine ilişkin bağ›ms›z araşt›rma yap›l-
mal› ve bu araşt›rman›n raporu ölen kişinin en ya-
k›n akrabas›na iletilmelidir. Benzer tür bir araşt›r-
ma, ölümün göz alt›nda geçen süre ile ilişkili ol-
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duğunu gösteren nedenler varsa, serbest b›rak›l-
d›ktan sonra 6 ay içinde ölen herhangi bir genç
için de yap›lmal›d›r.” (kural 57)

“... çocu¤un hayatta kalmas›
ve geliflmes için mümkün olan
azamî çabay› göstermesi”
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 6. maddesi,
ikinci paragraf›nda temel yaşama hakk›n›n ötesine
geçerek çocuğun hayatta kalmas›n›n ve gelişmesi-
nin “mümkün olan azamî çabay› göstermesi” üze-
rinde durur. “Gelişme” kavram›, yaln›zca çocuğun
yetişkinlik dönemine haz›rlanmas›yla ilgili değil-
dir. Bu, ayn› zamanda, çocukluk dönemi için, ya-
ni çocuğun şimdiki yaşam› için en elverişli koşul-
lar›n oluşturulmas› anlam›na gelir.
Çocuk Haklar› Komitesi, çocuk gelişimini, Söz-
leşme’nin hepsini kucaklayan bütüncül bir kav-
ram olarak değerlendirdiğini vurgulam›şt›r. Ko-
mite, Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda Devlet-
ler’den bir talepte bulunmaktad›r. Buna göre Dev-
letler “çocuğun hayatta kalmas› ve gelişmesi için
azamî ölçülerde elverişli bir ortam›n yarat›lmas›
amac›yla” ald›klar› önlemleri anlatacaklard›r. Bu
önlemler “çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ah-
lâksal, psikolojik ve toplumsal gelişimini, insan›n
sayg›nl›ğ›yla uyumlu biçimde gözetecek ve çocu-
ğu özgür bir toplumda birey olarak yaşam›n› sür-
dürmesi için haz›rlayacakt›r.” (parag. 40)
Sözleşme’nin getirdiği yükümlülüklerin çoğu,
özellikle sağl›ğa, yeterli yaşam standard›na, eğiti-
me, boş zamana ve oyuna ilişkin yükümlülükler
(maddeler 24, 27, 28, 29 ve 31) çocuğun azamî ge-
lişimi ile ilgilidir. Tek tek maddeler, “gelişme” kav-
ram› üzerine aç›l›mlar getirmektedir. Örneğin 27.
madde uyar›nca Taraf Devletler “her çocuğun be-
densel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal geli-
şimi aç›s›ndan yeterli bir yaşam standard›na ulaşma
hakk›n›” tan›mak durumundad›rlar. Eğitimin, 29.
maddede belirtilen amaçlar› aras›nda “... çocuğun

kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve fiziksel yete-
neklerinin eksiksiz biçimde geliştirilmesi” ve çocu-
ğun “özgür bir toplumda yaşant›y› sorumlulukla
üstlenecek” biçimde eğitilmesi yer almaktad›r.
Çocuğu şiddetten ve sömürüden koruyan Sözleş-
me hükümleri (özellikle maddeler 19 ve 32-39),
yaşamas› ve azamî gelişmesi aç›s›ndan, hizmetle-
re ilişkin hükümler kadar önemlidir. Yap›lan araş-
t›rmalar, cinsel istismar ve sömürü dahil her tür
şiddetin, çocuğun gelişmesi üzerinde k›sa ve uzun
dönemde ciddî etkileri olduğunu göstermektedir.
Sözleşme’nin Önsöz’ü aileyi “tüm üyelerinin ve
özellikle çocuklar›n gelişimleri ve esenlikleri için
doğal ortam” olarak tan›mlamakta ve çocuğun
“kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi
için mutluluk, sevgi ve anlay›ş havas› içindeki bir
aile ortam›nda yetişmesinin gerekliliğini” belirt-
mektedir. 5. madde, genel gelişim aç›s›ndan kilit
bir kavram olarak “çocuğun gelişen yeteneklerine
sayg› gösterilmesini” istemektedir. 18. madde,
ana-babalar›n ya da yasal vasilerin, çocuğun yetiş-
tirilmesinde “birinci derecede sorumluluk” sahibi
olduklar›n› belirttikten sonra Devlet’in bu konuda
yeterli yard›m› sağlamas›n› istemekte ve 20. mad-
de de Devlet’in aile ortam›ndan yoksun bulunan-
lara özel koruma sağlamas›n› öngörmektedir. 25.
madde, bak›m, koruma ya da tedavi için kurumla-
ra yerleştirilen bütün çocuklar›n durumlar›n›n pe-
riyodik olarak gözden geçirilmesini talep etmekte-
dir. Bu, çocuğun azamî gelişimi için önemli bir
güvencedir. 23. madde ise, özürlü çocuklara iliş-
kin olarak, bu çocuklara yap›lacak yard›mlar›n
“kültürel ve manevî gelişme dahil, çocuğun müm-
kün olan en eksiksiz sosyal entegrasyonunu ve bi-
reysel gelişimini sağlayacak biçimde” yap›lmas›
gerektiğini belirtmektedir.
Komite, diğer bütün maddelerin, çocuğun hayatta
kalmas›n› ve azamî gelişmesini, yani çocuğun
yüksek yarar›na içsel olarak bağl› bir kavram›
gözetecek biçimde uygulanmas›n› beklemektedir.
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Kalk›nma çabalar›nda odak noktas›

“Çocuk Haklar›na Dair Sözleşmenin, yaşama geçirilmesi isteniyorsa çeşitli engelleri aşmas› gereken
yeni bir paradigmay› temsil etmektedir. Sözleşmenin Ruhu ve Çocuk Kurallar› gündelik yaşama he-
nüz uzakt›r. Ancak bu belgeler bize an›msatm›şt›r ki, art›k çocuklarla ilgili konulara bir kamu refah›
ya da hay›r işi olarak değil, kalk›nmaya götüren yollar olarak bak›lmal›d›r.” (Ekvador İR, Giriş).

“Çocuğun aile ve topluluk içindeki yaşam›nda iyeleşme sağlanmad›ğ› sürece her tür kalk›nma çabas›
anlams›z olacakt›r. Dolay›s›yla, çocuklar›n temel gelişim gereksinimlerinin karş›lanabilmesi için top-
lumda çocuk haklar›na sayg› temelinde bir duyarl›l›k ve ahlaki anlay›ş yarat›lmas› gerekir. Tan›t›m-
savunu ve bilinç-duyarl›l›k geliştirme, bu amaca ulaşmada üzerinde önemle durulan iki süreçtir. Bu
durumda amac›m›z, genç kuşağ› güçlendirerek temel haklar›n› dayatacak konuma getirmektir. Hindis-
tan’›n Çocuk Haklar›na Dair Sözleşmeyi onaylamas›yla birlikte ülkede çocuk gelişimine yönelik doğ-
ru yaklaş›m giderek yayg›nlaşmaktad›r ve bu yaklaş›m Hükümetin çocuk gelişimine ilişkin stratejisi-
nin temelini oluşturacakt›r. “ (Hindistan İR, parag. 319)



Uygulama denetim listesi

Uygulamaya yönelik genel önlemler
6. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (6. madde, faaliyetleri çocuklar› do¤rudan ya da dolayl› biçimde etkileyen bütün
bölümleri ve kurumlar› ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi, 

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 6. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (6. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin çocuklarla
birlikte ve çocuklar için çal›flan herkesi, bu arada ana-baba e¤itiminde görev alanlar› kapsamas› gerekir).

66..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
� 6. maddede ifade olunan genel ilke Devlet’in yasalar›na dahil edilmifl mi?

� Toplumun bütün kesimlerindeki bebek ve çocuk ölümlerini azaltmak üzere uygun önlemler al›nm›fl m›?

� Cinsiyete göre ayr›flt›r›lm›fl olanlar dahil, bebek ve çocuk ölüm oranlar› son zamanlarda sürekli bir azalma
e¤ilimi gösterdi mi? 

� Kürtaj-düflük oranlar›n›n yafla göre kayd› ve bildirimi yap›l›yor mu?

� Kürtaja izin veriliyorsa, bu uygulama gerekti¤i gibi düzenlenmifl mi?

� Kürtaja izin veriliyorsa, bu iznin verildi¤i dönemde ayr›mc› herhangi bir de¤iflkenlik gözetiliyor mu (örne-
¤in, herhangi bir özürlülü¤ün saptanmas›na ba¤l› olarak)?

� Devlet, özellikle afla¤›da belirtilen gruplar›n yak›nlar› taraf›ndan öldürülmediklerinden emin mi?

� k›z çocuklar›n, 

� özürlü çocuklar›n.
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Çocuk yafltaki gebelik vakalar› kaydedilip bildiriliyor mu?

� Çocuk yafltaki gebeliklerin azalt›lmas› için uygun önlemler al›nm›fl m›?

� Devlet, çocuklara ölüm cezas›n›n uygulanmamas›n› güvence alt›na alm›fl m›?

� Bütün çocuk ölümlerinin ve bu ölümlerin nedenlerinin kayda geçirilmesini, araflt›r›lmas›n› ve bildirilmesini
sa¤layacak mekanizmalar oluflturulmufl mu?

� Öldürme olaylar›, cinayete kurban giden çocuklar›n yafl gruplar›na göre oransal olarak dökümüne olanak
tan›yacak biçimde analiz ediliyor mu?

� Çocuk öldürme Devlet’in yasalar›na göre suç say›l›yorsa, bu yasa Sözleflme’nin ilkeleri ›fl›¤›nda yeniden
gözden geçirildi mi?

� Çocuk intiharlar› kayda geçirilip bildiriliyor mu, yafla göre intihar olaylar› analize tâbi tutuluyor mu?

� Çocuklar aras›ndaki intihar olaylar›n› azaltacak uygun önlemler al›nm›fl m›?

� Trafik kazalar› dahil çocuklar›n u¤rayabilece¤i tüm kazalar› azaltacak uygun önlemler al›nm›fl m›?

Hat›rlatma: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 6. madde - ya-

ni çocu¤un yaflama, hayatta kalma ve azamî geliflme hakk› - Komite taraf›ndan, Sözleflme’nin bütününün
uygulanmas› aç›s›ndan önem tafl›yan genel ilke olarak belirlenmifltir.

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Di¤er genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus
olmas›

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 6. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 37(a): idam cezas›n›n yasaklanmas›

Çocu¤un azamî geliflme hakk› ile özel olarak iliflkili maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r: 18, 24, 27, 28,
29 ve 31
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Nüfusa kay›t,
isim, vatandafll›k,
ana-babas›n› bilme
ve onlar taraf›ndan
bak›lma hakk›

Özet

7. Maddenin Metni 

1.  Çocuk do¤umdan hemen sonra derhal nüfus kütü¤üne kaydedilecek ve do¤umdan itibaren bir isim hakk›-
na, bir vatandafll›k kazanma hakk›na ve mümkün oldu¤u ölçüde ana-babas›n› bilme ve onlar taraf›ndan ba-
k›lma hakk›na sahip olacakt›r.

2.  Taraf Devletler, özellikle çocu¤un tâbiiyetsiz kalmas› söz konusu oldu¤unda kendi ulusal hukuklar›na ve
ilgili uluslararas› belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olarak bu haklar›n ifllerlik ka-
zanmas›n› taahhüt ederler. 

7. madde, çocuğun nüfusa kaydedilmesini; bir is-
me, vatandaşl›ğa, ana-babas›n› bilme ve onlar ta-
raf›ndan bak›lma hakk›na sahip olmas›n› öngörür.

Madde, Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi’nin 24(2). ve (3). maddelerinin metni-
ni yans›tmaktad›r: “24(2) Her çocuk, doğumdan
hemen sonra nüfus kütüğüne kaydedilir ve kendi-
sine bir isim verilir. (3) Her çocuk bir vatandaşl›k
kazanma hakk›na sahiptir.” İnsan Haklar› Komite-
si’nin, Sözleşme’nin 24. maddesine ilişkin Genel
Yorumu’nda ise şöyle denilmektedir: “Komi-
te’nin görüşüne göre, bu hüküm, özel koruma ön-
lemlerinden yararlanma hakk› ile yak›n ilişki için-
de yorumlanmal›d›r. Bu hüküm, çocuğun hukukî
kimliğinin tan›nmas›n› sağlamak amac›yla konul-
muştur.” (İnsan Haklar› Komitesi, Genel Yorum
17, 1989, İHB/GEN/1/Rev.5, s.133)

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›’nda
belirtildiği gibi, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme
ayn› zamanda bir “yeni hak” içermektedir. Bu, ço-
cuğun ana-babas›n› bilme ve onlar taraf›ndan ba-
k›lma hakk›d›r (K›lavuz, s. 430). Bu hak “müm-
kün olduğu ölçüde” sözcükleriyle nitelenmiştir.
Ana-baban›n belirlenmesi mümkün olmayabilir;
ayr›ca ana-baba bilinse bile, onlar taraf›ndan ba-
k›lmak çocuğun yüksek yarar›na olmayabilir.

7. madde ile birlikte yorumlanmas› gereken diğer
maddeler şunlard›r: 8. madde (vatandaşl›k, isim
ve aile ilişkileri dahil kimliğin korunmas›); 9.
madde (ana-babadan ayr›lma); 10. madde (ailenin
yeniden birleşmesi) ve 20. madde (aile ortamlar›n-
dan yoksun b›rak›lm›ş çocuklar›n yetiştirilmele-
rinde sürekliliğin sağlanmas›). �



Çocuk Haklar› Komitesi, 
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, sayfa 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Kiflisel haklar ve özgürlükler Taraf Devletler’den, halen yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal,
idarî ve di¤er önlemler dahil olmak üzere, Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin yaflama geçirilmesinde
karfl›lafl›lan güçlükler ve bu yönde al›nan mesafe; uygulama öncelikleri ve gelece¤e dönük özel he-
defler konusunda gerekli bilgileri sa¤lamalar› talep edilmektedir. Bu bilgiler, afla¤›daki hususlar› içe-
recek biçimde sa¤lanmal›d›r:(a) ‹sim ve vatandafll›k (madde 7);...” (ÇHS/K/5, parag. 15; ayr›ca bkz,
parag. 20, 22 ve 24)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“IV. K‹fi‹SEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER

“A. ‹sim ve vatandafll›k (madde 7)

Lütfen, her çocu¤un do¤umdan hemen sonra gecikmeden nüfusa kaydedilmesini sa¤lamak için al›-
nan ya da al›nmas› düflünülen önlemleri belirtin. Ayr›ca, çocuklar›n do¤umdan hemen sonra nüfu-
sa kaydedilmemesini önlemek için at›lan ad›mlar›, olas› sosyal ve kültürel engellere, k›rsal alandaki
ücra yerleflimlere, göçer gruplara, yerlerinden olmufl kiflilere, iltica hakk› arayan ve mülteci duru-
mundaki çocuklara da at›fla belirtin. 

Çocuklar›n nüfusa kaydedilmelerinin gereklili¤i konusunda kamuoyunu duyarl›laflt›rmak ve hareke-
te geçirmek, bu arada nüfus kay›t personeline yeterli e¤itimi vermek için at›lan ad›mlar› belirtin.

Ayr›ca, do¤um kayd› s›ras›nda çocu¤un kimli¤iyle ilgili hangi bilgilerin kayda geçirildi¤i, bu ba¤lam-
da çocu¤u damgalayacak ya da ayr›ma tâbi tutacak uygulamalar olup olmad›¤› konusunda da bil-
gi verin.

Çocu¤un ana-babas›n› bilme ve onlar taraf›ndan bak›lma hakk›n› güvence alt›na almak için ne tür
önlemler al›nd›¤›n› belirtin

7. maddenin 2. paragraf› uyar›nca, özellikle çocu¤un vatandafll›k hakk›ndan yoksun kalaca¤› du-
rumlar halinde, bu durum göz önüne al›narak, çocu¤un vatandafll›k hakk›n› güvence alt›na almak
için al›nan önlemler konusunda bilgi verin. Ayr›ca, bu hakk›n resmî nikah d›fl›nda do¤anlar, iltica
hakk› arayanlar ve mülteci çocuklar ba¤lam›nda nas›l uyguland›¤›na da özel at›fta bulunulmal›d›r.
Lütfen vatandafll›¤›n kazan›lmas›nda baflvurulan ölçütlerle birlikte, çocu¤un hem annesinin hem de
babas›n›n vatandafll›¤›n› kazanmas›na izin verilip verilmedi¤i konusunda bilgi verin.”

(ÇHS/K/58, parag. 49-53. Ayr›ca, Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun 24. ve 83 paragraflar› da, bu
maddeye göre verilmesi gereken raporlara ›fl›k tutacak içeriktedir; K›lavuz’un tam metni için, bkz.
Ek 3, s. 687.)

Çocu¤un “do¤umdan hemen
sonra nüfus kütü¤üne
kaydedilme” hakk›

Herkesin nüfusa kaydedilmesinin
önemi

Bütün çocuklar›n nüfusa kaydedilmeleri, Komite
taraf›ndan işaret edilen bir dizi nedenden dolay›
önemlidir.

Bir kere nüfus kayd›, çocuğun varl›ğ›n›n Devlet
taraf›ndan ilk kez resmen tan›nmas› anlam›na ge-

lir; bu, her bir çocuğun Devlet aç›s›ndan taş›d›ğ›
önemin ve çocuğun yasal statüsünün tan›nmas›
demektir. Nüfusa kaydedilmedikleri yerlerde ço-
cuklar›n daha az görünür varl›klar olmalar›, za-
man zaman da daha az değerli vatandaş say›lma-
lar› mümkündür.

Komite, bütün çocuklar›n nüfusa kaydedilmele-
rinde başar›s›z olan ülkeler konusundaki duyarl›-
l›klar›n› dile getirmiştir:

“... Böyle bir durum, bu çocuklar›n, yasa önünde

kifli olarak kabul edilmedikleri anlam›na gelir ki,
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bu durum çocuklar›n temel haklar›ndan ve özgür-
lüklerinden yararlanma düzeylerini de etkileyecek-
tir.” (Madagaskar ‹RSG, Add.26, parag. 10)

“Komite, çocuklar›n do¤umdan sonra nüfusa kay-
dedilmelerindeki güçlüklerle, nüfusa kaydedilme-
yen çocuklar›n temel hak ve özgürlüklerinden ya-
rarlanmalar› konusunda ortaya ç›kan sorunlardan
endiflelidir.” (Filipinler ‹RSG, Add.29, parag. 11)

“...Komite, do¤um kayd›n›n zorunlu tutulmamas›
konusundaki endiflelerini dile getirmek ister...

“Komite Taraf Devlete, herhangi bir ayr›m gözet-
meden do¤um kayd›n› bütün çocuklar için zorun-
lu hale getirmek üzere kendi mevzuat›nda gerekli
de¤ifliklikleri yapmas›n›....ve bu kayd› olmayan bü-
tün çocuklar›n kay›tlar›n›n yap›lmas›n› tavsiye
eder. Komite Taraf Devlete ayr›ca bütün çocukla-
r›n do¤umdan sonra nüfusa kaydedilmelerini sa¤-
lamak üzere toplumda bilinç ve duyarl›l›k gelifltir-
me kampanyalar› yürütmesini tavsiye eder. Komi-
te, Taraf Devleti bu konularda UNICEF’ten ve di-
¤er uluslararas› kurulufllardan yard›m almaya tefl-
vik eder.” (Kamboçya ‹RSG, Add. 128, parag. 29
ve 30).

Doğumda nüfus kayd›n›n yap›lmamas›, özellikle üc-
ra yerleşimlerdekiler olmak üzere kimi gruplara kar-
ş› ayr›mc›l›ğ› da beraberinde getirebilir:

“Komite, Taraf Devletin, do¤umda nüfus kayd›n›
sa¤layacak yasalar› ç›kard›¤›n› not eder....bununla
birlikte, baflta göçebe topluluklara ve da¤larda ya-
flayan kabilelere mensup olanlar pek çok çocu¤un
nüfus kayd› hala yoktur. Komite, Sözleflmenin 7.
maddesi ›fl›¤›nda Taraf Devlete bütün çocuklar›n
do¤umda nüfusa kaydedilmelerini sa¤lamak üzere
resmi yetkililer, topluluk liderleri ve ana babalar
aras›nda bilinç ve duyarl›l›k gelifltirme çabalar›n› ar-
t›rmas›n› tavsiye eder. Da¤larda yaflayan kabilelere
mensup çocuklar›n nüfus kay›tlar›n› rutin hale ge-
tirecek, bu kesime haklar›n› güvence alt›na alacak
belgeleri sa¤layacak; sa¤l›k, e¤itim ve di¤er hiz-
metlere ulaflmalar›na yard›mc› olacak önlemlerin
al›nmas› Komitenin Taraf Devlete yönelik bir baflka
tavsiyesidir.” (Tayland ‹RSG, add. 97, parag. 20)

“Komite, k›rsal kesimdeki birçok ana baban›n,
özellikle iç göçmenlerin, bu konuda gerekli bilgile-
rinin olmamas›, kay›t dairelerine eriflememe, bel-
ge bulunmamas› ve kay›t harçlar›n›n fazla tutul-
mas› gibi nedenlerden dolay› çocuklar›n›n nüfusa
kaydettirmemelerini endifleyle karfl›lamaktad›r....”
(K›rg›zistan ‹RSG, Add.127 parag.29. Ayr›ca bkz.
Nepal ‹RSG, Add.57 parag.16; Paraguay ‹RSG,

Add. 75, parag. 38; Cezayir ‹RSG, Add. 76, pa-
rag. 36; Belize ‹RSG, Add. 99, parag.18; orta Af-
rika Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 138, parag. 36 ve

37). 

Nüfus kayd› hangi durumlarda
isteniyor: (*)

Aş›lar Sağl›k Okul Evlilik

Hizmetleri Kayd› Evlilik
Cezayir İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İsteniyor
Arjantin İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İsteniyor
(1)
Bangladeş İstenmiyor İstenmiyor İstenmiyor İstenmiyor
Brezilya İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İsteniyor
Çin İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İsteniyor
(2)
Kolombiya İsteniyor İsteniyor İsteniyor İstenmiyor
Kong Dem. Cum. İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İstenmiyor
M›s›r İsteniyor İstenmiyor İsteniyor İstenmiyor
Etiyopya (3) - - - -
Hindistan İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İstenmiyor
Endonezya İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İsteniyor
İran İslâm Cum. İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İsteniyor
Irak İsteniyor İstenmiyor İstenmiyor İstenmiyor
Kenya İsteniyor İstenmiyor İsteniyor İstenmiyor
Meksika İsteniyor İsteniyor İsteniyor İsteniyor
Fas İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İstenmiyor
Myanmar İsteniyor İstenmiyor İsteniyor İstenmiyor
Nepal İstenmiyor İstenmiyor İstenmiyor İstenmiyor
Nijerya İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İstenmiyor
Pakistan İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İstenmiyor
Peru İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İsteniyor
Filipinler İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İsteniyor
Rusya Feder. İsteniyor İsteniyor İsteniyor İstenmiyor
Güney Afrika İstenmiyor İsteniyor İsteniyor İsteniyor
Sudan İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İstenmiyor
Tanzanya İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İstenmiyor
Tayland (4) İsteniyor İsteniyor İsteniyor İsteniyor
Türkiye İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İsteniyor
Uganda İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İstenmiyor
Ukrayna İsteniyor İsteniyor İsteniyor İstenmiyor
Özbekistan İsteniyor İsteniyor İsteniyor İstenmiyor
Viet Nam İstenmiyor İstenmiyor İsteniyor İstenmiyor

TOPLAM 10 7 28 14

(*) Listeye al›nan ülkeler, dünyada 18 yaş›ndan küçük nüfusun yüzde 75’inin
yaşad›ğ› ülkelerdir. 

(1) Doğum belgesi, yaln›zca, kişinin yasal evlilik yaş›n›n (k›zlarda 16, erkekler-
de 18) alt›nda olmas› halinde istenmektedir.

(2) Nüfus belgesi gereklidir, ancak bunun yerini ikamet belgesi de tutabilmek-
tedir.

(3) Nüfus kay›t sistemi yok.

(4) Birçok hizmetten yararlanabilmek için ev kay›t belgesi, ev kay›t belgesi için
de nüfus belgesi istenmektedir. Kayd› olmayan bir çocuk okula devam edebilir,
ancak bu belge olmadan kendisine diploma verilemez. 

Kaynak: Uluslar›n Gelişmesi 1998, UNICEF, s. 9

Benzer bir durum mülteciler ve diğer etnik az›nl›k-
lar için de geçerlidir: 

“Komite, ilgili yasal düzenlemelere ve hastanelerde
meydana gelen do¤um say›s›n›n artmas›na karfl›n,
Taraf Devlette hala do¤umdan sonra nüfusa kayde-
dilmemifl çocuklar›n olmas›n›, bu arada kay›tlar› ol-
mayan çocuklar›n büyük bölümünün Roman nüfus-

tan olmas›n› endifleyle karfl›lamaktad›r.
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“Komite, Taraf Devlete, do¤umda nüfus kay›t
ifllemlerini acilen yerlefltirmesini, gerekli belgele-
ri ibrazda güçlük çeken ana babalar ya da ço-
cuklara bakan di¤er kifliler için kay›t ifllemlerini
basitlefltirmesini tavsiye eder.” (Eski Yugoslav
Cumhuriyeti Makedonya ‹RSG, add. 118, pa-
rag. 21 ve 22) 

“Komite, mülteci kamplar› d›fl›nda bulunan mül-
teci çocuklar›n kay›t ifllemleri s›ras›nda karfl›lafl-
t›klar› güçlüklerden ve kamplarda nüfus kay›t ifl-
lemlerinin ancak s›n›rl› biçimde yap›labilmesin-
den endifle duymaktad›r.” (Cibuti ‹RSG, Add.
131, parag. 31. ayr›ca bkz. Etiyopya ‹RSG, Add.
67, parag. 29; Peru 2RSG, Add. 120, parag.
19; Burundi ‹RSG, Add. 133, parag. 37; Kolom-

biya 2RSG, Add. 137, parag. 37)

Resmi nikah d›ş› doğan çocuklarla ilgili sorunlar
da vard›r: 
“Komite, özellikle resmi nikah d›fl› do¤an çocuk-
lar›n nüfus kay›tlar›nda sürüp giden güçlükler
konusunda endiflelidir...” (Sri Lanka ‹RSG, Add.
40, parag. 14)

“...Komite, Sözleflmenin 7. ve 8. maddeleri ›fl›-
¤›nda Taraf Devlete yasal düzenlemelerde re-
form yaparak babalar› ayn› zamanda çocukla-
r›ndan sorumlu konuma getirmesini ve resmi ni-
kah d›fl› do¤an çocuklara ad, kimlik ve aile iliflki-
lerini muhafaza etme hakk› sa¤lanmas›n› tavsi-

ye eder...” (Belize ‹RSG, Add. 99, parag. 18) 

İkincisi, nüfus kayd›, çocuklara yönelik ulusal
planlaman›n önemli temellerinden biridir. Böyle-
ce, üzerinde etkili stratejilerin geliştirilebileceği
demografik temel sağlanm›ş olur. Örneğin nüfus
kayd›n›n yap›lmad›ğ› durumlarda ülkelerin çocuk
ölüm oranlar› hakk›nda sağl›kl› bilgi sahibi olma-
lar› çok güçtür. Oysa, çocuk ölüm oranlar› çocuk
yaşatma stratejileri aç›s›ndan temel bir göstergedir
(ayr›ca bkz. çocuk ölümlerinin kayda geçirilmesi-
nin önemi, madde 6, s. 107). Herkesin nüfusa kay-
dedilmesinin maliyeti, özellikle dağ›n›k k›rsal nü-
fusa sahip ülkelerde yüksek olsa bile, bundan elde
edilecek yararlar, en az›ndan kaynaklar›n etkin
kullan›m› aç›s›ndan, son derece büyüktür.
Komite’nin de saptad›ğ› gibi, nüfus kayd›n› gerek-
tiren nedenler aras›nda şunlar da yer almaktad›r:
“... bu sayede çocuklar›n durumunun gerekti¤i
gibi izlenmesi mümkün olacakt›r ki bu da uy-
gun ve hedefleri net programlar›n gelifltirilmesi-
ne katk›da bulunacakt›r.” (Nikaragua ‹RSG,
Add.36, parag. 16)

“Komite, halihaz›rdaki güçlüklerin ele al›n›p iler-
leme sa¤lanmas›nda bir araç olarak, Sözlefl-

me’de yer alan temel haklardan ayr›m gözetil-
meksizin bütün çocuklar›n yararlanmas› için, 7.
maddenin ›fl›¤›nda etkili bir nüfus kay›t sistemi-
nin gelifltirilmesine yönelik özel çabalar›n göste-
rilmesi gerekti¤ini düflünmektedir.” (Senegal
‹RSG, Add.44, parag. 22)

“Komite, bütün çocuklar›n temel haklar›ndan
yararlanabilmelerini sa¤lamak için, 7. maddenin
›fl›¤› alt›nda etkili bir nüfus kay›t sisteminin ge-
lifltirilmesine yönelik özel çabalar›n gösterilmesi-
ni tavsiye eder. Böyle bir sistem, istatistikî veri-
lerin toplanmas›nda, mevcut güçlüklerin de¤er-
lendirilmesinde ve Sözleflme’nin daha ileri dü-
zeyde uygulanmas›nda araç olarak ifllev göre-
cektir...” (Etiyopya ‹RSG, Add.67, parag. 29)

Üçüncüsü, nüfusa kay›t, çocuklar›n di¤er hakla-
r›n›n güvence alt›na al›nmas›n›n bir arac›d›r. Ör-
ne¤in savafl sonras› kimliklerinin belirlenmesin-
de, terkedilmifl çocuklar›n güvenli ortamlara
al›nmas›nda, çocuklar›n ana-babalar›n› tan›mala-
r›n› sa¤lamada (özellikle resmî evlilik d›fl› do¤an
çocuklarda), Devlet’in yard›mlar›ndan yararlan-
mada, yasal yafl s›n›rlar›yla korunmada (örne¤in
ifle girmede, askere al›nmada ya da yarg› siste-
minde), bebeklerin kaç›r›lmas›nda ve çocuk öl-
dürme olaylar›nda nüfus kayd› ve kimli¤in öne-
mi büyüktür. 

Hindistan’›n raporunda belirtildiğine göre, nüfus
kay›t oranlar›n›n art›r›lmas› için, bu belgelere okul
kay›tlar›nda ve yiyecek karnelerinin verilmesinde
zorunlu tutulmaktad›r. En aş›r› sonuçlar› itibar›yla
al›nd›ğ›nda nüfusa kay›t olmama çocuk fiziksel
varl›ğ›n› da tehdit edebilir. Örneğin Komite, Pe-
ru’nun İlk Raporuna ilişkin değerlendirmesinde
şu noktay› dile getirmiştir:
“... ülke içindeki şiddet olaylar›ndan dolay› çeşitli
nüfus kay›t bürolar› tahribe uğram›şt›r. Bu durum,
üzerlerinde kimliklerini belirtecek herhangi bir
belge bulunmadan terkedilen çocuklar› olumsuz
biçimde etkilemekte, bu çocuklar›n terörist faali-
yetlere kat›lm›ş olduklar› yolunda kuşkular doğ-
mas›na yol açmaktad›r.”(Peru İRSG, Add. 8, pa-
rag. 8)
Yemen’le ilgili gözlem ise şu şekildedir: 

“Komite, nüfus kay›t belgesi olmamas›n›n ciddi
sonuçlar›na Taraf Devletin dikkatini çekmek is-
ter. Örne¤in böyle bir durum, çocu¤un idam
cezas›na çarpt›r›lmas›na ya da sa¤l›k hizmetle-
rinden yoksun b›rak›lmas›na yol açabilir (Yemen
2RSG, Add. 102, parag. 20)

İnsan Haklar› Komitesi’nin Genel Yorumu’nda
şöyle denilmektedir: “Çocuğun doğumdan hemen
sonra nüfusa kayd›n›n zorunlu tutulmas›ndaki
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başl›ca neden, çocuğun kötü yola sevk edilmesi,
sat›ş ve kaçakç›l›k tehlikesi ile, Sözleşme’de yer
alan diğer haklardan yararlan›lmas›n› önleyen di-
ğer davran›şlar› azaltmakt›r. Taraf Devletler’in ra-
porlar›, kendi ülkelerinde doğan çocuklar›n he-
men nüfusa kaydedilmelerini sağlamak için al›nan
önlemleri ayr›nt›l› olarak belirtecektir” (İnsan
Haklar› Komitesi Genel Yorum 17, 1989,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 133 ve 134).
Komite bu bağlamda şu görüşleri dile getirmiştir:
“Bütün çocuklar›n hane kay›tlar› yoluyla nüfusa
kaydedilmesi için al›nan önlemlerin etkilili¤i ko-
nusunda ciddî endifleler bulunmaktad›r. Taraf
Devlet taraf›ndan da kabul edildi¤i gibi, bu tür
kay›tlar›n olmay›fl›n›n nedeni ana-babalar›n ilgili
yasalar› ve kay›t d›fl› olman›n çocuklar›n hukukî
statüsü aç›s›ndan yarataca¤› olumsuzluklar› bil-
meyiflleri olabilir. ‹nsanlar›n öteden beri yaflad›k-
lar› yerlerden ayr›l›p baflka yerlere göç etmeleri
de benzeri güçlüklere yol açabilir. Kay›t siste-
mindeki kusurlar, özellikle kaç›r›lma, yasa d›fl› ifl-
lerde kullan›lma, sat›lma, kötü muamelelere
maruz kalma gibi uygulamalar›n yayg›n oldu¤u
yerlerde çocuklar›n temel güvencelerden yok-
sun kalmalar›na neden olmaktad›r...

“... Komite, Taraf Devlet’in k›z çocuklar›n bildiri-
minde görülen eksiklikleri gidermek için önlem-
ler ald›¤›n› kabul etmekle birlikte, nüfus kayd›-
n›n öneminin yayg›n biçimde kavranmas› için
ivedi önlemler al›nmas›n› tavsiye eder. Ülke için-
deki nüfus hareketlilikleri gibi güncel geliflmeleri
de dikkate alan Komite, mevcut kay›t sistemi-
nin etkilili¤ini yeniden gözden geçirmesini Taraf
Devlet’e önerir.” (Çin ‹RSG, Add.56, parag. 16
ve 37) 

“... Komite, haklar›n›n korunmas› için, mülteci
çocuklara yönelik yeterli bir kay›t sisteminin ge-
lifltirilmesi önerir.” (Etiyopya ‹RSG, Add.67, pa-
rag. 29)

Çocuklar ne zaman ve nas›l nüfusa
kaydedilmeli?

Sözleşme’ye göre çocuklar “doğumdan hemen
sonra” nüfusa kaydedilmelidirler. Burada, ay de-
ğil gün cinsinden belirli bir süre kastedilmektedir.
Bununla birlikte, bir çocuk şu ya da bu nedenle
nüfusa kaydedilmemişse ya da kay›t belgeleri
kaybolmuşsa, bu aç›ğ›n kapat›lmas› Devlet’in gö-
revidir.
Evrensel kay›t, en başta, ulusal yasalar›n nüfus
kayd›n› hem çocuğun ana-babas› hem de idarî yet-
kililer için bir zorunluluk olarak belirlemesini ge-
rektirir. “Evrensel” demek, yurttaşl›k statüsü ne
olursa olsun bir Devletin s›n›rlar› içindeki bütün

çocuklar demektir. Komite bu nedenle Dominik
Cumhuriyeti’ne eleştiri yöneltmiştir:
“...özellikle duyarl›l›¤a neden olan bir husus, Ha-
iti kökenli ya da Haitili göçmen ailelere mensup
çocuklar›n durumudur. Bu çocuklar›n do¤umda
nüfusa kay›t haklar› tan›nmamaktad›r. Sonuçta,
bu çocuklar sa¤l›k ve e¤itim gibi temel hizmet-
lerden de yararlanamamaktad›rlar.” (Dominik
Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 150, parag. 26)  

Ayr›ca, bu zorunluluk yeterli yapt›r›mlarla da des-
teklenmelidir. Örneğin bir Komite üyesi Kolom-
biya temsilcilerine, nüfus kayd› yapt›r›lmamas› ya
da geç yapt›r›lmas› durumlar›nda ne tür yapt›r›m-
lar›n uyguland›ğ›n› ve kay›tlar›n özellikle k›rsal
alanlarda ve şiddet yüzünden yerlerinden ayr›lan
aileler için nas›l sağland›ğ›n› sormuştur (Kolom-
biya ÖK.114, parag. 19). Doğumlar› bildirmek
başka kişiler için de yasal zorunluluk haline geti-
rilebilir. Örneğin doğumlarda haz›r bulunan sağl›k
görevlilerine ve doğumun yap›ld›ğ› mekanlar›n
sahiplerine (ya da doğum gemideyse gemi kaptan-
lar›na) böyle bir yükümlülük verilebilir.

İkincisi, bu iş için kaynak ayr›lmas› gerekmektedir.
Komite, “erişilmez, külfetli ve pahal›” olarak ta-
n›mlad›ğ› nüfus kay›t işlemlerini de eleştirmiş
(Leeesotho İRSG, Add. 147, parag. 29) ve bu
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Erken ve geç kay›t örnekleri

Kosta Rika’daki her hastanede bir nüfus kay›t
birimi ya da Nüfus Memurluğu temsilcisi bulu-
nur. Böylece, hastanede gerçekleşen doğumlar-
dan (ki Kosta Rika’daki doğumlar›n yüzde 96’s›
hastanelerde gerçekleşmektedir) sonra birkaç
saat içinde doğum yapan anne ziyaret edilerek
gerekli bilgiler kendisinden al›n›r. 1988 y›l›ndan
bu yana her çocuk için bir resmî sağl›k kitapç›-
ğ› bulundurulmaktad›r. Bu kitapç›kta diğer bil-
gilerin yan›s›ra çocuğun parmak izi de bulun-
maktad›r. Böylece, daha sonra terkedilen kimi
çocuklar›n kimliklerinin belirlenmesi mümkün
olmuştur (Kosta Rika İR, parag. 106-107).

Kolombiya terk edilmiş ve yasalara göre kovuş-
turmaya uğrayan çocuklar için bir kay›t sistemi
başlatm›şt›r: “Mümkün olduğu durumlarda bu
çocuklar›n sosyal kökenleri ile herhangi bir ida-
rî ya da yarg›sal işlemin ayr›nt›lar› yer almakta-
d›r. Ayn› sistemde çocuklar›n resimleri de bu-
lunmaktad›r ki, kökenleri bilinmeyen çocuklar›n
izlerinin sürülmesinde ve kimliklerinin belirlen-
mesinde bunun çok yarar› olmaktad›r.” Bilgile-
rin bilgisayara girilmesi sonucunda Kolombi-
ya’daki 300 kadar aile hizmet birimi bu bilgile-
re ulaşabilmektedir (Kolombiya ÖK.189, parag.
25).



alanda esnek kay›t yöntemlerini teşvik etmiştir.
Örneğin: 
“Komite, Taraf Devlet’i, k›rsal kesimlerde ve ta-
r›m iflletmelerinde do¤anlar dahil bütün çocuk-
lar›n do¤um kay›tlar›n›n yap›lmas› için gerekli
önlemleri almaya, okullarda ve sa¤l›k tesislerin-
de kay›t bölümleri oluflturmak için çaba göster-
meye teflvik eder.” (Zimbabve ‹RSG, Add.55,
parag. 27)
“Her çocu¤un bir kifli olarak tan›nmas›n› ve hak-
lar›ndan tam olarak yararlanmas›n› sa¤lamak
için çocuklar›n nüfusa kay›tlar›na öncelik veril-
melidir. Komite, çocuklar›n do¤umda nüfus ka-
y›tlar›n› sa¤layacak ad›mlar›, bu arada gezici ka-
y›t ekipleri ile okullarda kay›t birimleri oluflturul-
mas›n› olumlu karfl›lar.” (Nepal ‹RSG, Add.57,
parag. 31; ayr›ca bkz. Nikaragua ‹RSG, Add.36,
parag. 16, Mo¤olistan ‹RSG, Add.48, parag.
22; Hindistan ‹RSG, Add. 115, parag. 36; Gü-
ney Afrika ‹RSG, Add. 122, parag. 32; Tacikis-
tan ‹RSG, Add. 136, parag. 27; Marshall Adala-
r› ‹RSG, Add. 139, parag. 33; Komoros ‹RSG,
Add. 141, parag. 28; Eetiyopya 2RSG, Add.
144, parag. 35)
1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›,
şöyle demektedir: “Taraf Devletler, yetki alanla-
r›ndaki bütün çocuklar›n doğumda nüfusa kayde-
dilmesini sağlamal›d›rlar. Nüfusa kaydedilmesi
gerekenler aras›nda o ülkenin vatandaş› olmayan-
lar, iltica talebinde bulunanlar, mülteciler ve yurt-
suz çocuklar da yer almal›d›r ... Bununla birlikte,
kimi durumlarda, çocuklar›n nüfusa kayd›nda bir-
tak›m pratik güçlüklerle karş›laş›labilir. Taraf
Devletler’ce sunulan raporlar böyle güçlüklerin
özellikle göçer gruplar›n çocuklar›nda, nüfus ka-
y›t bürolar›n›n olmad›ğ› ya da buralara ulaş›m›n
güç olduğu ücra k›rsal alanlarda geçerli olduğunu
göstermektedir. Benzer sorunlar, silahl› çat›şma
dahil olağanüstü durumlarda da görülebilir. Bu tür
koşullarda Devletler, bu hakk›n yaşama geçiril-
mesi için benimsenen çözümlerin, ayn› zamanda
bu tür özel durumlara da karş›l›k düşmesini sağla-
mak zorundad›rlar. Gezici nüfus kay›t ekiplerinin
bu anlamda etkili bir çözüm yolu olduğu görül-
müştür.” (K›lavuz, s. 430)
Hangi ayr›nt›lar kayda geçirilmeli?
Nüfus kayd›na hangi ayr›nt›lar›n geçirilmesi ge-
rektiği Sözleşme’de belirtilmemesine karş›n, Söz-
leşme’de yer alan diğer haklar (isim ve vatandaş-
l›k, ana-babay› ve aileyi bilme, kimlik), en az›n-
dan aşağ›daki kay›tlar›n yap›lmas› gerektiğini
göstermektedir:

• çocuğun doğumdaki ismi,
• cinsiyeti,
• doğum tarihi,
• nerede doğduğu,
• ana-babas›n›n adlar› ve adresleri,
• ana-baban›n hangi ülkenin vatandaş› olduk-

lar›.
Örneğin Komite, Sierra Leone’nin durumundan

hareketle sistematik kay›t gerekliliğini gündeme
getirmiştir: 
“Taraf Devlette sistematik bir nüfus kay›t siste-
minin bulunmamas›, bu nedenle bir çocu¤un
kimli¤i ve yafl› konusunda sa¤l›kl› bilgilere ulafla-
mama durumu, ülke yasalar›n›n çocuklara sa¤la-
d›¤› koruyucu önlemlerin ve Sözleflmenin yafla-
ma geçirilmesi aç›s›ndan ciddi güçlükler yarata-
bilir. Komitenin endifle duydu¤u bir baflka husus
da, do¤um kay›tlar›n›n olmad›¤› koflullarda, kim-
li¤in ve yafl›n keflfi yöntemlerle belirlenmesidir.
Komite, 7. maddenin ›fl›¤› alt›nda Taraf Devletin
kendi s›n›rlar› içindeki bütün çocuklar›n kay›tlar›-
n›n yap›lmas›n› sa¤layacak bir sistemi mümkün
olan en k›sa sürede oluflturmas›n› tavsiye eder.
Komite Taraf Devleti ayr›ca kay›tlar› bugüne
dek yap›lmayan çocuklar›n kay›t ifllemlerini de
tamamlamaya ça¤›r›r.” (Sierra Leone ‹RSG,
Add. 116, parag. 42 ve 43). 
Ana-baban›n yapt›klar› işler, çocuğun kardeşleri
ve etnik statüsüne ilişkin bilgiler de istatistikî
amaçlar aç›s›ndan yararl› olabilir. Ancak bu ista-
tistiklerin özel yaşam› ihlal etmemesine ve ayr›m-
c› sonuçlara yol açmamas›na özen gösterilmelidir.
Örneğin Komite Honduras’› nüfus kay›tlar›n› dü-
zenleme yönünde teşvik etmiştir ve bu ülkenin
İkinci Raporu üzerine Komite tam kay›t sistemini
sağlayacak girişimler (örneğin çocuklar›n› henüz
nüfusa kaydettirmeyen ana babalar için belirli bir
süre tan›nmas› gibi) üzerinde durmuştur. Komite-
nin duyarl›l›k gösterdiği bir konu da kay›t s›ras›n-
da yaln›zca yararl› olabilecek bilgiler istenmesi ve
ayr›mc›l›ğa yol açabilecek bilgilerin istenmesin-
den kaç›n›lmas›d›r. Dolay›s›yla, bu kay›tlarda ör-
neğin ana baban›n medeni durumu yer almamal›,
ancak bebeğin ana babas›n›n büyüklerinin adlar›,
boyu, ağ›rl›ğ› vb. istenmelidir (Honduras İR, pa-
rag. 43; Honduras İRSG, Add. 24, parag. 12; Hon-
duras 2R, s. 80-84). 
Bebeğin ana-babas›n›n kayd› sorunlu bir iş olabi-
lir. Çocuk söz konusu olduğu sürece, annesinin
kayda geçirilmemesi için bir neden bulmak güç-
tür. Ancak, örneğin Fransa’da bu tür bir atlama
mümkün olabilmektedir ve Komite bu konudaki
kayg›s›n› dile getirmiştir (bkz. aşağ›da s. 121). 
Kayda baban›n ad›n›n yaz›lmas› ise daha da so-
runlu olabilmektedir. Normal olarak Devlet’in nü-
fus kayd›nda çocuğun hem anas›n›n hem de baba-
s›n›n belirtilmesinden yana olmas› gerekir; çünkü
böylece çocuğun bak›m›ndan bu kişiler sorumlu
tutulabilecektir. Komite bu konuyu İrlanda ile il-
gili olarak gündeme getirmiştir:
“Komite, birbirleriyle evli olmayan ana babalar›n
çocuklar›n›n, kay›t s›ras›nda baban›n ad›n›n be-
lirlenmesini sa¤layacak yeterli ifllemler bulunma-
d›¤› için dezavantajl› konuma düflmelerini endi-
fleyle karfl›lamaktad›r...
“Komite, evli olmayan ana babalar›n çocuklar›
nüfusa kaydedilirken do¤um belgesinde müm-
künse baban›n ad›n›n da yer almas›n› sa¤laya-
cak önlemler almas› için, Taraf Devlete tavsiye-

116 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›



de bulunur.” (‹rlanda ‹RSG, Add. 85, parag. 17
ve 36).
Bununla birlikte, doğum kay›tlar›n›n kamuya aç›k
belgeler olduklar› gözetildiğinde, örneğin baban›n
anneyle ensest ilişkisi olmas› gibi durumlarda, bu
kez çocuğun özel yaşam›n›n gizliliği hakk›n›n ih-
lâli söz konusu olabilir. Belçika böyle durumlarda
kay›tlarda bir tek annenin belirtilmesine izin ver-
diğini bildirmiştir (Belçika İR, parag. 124). Söz-
leşme’ye göre çocuğun ilkesel olarak bu bilgilere
sahip olma hakk› vard›r. Ancak, bu bilgilerin ka-
muya aç›k belgelerde yer almas› gerekmez. Peri-
yodik Raporlar K›lavuzu “çocuğun damgalanma-
s›na ya da ayr›mc› uygulamalara hedef olmas›na
karş› al›nan önlemler konusunda” bilgi istemekte-
dir (parag. 51).

Çocu¤un “do¤umdan itibaren
bir isme” sahip olma hakk›
İlgili madde isim hakk›n›n “doğumdan itibaren”
geçerli olduğunu özellikle belirtmektedir. Komite
bu konuda herhangi bir gecikme olmamas›n› özel-
likle belirtmiştir:
“Komite...kimi çocuklar›n do¤umda kaydedilme-
melerinden ve vaftiz öncesi bu çocuklara ad ve-
rilmemesinden endiflelidir. Oysa vaftiz ifllemi do-
¤umdan üç ya da dört ay sonra gerçekleflebi-
lir...Dolay›s›yla Komite Taraf Devlete hükümet
yetkilileri, topluluk liderleri, din adamlar› ve ana
babalar aras›nda duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar›
dahil olmak üzere gerekli bütün önlemleri ala-
rak çocuklar›n do¤umun hemen ard›ndan nüfu-
sa kaydedilmelerini sa¤lamas›n› tavsiye eder.”
(Grenada ‹RSG, Add. 121, parag. 16)
Dolay›s›yla Devletler, terk edilmiş bebeklere ve
çocuklara her durumda ad verilmesini sağlamal›,
örneğin yan›nda kimsesi bulunmayan birçok ço-
cuğun da yer ald›ğ› kitlesel göç hareketleri gibi
durumlarda bu konumdaki çocuklar› numaralama
gibi eğilimlere karş› ç›k›lmal›d›r. 
Sözleşme, çocuklar›n belirli tipte bir ada sahip ol-
malar›n› önermemektedir. Bununla birlikte çok
say›da ülkede geçerli olan düzenlemelerde nüfusa
çocuğun yaln›zca ad›n›n kaydedilmesiyle yetinil-
memekte, ayr›ca hangi adlar›n kullan›ld›ğ› da be-
lirtilmektedir. Örneğin 1969 Amerikan İnsan
Haklar› Sözleşmesi’ndeki 18. madde şöyle de-
mektedir: “Her kişinin belirli bir isme, ana-baba-
s›n›n ya da bunlardan birinin soy ad›na sahip olma
hakk› vard›r. Yasa, gerektiğinde varsay›lan adlar›
da kullanarak, bu hakk›n herkes için geçerli olma-
s›n› sağlayacak usulleri düzenleyecektir.”
Böyle bir hükmün amac› göreceli olarak ihtilafs›z-
d›r ve ayn› hükmün belirli kategorilerdeki çocuk-
lar› koruduğu söylenebilir. İnsan Haklar› Komite-
si Genel Yorumu’nda da belirtildiği gibi: “isim
hakk›n›n fiilen yaşama geçirilmesi, resmî nikah
d›ş› doğan çocuklar aç›s›ndan özellikle önem taş›-
maktad›r” (İnsan Haklar› Komitesi Genel Yorum
17, 1989, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 133). Ne var ki ki-
mi durumlarda al›nacak adlara ilişkin belirleyici
yasalar, 2. maddedeki ayr›m gözetmeme ilkesi ile

30. maddede yer alan az›nl›klara ait kültürel âdet-
lerin serbestçe uygulanmas› ilkeleri ile çelişebilir.
Örneğin kimi az›nl›k gruplar›nda aile soyad›n›
kullanma gibi bir gelenek olmayabilir.
Komite bu konuda İzlanda’ya şu bilgiyi vermiştir:

“... Komite, ‹zlanda vatandafll›¤› için baflvuran
birinin kendi özgün ad›na bir de ‹zlanda ad› ek-
lemesini öngören yasalarda de¤ifliklik yap›lmas›-
n› memnuniyetle karfl›lamaktad›r.” (‹zlanda
‹RSG, Add.50, parag. 11)
Ayr›ca, ülkelerin daha da ileri gidip çocuğun ba-
bas›n›n ad›n› taş›mas›n› zorunlu tutan ya da bazen
bunu önleyen yasalar› uygulad›klar› durumlarda
3. madde (çocuğun yüksek yarar›yla ilgili madde)
etkilenebilir. Örneğin Belçika’da resmî nikah d›-
ş›nda doğan çocuklara verilecek adlarla ilgili aş›r›
karmaş›k bir yasa yürürlüktedir. Buna göre, bu ül-
kede örneğin zina ilişkileri sonucunda doğan ço-
cuklarda babalar›n›n adlar›, ancak, bu ilişki s›ra-
s›nda erkeğin yasal kar›s› durumunda olan kad›n›n
r›zas› üzerine kullan›labilir. Belçika bu yasal hü-
kümlerden kimilerinin sorunlu olduğunu kabul et-
miştir. Çünkü bu hükümler, çocuğun yüksek yara-
r› kadar “yasal ailenin ahlâkî ç›karlar›” ile ilgilidir
(Belçika İR, parag. 123).
Komite bu konuyu Uruguay’la ilgili olarak da
gündeme getirmiştir:
“Komite, bu bak›mdan, resmî nikah d›fl› do¤an
çocuklara yönelik ayr›mc›l›¤›n, bu çocuklar›n ki-
flisel haklar›ndan yararlanmalar›n› engelleyecek
biçimde sürmesinden özellikle rahats›zd›r. Komi-
te’ye göre bu çocuklar›n adlar›n›n belirlenme-
sinde benimsenen usuller bu çocuklar›n toplum-
da damgalanmalar›na ve kökenlerine ulaflmala-
r›n›n olanaks›z hale gelmesine kap› açmakta-
d›r...” (Uruguay ‹RSG, Add.62, parag. 11)

Çocuklar›n ana-babalar›n›n ad›na sahip olma hak-
k›n› tan›yan uluslararas› ya da ulusal yasalar›n,
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 41. maddesi
uyar›nca her durumda “çocuk haklar›n›n gerçek-
leşmesine daha çok yard›mc› olduğunun” varsa-
y›lmas› tehlikelidir. Ülkeler ayr›ca 2. ve 3. madde-
lerin ihlâl edilip edilmediğini görmek için isme
ilişkin yasalar› da gözden geçirmelidirler.
5. maddenin (çocuğun ana-baba taraf›ndan yön-
lendirilmesi ve gelişen yetenekleri), 12. maddenin
(çocuğun görüşlerine sayg›) ve 19. maddenin (ço-
cuğun kendisine zarar verebilecek şeylerden ko-
runmas›) hükümleri de, çocuğa isim verilmesi ko-
nusuyla birlikte ele al›nmal›d›r. Doğumdan itiba-
ren bir isme sahip olma hakk›, kaç›n›lmaz olarak
yetişkin bak›c›lar› ya da Devlet’i ilgilendiren bir
konudur; çünkü yeni doğan bebekler kendi adlar›-
n›n belirlenmesinde herhangi bir rol oynayamaz-
lar. Bununla birlikte, çocuklar›n daha sonra baş-
vurarak adlar›n› değiştirmelerine yasal olarak ola-
nak tan›nmal›d›r. Çocuklar›n adlar›, ayr›ca, bü-
yüklerinin yeniden evlenmeleri ya da evlat edinil-
me gibi durumlarda da değişebilir. Bu koşullarda,
çocuğun kimlik hakk› da gündeme gelmektedir
(bkz. madde 8, s. 128).
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Komite bu konuyu Yugoslavya ile ilgili olarak da
gündeme getirmiştir:
“Komite, isim de¤iflikli¤i gibi durumlarda çocu-
¤un görüflünün dikkate al›nmas› ilkesinin göze-
tilmesi gerekti¤i kan›s›ndad›r...” (Yugoslavya Fe-
deral Cumhuriyeti ‹RSG, Add.49, parag. 31)
Çocuğun ismine karar verecek kişiler büyük olas›-
l›kla çocuğun anas›-babas› olmas›na karş›n, Söz-
leşme ile tutarl›l›k aç›s›ndan, bunun mutlak bir
hak say›lmamas› gerekir. Ulusal yasalar, çocuğu
alay konusu yapabilecek türde isimler konulmas›-
na karş› gerekli önlemleri içermelidir.

Devlet’in, “özellikle çocu¤un
tâbiiyetsiz kalmas› söz konusu
oldu¤unda … uluslararas›
belgeler çerçevesinde
üstlendikleri yükümlülüklerine
uygun olarak” çocu¤un
“vatandafll›k kazanma” hakk›
Kimi Devletler, belirli çocuk gruplar›na s›n›rl› va-
tandaşl›k biçimleri tan›maktad›r. Örneğin, ana-ba-
balar› o ülkenin vatandaş› olmayan çocuklarda ol-
duğu gibi. Bu bir ayr›mc›l›k gibi görünmektedir.
“Vatandaşl›k kazanma hakk›”, vatandaşl›k statü-
sünden gelen bütün olanaklardan yararlanma hak-
k› anlam›na gelir.
Bu husus, Komite taraf›ndan birçok ülkeye ilişkin
olarak gündeme getirilmiştir. Örneğin:
“... Komite Vatandafll›k Yasas›’n›n üç ayr› tür va-
tandafll›k statüsü belirlemesinden, bu nedenle
belirli kategorilerdeki çocuklar›n ve ana-babalar›-
n›n damgalanmas› ve/veya kimi haklardan yarar-
lanamamas› olas›l›¤›ndan endifle etmektedir.
“Komite, vatandafll›k hakk› söz konusu oldu¤un-
da, Taraf Devlet’in, 2. maddenin (ayr›m gözet-
meme) ve 3. maddenin (çocu¤un yüksek yarar›)
›fl›¤› alt›nda çocuklar› bu flekilde kategorilere ay›r-
maktan vazgeçmesi gerekti¤i görüflündedir...”
(Myanmar ‹RSG, Add.69, parag. 14 ve 34)
“Komite, nüfusa kayd› olmayan ya da belirli bir
Devletin topraklar›nda do¤an, ancak anas› baba-
s› o devletin yurttafl› olmayan çocuklar›n vatan-
dafll›k haklar›n›n ihlal edilme olas›l›¤›ndan endifle
etmektedir. Komite, çocuklar 12 yafl›nda yurttafl-
l›k statüsü kazanabilirken, ana babalar için bu
statüyü kazanman›n çok daha güç oldu¤u yolun-
daki Taraf Devlet tespitlerine kat›lmaktad›r.
“Komite, Taraf Devlete, çocuklar›n yurttafll›k
haklar› ile ilgili endifleleri de¤erlendirmesi ve bu
hakka gereken sayg›n›n gösterilmesi için müm-
kün olan her önlemi almas› tavsiyesinde bulu-
nur. Bir baflka tavsiye de, Taraf Devletin, ana
babalar› belirli bir ülke yurttafll›¤›na geçemeye-
cek olan çocuklar›n durumunu de¤erlendirmesi-
dir.” (Orta Afrika Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 138,
parag. 38-39. Ayr›ca bkz. Kamboçya ‹RSG,
Add. 128, parag. 31 ve 31 ve Letonya ‹RSG,
Add. 141, parag. 23 ve 24)  

Çocuklar›n vatandaşl›ğ› konusu özellikle zorlu bir
konudur. Çünkü, bütün ülkeler egemenlik ve va-
tandaşl›k konular›nda duyarl›d›r; vatandaşl›ğ›n
nas›l elde edilmesi gerektiği konusunda farkl› ya-
sal ve dinî temeller vard›r; bunlar›n d›ş›nda zengin
ülkelerin diğer ülkelerden yoksul kişileri vatan-
daşl›ğa kabul etmeme ya da olanlar› vatandaşl›k-
tan ç›karma eğilimleri de artmaktad›r. Gerek bu
maddenin, gerekse 9. madde (ana-babadan ayr›l-
ma) ve 10. maddenin (ailenin yeniden birleşmesi)
haz›rlan›ş›nda, bu tür endişelerle çocuğun bir va-
tandaşl›ğa sahip olma hakk› aras›nda titiz bir den-
ge gözetilmeye çal›ş›lm›şt›r. 7(2). madde bu ne-
denle şöyle demektedir: “Taraf Devletler, özellik-
le çocuğun tâbiiyetsiz kalmas› söz konusu oldu-
ğunda kendi ulusal hukuklar›na ve ilgili uluslara-
ras› belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlü-
lüklerine uygun olarak bu haklar›n işlerlik kazan-
mas›n› taahhüt ederler.”
Bununla birlikte, 7. maddeye ilişkin olarak ülkeler
taraf›ndan çeşitli çekinceler konulmuş ve yorum-
lay›c› aç›klamalar yap›lm›şt›r. Bu ülkeler aras›nda
Andorra, Kuveyt, Liechtenstein, Maldivler, İsviç-
re Malezya, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri,
Monako, Singapur, Tayland, Tunus ve Birleşik
Krall›k da vard›r. Bu ülkeler, Anayasalar›’n›n ya
da vatandaşl›kla ilgili ulusal yasalar›n›n, 7. mad-
denin kapsam›n› genişletebileceğini ya da daralta-
bileceğini belirtmektedirler. Örneğin Kuveyt’in
görüşü şöyledir: “Kuveyt Devlet’i, 7. maddeyi,
Kuveyt Vatandaşl›k Yasalar›’nda da belirtildiği
gibi, Kuveyt’te doğan, ancak ana-babas› bilinme-
yen (anas›z-babas›z) çocuklara Kuveyt vatandaşl›-
ğ› tan›nacağ› biçiminde yorumlamaktad›r”
(ÇHS/K/2/Rev.8, s. 27). Oysa, tâbiiyetsiz çocuk-
lar›n mutlaka ana-babalar›n›n belirsiz olmas› ge-
rekmez. Komite, Kuveyt’in vatandaşl›k yasalar›
konusunda endişelerini dile getirmiştir: 

“Komite belirtmek ister ki, Taraf Devletin yasa-
lar› uyar›nca bir çocu¤un ;Kuveyt vatandafl› ola-
bilmesi ancak babas›n›n böyle olmas›yla müm-
kündür. Komitenin tavsiyesi flu yöndedir: Ülke
yasalar›nda gerekli de¤ifliklikler yap›larak, Ku-
veyt vatandafll›¤› kazanma konusunun baflta 2,
3 ve 7. maddeler olmak üzere Sözleflme ilkeleri
ve hükümleri çerçevesinde belirlenmesi sa¤lan-
mal›d›r.” (Kuveyt, ‹RSG, Add. 96, parag. 20) 

“Vatandaşl›k kazanma hakk›” ifadesi doğrudan
doğruya Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi’nden al›nm›şt›r (madde 24(3)). İnsan
Haklar› Komitesi’nin daha önce al›nt›lanan yoru-
munda şöyle denilmektedir: “Çocuklara sağlan-
mas› gereken koruma bağlam›nda, her çocuğun,
24. maddenin 3. paragraf› uyar›nca bir vatandaşl›k
kazanma hakk› olduğuna özel dikkat gösterilmeli-
dir. Bu hükmün amac›, bir çocuğa tâbiiyetsiz ol-
duğu için toplum ve Devlet taraf›ndan daha az ko-
ruma sağlanmas›n› önlemek olmas›na karş›n, ayn›
hüküm Devletler’e kendi bölgelerinde doğan her
çocuğa vatandaşl›k tan›ma yükümlülüğü getirme-
mektedir. Bununla birlikte, Taraf Devletler’den,

118 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›



gerek kendi başlar›na gerekse başka Devletler’le
işbirliği halinde, doğan her çocuğa bir vatandaşl›k
tan›mak üzere gerekli bütün önlemleri almalar› ta-
lep edilmektedir. Vatandaşl›ğ›n kazan›lmas›nda,
ulusal yasalar›n, meşru çocuklar ile resmî nikah
d›ş› doğanlar ve tâbiiyetsiz ana-babalardan doğan-
lar aras›nda, bu arada ana-babadan her ikisinin ya
da herhangi birisinin vatandaşl›k statüsüne göre
herhangi bir ayr›mc›l›k içermemesi gerekir. Ço-
cuklar›n vatandaşl›ğa sahip olmalar› için al›nan
önlemlere Taraf Devletler’in sunacaklar› raporlar-
da mutlaka yer verilmelidir” (İnsan Haklar› Komi-
tesi, Genel Yorum 17, 1989, İHB/GEN/1/Rev.5, s.
134).

7(2). maddede şöyle der: “Taraf Devletler, özel-
likle çocuğun tâbiiyetsiz kalmas› söz konusu oldu-
ğunda kendi ulusal hukuklar›na ve ilgili uluslara-
ras› belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlü-
lüklerine uygun olarak bu haklar›n işlerlik kazan-
mas›n› taahhüt ederler” ifadesi en başta 1961 ta-
rihli Tâbiiyetsizliğin Azalt›lmas› Sözleşmesi’ne
at›fta bulunmaktad›r. Bu belgeye göre çocuklara,
başka herhangi bir Devlet taraf›ndan vatandaşl›k
tan›nm›yorsa, o çocuklar doğduklar› ülkenin va-
tandaş› say›lmal›d›rlar; ya da bu konumdaki ço-
cuklar bu hakk› kazanmak için gerekli başvuruda
bulunam›yorlarsa, o zaman ana ya da babas›ndan
birinin vatandaşl›ğ›n› kazanmal›d›rlar (kimi ko-
şullara tâbi olarak). Başlarda ilk hükmün Sözleş-
me’ye konulmas› önerilmişti. Ancak, böyle bir
hükmün kimi ulusal yasalarla uyuşmazl›ğ› nede-
niyle bu öneri kabul görmemiştir
(E/KN.4/L.1542, s. 6-7; Detrick, s. 125-129).
7(2). madde iki konum aras›nda bir uzlaşmay›
temsil etmektedir ve 41. maddede yer alan hü-
kümlere aç›k bir gönderme içermektedir: “Bu
Sözleşme’de yer alan hiçbir husus, çocuk haklar›-
n›n gerçekleştirilmesine daha fazla yard›mc› olan
ve ... (b) bu Devlet’te yürürlükte olan uluslararas›
hukukta yer alan hükümleri etkilemeyecektir.”

Çocuk Haklar› Komitesi, tâbiiyetsiz çocuklara
ilişkin endişelerini şu örneklerde dile getirmiştir:

“Komite, uygulamada hâlâ eflitsizlikler olmas›n-
dan, bu eflitsizliklerin özellikle Ürdün vatandafll›-
¤›n›n elde edilmesinde görülmesinden rahats›z-
d›r. Bu bak›mdan Komite, Ürdün yasalar› aç›s›n-
dan tâbiiyetsizlik durumlar›n›n ortaya ç›kabilece-
¤inden endiflelidir...” (Ürdün ‹RSG, Add.21, pa-
rag. 11)

Bu duyarl›l›k, Ürdün’ün İkinci Raporu konusunda
Komitenin sonuç Gözlemlerinde ve ayr›ca Suri-
ye’ye ilişkin olarak yeniden gündeme getirilmiş-
tir:

“...Komitenin daha önceki tavsiyeleri ›fl›¤›nda,
Ürdünlü bir kad›n›n kendi vatandafll›¤›n› özellik-
le bir mülteci ile evli olmas› durumunda kendi
çocu¤una geçirme hakk›na getirilen s›n›rlamalar
sonuçta bu çocu¤un büsbütün tabiiyetsiz kal-
mas›na yol açabilecek içeriktedir.” (Ürdün
2RSG, Add. 125, parag. 29).

“Mülteci durumundaki ve Suriye do¤umlu Kürt
çocuklar›n durumu, Sözleflme’nin 7. maddesi
aç›s›ndan Komite için bir endifle konusudur. Ko-
mite bu konuya iliflkin olarak, Suriye’de do¤an
mülteci çocuklar›n nüfus kay›tlar› için gerekli
düzenlemelerin bulunmay›fl›na ve Suriye’de do-
¤an Kürt çocuklar›n Suriye yetkilileri taraf›ndan
ya yabanc› ya da ‘maktoumeen’ (kay›ts›z) say›l-
malar›na; bu nedenle, do¤uflta baflta herhangi
bir vatandafll›¤a sahip olmamalar›na karfl›n Suri-
ye vatandafll›¤› kazanmalar›ndaki idarî ve pratik
güçlüklere dikkat çeker.

“... Komite bir kez daha alt›n› çizmek ister ki,
nüfusa kay›t ve vatandafll›k haklar›, herhangi
bir ayr›m gözetmeksizin, özellikle de Sözlefl-
me’nin 2. maddesinin gerekleri do¤rultusunda
çocuklar›n ana-babalar›n›n ya da yasal vasileri-
nin ›rk›na, dinine ve etnik kökenine bak›lmak-
s›z›n Suriye Arap Cumhuriyeti yetki alan›ndaki
bütün çocuklara tan›nmak zorundad›r...” (Suri-
ye Arap Cumhuriyeti ‹RSG, Add.70, parag. 15
ve 27)  

Komite, herhangi bir devletin tabiiyetinde olma-
yan insanlar›n durumuyla ilgili sözleşmelere özel
at›fta bulunmuştur:  

“Komite, Taraf Devletin, Sözleflmenin 7. mad-
desinin 2. paragraf› ›fl›¤›nda daha ileri önlemler
almas›n› tavsiye eder. Bu önlemler, vatandafll›k
baflvurular›n›n kolaylaflt›r›lmas›n›, baflta kurum-
lara yerlefltirilenler olmak üzere tabiiyeti olma-
yan çocuklar sorununa çözüm getirilmesini ön-
görmelidir. Komite, ayr›ca, Taraf Devletin Tabi-
iyeti Olmayan Kiflilerle ilgili 1954 tarihli Sözlefl-
meye ve konumdaki insanlar›n say›s›n›n azalt›l-
mas›n› amaçlayan 1961 tarihli Sözleflmeye taraf
olmay› düflünmesini önerir.2 (Çek Cumhuriyeti
‹RSG, Add. 81, parag. 33. Ayr›ca bkz. Yugoslav-
ya Federal Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 48, parag.
14 ve 32; Burundi ‹RSG, Add. 133, parag. 35;
Litvanya ‹RSG, Add. 146, parag. 23 ve 24)

Vatandaşl›k ya ana-babaya bağl› olarak (jus san-
guinis) ya da doğum yeri dolay›s›yla (jus soli) ka-
zan›labilir. İslâm Hukuku, vatandaşl›ğ›n ana-ba-
badan gelmesinden yanad›r. Kimi ülkeler çifte va-
tandaşl›ğ› kabul etmezler. Bu durumda, çocukla-
r›n vatandaşl›ğ› konusunda bir tercih yapmak zo-
runlu olabilir. Bu arada, vatandaşl›k aç›s›ndan
hem ana-baban›n vatandaşl›ğ›n› hem de doğum
yerini kabul eden yasalara sahip ülkeler de vard›r
ki, bunun zaman zaman ayr›mc› sonuçlar› olabil-
mektedir. Ayr›mc›l›k potansiyeli taş›yan bir başka
uygulama da, çocuğun annesinin değil otomatik-
man babas›n›n vatandaşl›ğ›n› ald›ğ› yerlerde görü-
lür.

Örneğin, Birleşik Krall›k ve Lübnan bu hususta
eleştirilen ülkeler aras›ndad›r:

“... Vatandafll›k ve Göç Yasas›’n›n uygulanmas›-
na iliflkin çekince, Sözleflme’nin ilkeleri ve hü-
kümleriyle ba¤dafl›r görünmemektedir ... [Komi-
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te] evli olmayan babalar›n kendi vatandafll›klar›-
n› çocuklar›na geçirmelerine getirilen s›n›rlama-
lar›n, Sözleflme’nin 7. ve 8. maddelerine ayk›r›
olarak, çocuklar üzerindeki olas› olumsuz etkile-
ri konusunda endiflelidir...” (BK ‹RSG, Add.34,
parag. 7 ve 12)

“ana-babas› kar›fl›k vatandafll›k statüsünde olan
çocuklara vatandafll›k hakk› tan›nmas›nda ge-
çerli olan aç›kça ayr›mc› uygulama Komite’yi en-
diflelendirmektedir. Mevcut durumda çocuk va-
tandafll›¤› annesinden de¤il yaln›zca Lübnan’l›
babas›ndan kazanabilir. Evli olmayan çiftler söz
konusu ise, çocu¤un vatandafll›k hakk›n› kazan-
mas›, ancak Lübnan’l› baban›n çocu¤u kabul et-
mesiyle mümkün olabilmektedir.”(Lübnan ‹RSG,
Add.54, parag. 15 Ayr›ca bkz. Irak ‹RGS, add.
94, parag. 76; M›s›r 2RSG, Add. 143, parag. 29
ve 30)

“Vatandaşl›k kazanma hakk›” ifadesi, “doğuştan
gelen” bir hak olarak yorumlanabilir (1959 tarihli
Çocuk Haklar› Bildirgesi, çocuğun doğuştan bir
isim ve vatandaşl›k hakk›na sahip olacağ›n› belirt-
mektedir). Ancak, bu yorumun d›ş›nda ayn› ifade,
kesin biçimde, tâbiiyetsiz çocuklar›n belirli bir sü-
re yaşad›klar› ülkenin vatandaşl›ğ›na hak kazana-
bilmeleri anlam›na gelir. Bu son hüküm belirli bir
gerçek gözetildiğinde özellikle önem kazanmakta-
d›r. Bugün, tâbiiyetsiz, genellikle de anas›z-baba-
s›z olup çocukluk dönemini yaşad›klar› ülkelerde
yeterince korunan çocuklar›n say›s› artmaktad›r.
Bu çocuklar ancak rüşt yaş›na geldiklerinde bu ül-
kede yasa d›ş› statüde yaşad›klar›n› keşfetmekte-
dirler.

Bu konu Belçika bağlam›nda gündeme getirilmiştir:

“Yanlar›nda kimse bulunmayan ve iltica taleple-
ri reddedilen, ancak 18 yafl›na kadar ülkede kal-
malar›na izin verilen çocuklar›n kimliklerinden
ve haklar›ndan tam olarak yararlanma imkânla-
r›ndan yoksun b›rak›lma olas›l›klar› Komite’yi
kayg›land›ran bir konudur...” (Belçika ‹RSG,
Add.38, parag. 9)

Vatandaşl›kla ilgili kararlar çoğu kez çocuk dün-
yaya geldiğinde çocuğun ana-babas› taraf›ndan
al›n›r. Bununla birlikte, daha büyük yaşlardaki ço-
cuklar›n vatandaşl›k statülerini değiştirmek için
kendi başlar›na girişimde bulunmalar›na izin ve-
rilmelidir.

“… mümkün oldu¤u ölçüde
ana-babas›n› bilme … hakk›”
“Ana-baba” kavram›n›n tan›m›

Bundan bir süre önce “ana-baba” kavram›n›n tan›-
m› hayli netti. Bunlar, zaman zaman “doğal” ya da
“doğumdan” olarak da at›fta bulunulan biyolojik
ana-babalard›. Ayr›ca “psikolojik” ya da “bak›m
sağlayan” ana-babalar da olabilirdi. Çocuğu evlat
edinen ya da bebekliği boyunca ona bakmaktan
başl›ca sorumlu olan kişiler gibi. 

7. madde taslak olarak haz›rlan›rken, kimi ülkele-

rin (örneğin Demokratik Almanya Cumhuriyeti,
ABD ve eski SSCB gibi) yasalar›n›n “gizli” evlat
edinme işlemlerine olanak tan›d›ğ›na işaret edil-
mişti. Buna göre evlat edinilen çocuklar biyolojik
ana babalar›n›n kim olduğunu bilme hakk›na sa-
hip değillerdi (E/KN.4/1989, s. 18-22, Detrick, s.
127). Oysa günümüzde “biyolojik” kavram› çok
daha kar›ş›k anlamlar kazanm›şt›r. Örneğin do-
ğum için başkalar›ndan sperm al›nd›ğ› durumlarda
“ebeveyn” genetik baba (spermi veren kişi) da
olabilir, doğumu yapan kad›n da.

Ülkeler, bu hakka ilişkin olarak aç›klamalara ve
çekincelere başvurmuşlard›r: “Birleşik Krall›k,
Sözleşme’de geçen ‘ana-baba’ sözcüklerini, yal-
n›zca ulusal yasalar uyar›nca ana-baba olarak tan›-
nan kişilere at›fta bulunan sözcükler olarak yo-
rumlamaktad›r. Bu yoruma, yasan›n çocuğu yal-
n›zca tek ebeveyne sahip sayd›ğ› durumlar da da-
hildir. Örneğin, çocuğun yaln›zca tek bir kişi tara-
f›ndan evlat edinildiği durumlarda ya da onu do-
ğuran annesinin çocuğa cinsel ilişki d›ş›nda bir
yöntemle hamile kalmas› ve annenin tek ‘ebe-
veyn’ olarak tan›nd›ğ› durumlarda olduğu gibi.”
(CRC/C/2/Rev. 8, s. 42. Ayr›ca, Çin Halk Cumhu-
riyeti taraf›ndan Hong Kong özel İdari Bölgesi
için de ileri sürülmüştür (CRC/C/2/Rev. 8, s. 17)

“Birliktelik ilkesine dayanan ve vazgeçilmesi
mümkün olmayan evlat edinmelerde; işlemi yürü-
ten doktorun bir yanda kar›-kocan›n diğer yanda
da spermi veren kişinin birbirlerini tan›mamalar›-
n› sağlama yükümlülüğü alt›nda olduğu yapay
döllenme işlemlerinde, doğal baban›n ya da ana-
baban›n isimlerinin çocuğa söylenmemesi bu hük-
me ayk›r› düşmemektedir.” (Çek Cumhuriyeti,
ÇHS/K/2/Rev.8, s. 20)

“Lüksemburg Hükümeti, Sözleşme’nin 7. madde-
sinin anonim doğumlarla ilgili olan ve ayn› Söz-
leşme’nin 3. maddesine göre çocuğun yarar›na sa-
y›lan hukukî işlemler için bir engel oluşturmad›ğ›
kan›s›ndad›r.” (ÇHS/K/2/Rev.8, s. 28)

“Polonya Cumhuriyeti, Sözleşme’nin 7. maddesi-
ne ilişkin olarak, evlat edinilmiş bir çocuğun do-
ğal ana-babas›n› bilme hakk›n›n, evlat edinen aile-
nin çocuğun kökenini gizli tutmas›na olanak tan›-
yan bağlay›c› yasal düzenlemelerin getirdiği s›n›r-
lamalara tâbi tutulmas› gerektiği görüşündedir.”
(ÇHS/K/2/Rev.8, s. 35)

Bu tepkiler bir yana, makul bir varsay›m şu olabi-
lir: Çocuğun ana-babas›n› bilip tan›ma hakk› söz
konusu olduğu sürece, “ana-baba” kavram›n›n ta-
n›m› genetik ana-babay› (bu bilgi yaln›z t›bbî ne-
denlerle bile çocuk aç›s›ndan giderek önem ka-
zanmaktad›r) ve doğumu sağlayan ana-babay›, ya-
ni çocuğu dünyaya getiren anne ile doğum s›ras›n-
da anne ile birlikteliği nedeniyle babal›k iddias›n-
da bulunan erkeği kapsamaktad›r (ya da verili kül-
tür içinde baban›n sosyal tan›m› neyse onu: önem-
li olan nokta, bu tür sosyal tan›mlamalar›n, çocuk-
lar için kimlikleri aç›s›ndan önem taş›mas›d›r).
Ayr›ca, bir üçüncü kategori de çocuğun psikolojik
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“ana-babas›d›r”. Bunlar, bebeklik ve çocukluk dö-
nemi boyunca uzun bir süre çocuğa bak›m sağla-
yan kişilerdir. Bunlar da mant›ksal olarak kavra-
m›n kapsam›na girmektedir; çünkü, bu kişiler de
çocuğun kimliği, dolay›s›yla 8. maddede tan›mla-
nan haklar› ile yak›ndan ilgili kişilerdir (bkz. s.
127). Kuşkusuz Komite Lüksembourg’un ‘ano-
nim doğum’ kavram› konusundaki hoşnutsuzluğu-
nu dile getirmiştir:

“Komite, Sözleflmenin 7.1 maddesinde s›rala-
nan haklar›n, özellikle de çocu¤un ana babas›n›
tan›ma hakk›n›n, çocu¤un yüksek yarar›na olsa
bile Taraf Devlet taraf›ndan anonim do¤um so-
nucu dünyaya gelen çocuklar (x) için tan›nma-
mas›n› endifleyle karfl›lamaktad›r.

“Bu durumda olan çocuklar›n haklar›n›n tam
olarak korunabilmesi için Komitenin yapt›¤› tav-
siye, Taraf Devletin, çocuklar›n ana babalar›n›
bilme hakk› baflta olmak üzere 7. maddenin hü-
kümlerini eksiksiz olarak ve ‘ayr›m gözetmeme’
(madde 2) ve ‘çocu¤un yüksek yarar›’ (madde
3) ›fl›¤›nda yaflama geçirmesi yönündedir.” (Lük-
sembourg ‹RSG, Add. 92, parag. 11 ve 29)  

“mümkün oldu¤u ölçüde” kavram›n›n
tan›m›

Durumlar› birbirinden ay›rt etmek gerekir. Bir ke-
re, ebeveynin belirlenemediği (örneğin annenin,
çocuğun babas›n›n kim olduğunu bilmediği ya da
çocuğun terk edildiği) durumlar olabilir. Sözleş-
me’nin 2. maddesine göre bu tür çocuklara ayr›m-
c›l›k yap›lmamas› için yasal önlemler al›nsa bile,
Taraf Devletler’in böyle durumlarda yapabilecek-
leri bir şey yoktur. İkincisi, annelerin babalar› be-
lirlemeyi reddettikleri durumlard›r (örneğin en-
sest ilişki ya da baban›n anneye tecavüz etmiş ol-
mas› gibi aş›r› durumlar). Burada, kad›n›n, baba-
n›n ad›n› vermeye yasal olarak zorlanabileceği sa-
v› ileri sürülebilir. Ancak bunun pratikte uygulan-
mas› güçtür ve ayr›ca böyle durumlarda annenin
haklar› ile çocuğun haklar› aras›nda bir çelişki or-
taya ç›kabilir.

Bununla birlikte Komite, Fransa’daki durumla il-
gili endişelerini dile getirmiştir:

“Annenin do¤umda ve do¤umun bildirilmesin-
de kendi kimli¤inin gizli tutulmas›n› talep etti¤i
durumlar, evlat edinme ve t›bbî müdahale ile
gebe kalma gibi örneklerde çocu¤un kendi kö-
kenini bilme hakk› söz konusu oldu¤unda Ko-
mite, Taraf Devlet’çe al›nan yasal önlemlerin,
Sözleflme hükümlerini, özellikle de Sözleflme’nin
genel ilkelerini tam olarak yans›tmad›¤› görü-
flündedir.” (Fransa ‹RSG, Add.20, parag. 14) 

Üçüncüsü, Devlet’in, anan›n ya da baban›n kimli-
ğinin aç›klanmas›n› istemediği durumlard›r. Ör-
neğin:

• evlat edinmeyle ilgili yasal düzenlemelerin,
çocuğun genetik ana-babas›n›n kim olduğunu
öğrenmesini s›n›rlad›ğ› durumlar;

• yasalar›n, çocuğun nüfus kağ›d›nda yer alacak
baba kimliğinin, olduğundan farkl› kaydedil-
mesini gerektirdiği durumlar; örneğin biyolo-
jik babas›, annesinin halen evli olduğu erkek
olmayan çocuklarla ilgili durumlar ya da Uru-
guay’da evlilik d›ş› doğumlar için geçerli olan
ve Komite’nin de üzüntüyle karş›lad›ğ› şu gibi
durumlar:

“… kendileri de henüz küçük olan anne ya
da babadan do¤an çocuklar›n bu ana baba-
lar taraf›ndan tan›namamas›” (Uruguay
‹RSG, Add.62, parag. 11)

• in vitro döllenme amac›yla anonim yumur-
ta/sperm bağ›ş›n›n yap›ld›ğ› durumlar ki, böy-
le durumlarda ülkelerin çoğu donörün kimliği-
ni gizli tutmaktad›r.

Üçüncü kategori, “mümkün olduğu ölçüde” ifade-
sinin yorumlanmas› aç›s›ndan en tart›şmal› yönle-
ri içermektedir. Göründüğü kadar›yla bu ifade, ço-
cuklar›n genetik ana-babalar›n› tan›ma hakk›n› ge-
reksiz yere ihlâl etmektedir.

Taraf Devletler’den kimileri, evlat edinme işlemi-
nin başar›s› aç›s›ndan bu işlemin “gizliliğini” ge-
rekli görmektedir (gizlilikten kastedilen, evlat edi-
nilen çocuklar›n genetik ana-babalar›n› tan›ma
haklar›n›n olmay›ş›d›r). Buna karş›l›k başka ülke-
ler evlat edinme işlemlerinde aç›kl›ğ› benimse-
mişlerdir ve bu tür işlemlerin çocuk aç›s›ndan
olumsuz sonuçlar› görülmemiştir.

Birleşmiş Milletler Ülkeiçi ve Ülkeleraras› Evlat
Edinme ve Koruyucu Aile İşlemlerine Özel At›fla
Çocuklar›n Korunmas›na ve Esenliğine İlişkin
Sosyal ve Hukuksal İlkeler Bildirgesi şu hükmü
getirmektedir: “Koruyucu aile yan›na yerleştiril-
miş ya da evlat olarak al›nm›ş bir çocuğun kendi
geçmişini bilme gereksinimi, bu durum çocuğun
yüksek yarar›na ayk›r› olmad›ğ› sürece çocuğun
bak›m›ndan sorumlu olan kişiler taraf›ndan dikka-
te al›nacakt›r” (madde 9).

Burada dikkat edilmesi gereken üç nokta vard›r.
Birincisi, Sözleşme’deki 7. madde, taslak haz›r-
lanmas› sürecinde kimi delegeler taraf›ndan öne-
rilmesine karş›n, “çocuğun yüksek yarar›na” gön-
dermede bulunmamaktad›r (E/KN.4/1989/48, s.
18-22; Detrick, s. 129). “Mümkün olduğu ölçüde”
ifadesi, görünüşte, “yüksek yarar” ifadesine göre
daha kat› ve sübjektifliğe daha az aç›k bir içerik
taş›maktad›r. Bu ifade, çocuklar›n, kendi yüksek
yararlar›na ters düşse bile, eğer mümkünse ana-
babalar›n› tan›ma haklar›n›n olduğu anlam›na gel-
mektedir. Ne var ki, Sözleşme’nin bütünselliği,
as›l ana-babas›n› tan›mas› halinde bundan zarar
görmesi kesin olan çocuğa bu bilginin verilmeme-
si gerektiğine işaret etmektedir. Bu yorum, şu ve-
ri taraf›ndan da desteklenmektedir: “Mümkün ol-
duğu ölçüde” ifadesi, ayn› zamanda, çocuğun ana-
babas› taraf›ndan bak›m görme hakk›n› da kapsa-
maktad›r ve hiç kimse bu özel bağlamdaki “müm-
kün olduğu ölçüde” ifadesinin çocuğun yüksek
yarar›n›n gözetilmesini öngörmediğini iddia ede-
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mez. Bununla birlikte, çocuklar›n ana-babalar›n›
tan›ma hakk›n›n, yüksek yarar gerekçesiyle tan›n-
mamas›n›n ancak en aş›r› ve muğlak durumlarda
geçerli olabileceği aç›kt›r. 
İkincisi “yüksek yarar” hiçbir yerde tan›mlanma-
m›şt›r ve çocuğa as›l ana-babas› hakk›nda üzücü
bilgiler vermenin mi, yoksa böyle bilgilerin çocu-
ğa zarar vereceği gerekçesiyle gizli tutman›n m›
çocuğun yüksek yarar› aç›s›ndan daha sak›ncal›
olacağ› sorusuna kolay yan›t vermek mümkün de-
ğildir.
Üçüncüsü, Sözleşme’nin 5. (çocuğun gelişen ye-
tenekleri) ve 12. (çocuğun görüşü) maddeleri, ço-
cuğun as›l kökenine ilişkin bilgilerin çocuğun
yüksek yarar›na olup olmad›ğ›n›n belirlenmesin-
de, çocuğun yaşam›ndaki tek bir zaman›n gözeti-
lemeyeceğini ortaya koymaktad›r. Böyle durum-
larda, örneğin 6 yaş›ndaki bir çocuğun yüksek ya-
rar›, 16 yaş›ndaki bir çocuğun yüksek yarar›ndan
çok farkl› olabilir. Burada söylenen, evlat edinil-
miş çocuklar›n genetik ana-babalar›yla mutlaka
ilişkiye geçmeleri, bu kişiler hakk›nda ayr›nt›l›
bilgilendirilmeleri gerektiği değildir (bununla bir-
likte birçok ülkedeki uygulama, çocuklar›n, do-
ğumlar›yla ilgili koşullar› mümkün olan en erken
yaşta öğrenmeleri yönündedir). Örneğin Hollan-
da’da “bir çocuğa kendi doğal ana babas› hakk›n-
da bilgi verilmesi standart bir uygulamad›r. Evlat
edinme işlemlerine bakan mahkeme bunun sağ-
land›ğ›n› teyit etmekle görevlidir.” (Hollanda İR,
parag. 76). Birçok çocuk genetik ana-babalar›n›n
izini araşt›rma yoluna gitmemektedir; çünkü, ken-
di aç›lar›ndan onlar› bak›p büyüten kişilerin daha
önemli olmas› daha büyük bir olas›l›kt›r. Bununla
birlikte 7. madde uyar›nca Devlet, genetik ana-ba-
ba ile ilgili bilgileri elinde tutup mümkünse bunla-
r› çocuğa aktarmak durumundad›r.

Bu konulardaki gizliliği koruyan ülkeler taraf›n-
dan ileri sürülen daha güçlü bir sav, çocuğun (ya
da çocuğu evlat edinen çiftin) haklar›yla ilgili ol-
may›p çocuğun annesini toplum taraf›ndan aş›r›
d›şlanmaya (toplumdan kovulma, yaralanma, hat-
ta öldürülme) maruz kalmaktan kurtarma endişe-
sidir. Böyle durumlarda, birbirleriyle rekabet ha-
lindeki haklardan söz edilebilir: çocuklar›n kendi
kökenlerini ve annelerini bilip tan›ma haklar› ile
annelerin gizlilik ve korunma haklar› Çocuklar›n
Korunmas› ve Ülkeleraras› Evlat Edinmeye İliş-
kin İşbirliği Hakk›ndaki May›s 1993 tarihli Lahey
Sözleşmesi’nin (konuyla ilgili bilgi için bkz. mad-
de 21, s. 306) 30. maddesi, çocuğun geldiği ülke-
nin Devlet’ine, ana-baban›n kimliği konusundaki
bilgileri gizli tutma yetkisi tan›yarak annelerin
haklar›n› üstün tutmaktad›r. Bununla birlikte, an-
neyi koruma amac›yla evlat edinme işlemlerinde
gizliliği koruyan ülkeler de, annenin izin vermesi
ya da bilgilerin aç›klanmas›ndan zarar görmeye-
cek konuma gelmesi halinde, çocuğa ya da çocu-
ğu kabul eden yetkililere gerekli bilgileri verebil-
melidirler. Komite, evlat edinilene çocuklar›n ka-
y›tlar›n›n bilinçli olarak tahrif edilmesini savunan
görüşleri kabul etmemiştir: 

“...Komite, taraf Devletin evlatl›k edinme ifllem-
leri ve genetik ana baban›n kimli¤ini gizli tutma
gereklili¤i konusundaki duyarl›l›klar›n› anlay›flla
karfl›lamaktad›r. Bununla birlikte Komite, evlat
edinme ifllemlerini düzene ba¤layan yasada, ev-
lat edinenlerin talebi üzerine evlatl›k al›nan ço-
cu¤un do¤um yeri ve tarihinde de¤ifliklik yap›l-
mas›na olanak tan›mas›ndan derin endifle duy-
maktad›r...

“Komite, Sözleflmenin 3. ve 7. maddelerine at›f-
la, Taraf Devlete bu yasal düzenlemelerde de¤i-
fliklik yapmas›n›, böylece evlatl›k al›nan çocu¤un
do¤um yeri ve do¤um tarihi ile genetik ana ba-
bas› hakk›ndaki bilgilerin korunmas›n› ve çocu-
¤un yüksek yarar›na oldu¤u ve gerekti¤i du-
rumlarda bu bilgilerin ilgili çocuklara verilmesi-
ne olanak tan›mas›n› tavsiye eder.” (Gürcistan
‹RSG, Add. 124, parag. 38 ve 39. Ayr›ca bkz.
K›rg›zistan ‹RSG, Add. 127, parag. 37 ve 38;
Tacikistan ‹RSG, Add. 136, parag. 26 ve 27) 

Zina durumlar› sonucunda çocuğun ana-baba kim-
liğinin doğru belirtilmemesi de benzer tart›şmala-
r› başlatm›şt›r. Kimi ülkeler, kocalar›n, evlilik
içinde doğduklar› sürece çocuklar›n yasal babala-
r› say›lmalar›n› öngörmektedir. Birçok durumda
bu iş annenin de r›zas› ile yap›lmakta ve yap›lan
işlem çocuğun zarar›na değil yarar›na gibi görün-
mektedir. Bununla birlikte, kişilerin yalan söyle-
mesi ile Devlet’in yalan söylenmesini teşvik et-
mesi aras›nda bir fark vard›r. Öyle durumlar ola-
bilir ki, anne ile baban›n her ikisi de bir çocuğun
gerçek nesebinin aç›klanmas›n› istediği halde ya-
salar bunu engelleyebilir.

Yumurta ve sperm bağ›ş›n›n gizli tutulmas› konu-
sunda ise iki sav yayg›n biçimde öne sürülmekte-
dir. Bunlardan ilkine göre bir çocuğun yapay döl-
lenme sonucu doğduğunu bilmesi onun yüksek
yarar›na olmayacakt›r. Ancak bu sav belirli bir
gerçek gözetildiğinde ikna edici görünmemekte-
dir. T›p bilimindeki ilerlemeler, insanlar›n genetik
ailelerini tan›malar›n›n kendileri aç›s›ndan büyük
önem taş›d›ğ›n› göstermektedir. İkincisi, yumurta
ve sperm veren kişilerin, kimlikleri gizli tutulma-
d›ğ› takdirde, daha sonra mahcup duruma düşme
hatta biyolojik çocuklar› taraf›ndan nafaka davas›
aç›lmas› korkusuyla tereddüt içine düşecekleri ile-
ri sürülmektedir. Ne var ki, yasal düzenlemeler
bağ›şta bulunan kişileri bu tür davalardan koruya-
bilir. İsveç ve Avusturya’n›n bu konudaki dene-
yimlerinin de gösterdiği gibi (bkz. kutu yaz›s›) ba-
ğ›şta bulunanlar, daha sonra doğacak çocuk tara-
f›ndan bilinip tan›nmaktan çekinmemektedirler.
Durum her ne olursa olsun, yapay döllenmeyle il-
gili yasalar›n, evlat edinmeyle ilgili yasalar gibi,
çocuksuz çiftlerin gereksinimlerine yan›t vermek
yerine çocuklar›n haklar›n› ve esenliklerini koru-
yacak biçimde düzenlenmesi gerekir.

Komite’nin yorumu şöyledir:

“Komite, çocu¤un kendi nesebini bilme hakk›na
iliflkin olarak, Sözleflme’nin bu hükmü ile, Dev-
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let’in sunî döllenmeye iliflkin politikas›, yani sperm
sa¤layan kiflinin kimli¤ini gizli tutma ilkesi aras›n-
da çeliflki do¤mas›n›n mümkün oldu¤una iflaret
eder.” (Norveç ‹RSG, Add.23, parag. 10. Ayr›ca
bkz. Danimarka ‹RSG, Add. 33, parag. 11).

“mümkün oldu¤u ölçüde ana-
babas› … taraf›ndan bak›lma
hakk›”
Bu madde, başka üç maddeyle birlikte yorumlanma-
l›d›r. Bunlar, ana-baban›n önceliği yan›nda “yerel
gelenekler öngörüyorsa uzak aile veya toplum üye-
lerinin” de çocuğun bak›m›nda söz sahibi olma hak-
k›na yer veren 5. madde (bkz. s. 89), “ayr›l›ğ›n ço-
cuğun yüksek yarar›na olduğu yolunda karar verme-
dikçe çocuğun ana-babas›ndan onlar›n r›zas› d›ş›nda
ayr›lmamas›” ile ilgili 9. madde (bkz. s. 126) ve
Devlet taraf›ndan sağlanacak gerekli destekle hem
annenin hem de baban›n çocuğun bak›m›nda ortak
sorumluluk taş›d›klar›n› belirten 18. maddedir (bkz.
s. 249). Yine bununla ilgili bir başka madde de 27.
maddedir (sahip olduklar› imkânlar ve maddî güçler
oran›nda çocuklar›na bakan ana-babalara Devlet’in
yard›mc› olmas›yla ilgili madde). 

Çocuğun hem annesi hem de babas› taraf›ndan “ba-
k›lma” hakk›, çocuğu desteklemek üzere ana-baba-
dan birinin diğerine ya da Devlet’in aileye maddî
yard›mda bulunmas›n›n ötesinde çocuğun yaşam›n-
da aktif biçimde yer almay› öngörür (bkz. madde
27(405)). Burada dikkat edilmesi gereken husus şu-
dur: Ana-babalar›n ve diğerlerinin (s›n›rl› da olsa)
haklar›na göndermede bulunan 5. maddeden farkl›
olarak bu madde ana-baban›n değil çocuğun haklar›
bağlam›nda ifade edilmiştir (taslak üzerinde çal›ş-
malar sürerken bir ara bu madde ile ilgili şöyle bir
ifade önerilmişti: “Çocuk, doğumdan itibaren ana-
babas›n› bilme ve onlara ait olma hakk›na sahiptir”.
Ancak daha sonra “ait olma” ibaresinin çocuk hak-
lar›n› konu alan bir Sözleşmede yer alma aç›s›ndan
yerinde olmad›ğ› sonucuna var›lm›şt›r
(E/KN.4/1989/48, s. 18-22, Detrick, s. 127)). 

Çocuğun haklar›na yap›lan bu vurgu, Lüksemburg
taraf›ndan yap›lan resmî aç›klaman›n geçerliliği ko-
nusunda kuşkular yaratmaktad›r. Lüksemburg tara-
f›ndan yap›lan aç›klamada, aşağ›daki ifadeleri içe-
ren belirli bir yasan›n korunacağ›ndan söz edilmek-
tedir: “Eğer çocuk ana rahmine düştüğü s›rada anne
ya da baba bir başka kişi ile evli durumdaysa, doğan
çocuk, ancak evli olan ebeveynin eşinin r›zas› ile ev-
li durumdaki ailede büyütülebilir” (ÇHS/K/2/Rev.8,
s. 28).

Çocuklar›n ana-babalar›n› tan›ma haklar›nda olduğu
gibi, çocuklar›n ana-babalar› taraf›ndan bak›lma
haklar› da “mümkün olduğu ölçüde” ibaresiyle ifade
edilmiştir. Böyle bir ibarenin amac› bir bak›ma aç›k-
t›r. Örneğin çocuğun ana-babas› ölmüşse ya da ana-
baba çocuğu terk etmişse böyle bir bak›m mümkün
olmayacakt›r. Ayr›ca Devlet, söz konusu ana-baba
çocuğunu ihmal ya da istismar ettiği için ana-baba
bak›m›n›n çocuğun yüksek yarar›na olmad›ğ›na da

karar verebilir (bkz. madde 9, s.135). Ancak duru-
mun böyle olduğunun kan›tlanmas› görevi Devlet’e
düşer. Söz konusu hak, Sözleşme’nin tümüne dam-
gas›n› vuran genel bir ilkeyi öne ç›kartmaktad›r. Bu
da, olağan koşullarda çocuk için en iyisinin, ana-ba-
bas›yla birlikte yaşamas› olduğudur.

‹sveçli ve Avusturyal› çocuklar›n
ana-babalar›n› bilme haklar›

İlk Raporu’nda da belirtildiği gibi İsveç yasa-
lar›, çocuklar›n ana-babalar›n› bilmelerini sağ-
lama aç›s›ndan çok aç›k ve kesin hükümler
içerir.

“Çocuğun ana-babas›n› tan›ma hakk› aç›s›n-
dan aşağ›daki kurallardan söz edilebilir:

(a) Eğer annenin eşi çocuğun babas› değilse ve
herhangi bir erkeğin ifadesiyle babal›k tespit
edilemiyorsa, Ana-Babal›k ve Vasilik Yasa-
s›’n›n özel hükümleri gereğince yerel sosyal
güvenlik komitesi çocuğun babas›n›n kim ol-
duğunu belirlemeye çal›ş›r. Bu tür durumlarda
babal›kla ilgili işlemlerin genellikle hukuk
mahkemelerinde görülmesi gerekir.

(b) Yapay Döllenme Yasas›’na göre, bu yolla
doğan bir çocuk, yeterli olgunlaşma düzeyine
geldiğinde, bağ›şta bulunan kişinin özellikleri-
ni öğrenme hakk›na sahiptir. Bununla birlikte,
bu konudaki karar çocuğun yüksek yarar› dik-
kate al›narak verilecektir.” (İsveç İR, parag.
61)

Avusturya yasalar› ise, çocuklar›n 14 yaş›ndan
itibaren, hastanede tutulan kay›tlara başvura-
rak sperm bağ›ş›nda bulunan baba hakk›nda
bilgi edinme hakk›n› tan›maktad›r (Avusturya
İR, parag. 149). 

Bu hakk›n belki de en fazla sorunlu olduğu
nokta, ana-baba ve Devlet bu görüşte olmasa
bile çocuğun kendisinin, ana-babas› taraf›ndan
bak›lmak istemediği durumlard›r. Çeşitli ülke-
lerdeki binlerce evsiz çocuk bu kategoriye gir-
mektedir. Bunlar, tercihlerini, evlerinden çe-
kip giderek gösteren çocuklard›r. Devletler,
evlerini bu şekilde terkeden çocuklarla ilgili
esnek ve çocuğu merkez alan işlemleri benim-
semelidir. Bu durumdaki çocuklar›n evlerin-
den ayr›lma nedenlerini yeterince araşt›rma-
dan ve alternatif bak›m olanaklar›n› saptama-
dan bulunup evlerine iade edilmeleri, Sözleş-
me’nin hükümleri ve ilkeleri ile çelişki oluştu-
racakt›r.
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Uygulama denetim listesi

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr
7. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (7. madde, adalet, aile iflleri, sosyal güvenlik ve sa¤l›kla ilgili bütün resmî kurulufllar› ilgi-
lendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak içimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 7. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (7. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin nüfus ka-
y›t görevlilerini, sosyal hizmet uzmanlar›n›, evlat edinme ifllemlerini yapanlar› ve t›p personelini kapsama-
s› gerekir).

7. maddenin uygulanmas›na iliflkin özel konular
� Ülkedeki mevzuat ana-babalar›n çocuklar›n› do¤ar do¤maz nüfusa kaydettirmelerini zorunlu tutuyor mu?

� Çocu¤u nüfusa kaydettirme zorunlulu¤u halk taraf›ndan iyi biliniyor mu?

� Nüfus kay›t ifllemleri ücretsiz mi? 

� Nüfus kay›t ifllemleri ana-babalar aç›s›ndan hem eriflim (örne¤in kay›t ifllemlerinin gezici personel taraf›ndan
ya da okullarda yap›labilmesi gibi), hem de kapsam (örne¤in az›nl›k dillerinin bilinmesi ve kay›t personelinin
e¤itimi gibi aç›lardan) bak›m›ndan kolaylaflt›r›lm›fl m›?

� Yetki alan› içinde do¤an bütün çocuklar, vatandafl olmayanlarca do¤urulanlar dahil, nüfusa kaydediliyor mu?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Ana-babalar›n çocuklar›n› nüfusa kaydettirmedikleri durumlarda Devlet’in kay›t ifllemlerini gerçeklefltirme
görevi var m›?

Kay›t biçimi, çocu¤un afla¤›da belirtilen haklar›n› talep edebilmesini sa¤layacak gerekli bilgileri içeriyor mu?

� isim, 

� vatandafll›k,

� ana-baba hakk›nda bilgi.

� Çocu¤un toplum taraf›ndan damgalanmas›na yol açabilecek bilgilerin kay›tta gizli kalmas› için gerekli dü-
zenlemeler yap›lm›fl m›?

� Ulusal yasalar her çocu¤un do¤umdan itibaren bir isme sahip olmas›n› güvence alt›na al›yor mu?

� Bu yasa, hiç bir çocu¤un ayr›mc› muamelelere maruz kalmamas›n› sa¤l›yor mu? (örne¤in çocuklara belir-
li isimlerin konulmas›n› zorunlu tutan uygulamalar› yasakl›yor mu?)

� Yeterli olgunlu¤a ulaflan çocuklar›n adlar›n› de¤ifltirmek üzere baflvurmalar›na olanak tan›n›yor mu?

� Mahkemelerin, çocu¤un yüksek yarar› ile ba¤daflmayan isimler konuldu¤unda bu isimleri kald›rma yetkisi
var m›? (örne¤in bir çocu¤un kendinden korkulmas›na ya da alay konusu olmas›na yol açabilecek isimler)

� Ulusal yasalar, yetki alanlar› içinde yaflayan tâbiiyetsiz bütün çocuklar›n o ülkenin vatandafll›¤›n› kazanma-
lar›na olanak tan›yor mu?

� Devlet, 1961 tarihli Tâbiiyetsizli¤i Azaltma Sözleflmesi’ni onaylam›fl m›?

� Devlet, vatandafll›k biçimleri aras›nda ayr›m gözetilmesini engellemifl mi?

� Devlet, vatandafll›¤›n kazan›lmas›nda ayr›m gözetilmesini engellemifl mi? (örne¤in resmî nikah d›fl› do¤an
çocuklar ya da ana ya da babadan birinin vatandafll›¤›n› kazanma gibi durumlar)

� Çocuklar vatandafll›k statülerini de¤ifltirmek üzere bafl vurabilirler mi?

� ‹ç hukuk ya da herhangi bir idarî uygulama, çocuklar›n ana-babalar›n›n (genetik ana-babalar, do¤umu ya-
panlar ve koruyucu ana-babalar dahil) do¤ru biçimde kayda geçirilip muhafaza edilmesini sa¤l›yor mu?

� Çocuklar›n ana-babalar›n›n özel durumlar›yla ilgili bilgilere mümkün olan en erken tarihte ulaflma haklar›
var m›? (örne¤in evlat edinilme ya da yapay döllenme sonucu dünyaya gelme gibi durumlar)

� Evlat edinilmifl çocuklar ve yapay döllenme sonucu dünyaya gelenler dahil bütün çocuklar›n mümkün olan
ölçüler içinde genetik ana-babalar›n›n kim oldu¤unu bilme haklar› var m›?

� Bu hakk›n tan›nmad›¤› durumlarda bu tan›mazl›k, edinilen bilgilerden çocu¤un zarar görebilece¤i gerek-
çesine mi, yoksa çocu¤un ana-babas›n› herhangi bir zarardan koruma gerekçesine mi dayand›r›l›yor? 

� Çocuklar›n nesepleri hakk›nda bilgi sahibi olma talepleri reddedildi¤inde, bu çocuklar ayn› bilgi için daha
sonraki tarihlerde bafl vurabiliyorlar m›?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� ‹ç hukuk, çocuklar›n ana-babalar› taraf›ndan bak›lmalar› yönünde bir karine içeriyor mu?

� Bu, çocu¤un bir hakk› olarak yasa statüsünde mi?

� Çocu¤un ana-babas› taraf›ndan bak›lmak istemedi¤i durumlarda, çocu¤un neden böyle bir yönelim için-
de bulundu¤unu araflt›rmak, bu arada gelecek için karar vermeden önce alternatif bak›m olanaklar›n›
araflt›rmak için gerekli düzenlemeler var m›?

Hat›rlatma: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. Dolay›s›yla 7.

madde kendi bafl›na di¤er maddelerden yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r.

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus
olmas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› 7. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 5: ana-baban›n yönlendiricili¤i ve çocu¤un geliflen yetenekleri

Madde 8: çocu¤un kimli¤inin korunmas›

Madde 9: çocu¤un yüksek yarar›n›n gerektirdi¤i durumlar d›fl›nda ana-babadan ay›r›lmamas›

Madde 10: farkl› ülkelere da¤›lm›fl ailelerin birlefltirilmesi

Madde 11: çocu¤un yasa d›fl› yollarla ülke d›fl›na ç›kar›lmas›n›n ve döndürülmemesinin yasaklanmas›

Madde 16: özel yaflama, aileye ve eve yönelik keyfî müdahaleden korunma

Madde 18: ana-baban›n ortak sorumluluklar›

Madde 20: aile ortamlar›ndan yoksun kalan çocuklar

Madde 21: evlat edinme

Madde 22: mülteci çocuklar

Madde 30: az›nl›k ya da yerli halklara mensup çocuklar

Madde 35: çocuk sat›fl›n›n, kaç›r›lmas›n›n ve kötü amaçlar için kullan›lmas›n›n önlenmesi



Ç
ocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 8.
maddesi, çocuklar›n kimlik haklar›yla bu
haklar›n korunmas›na ve gerekli durum-
larda Devlet taraf›ndan yeniden oluşturul-

mas›na ilişkindir. 

Bu madde, Sözleşme taslağ›n› haz›rlayan Çal›şma
Grubu’nda Arjantin’li bir delege taraf›ndan öne-
rilmiştir. Bu önerinin gerekçesi, çocuğun kimlik
hakk›n›n ihlâl edildiği durumlarda Devlet’in h›zla
duruma müdahale etmesini sağlamakt›. O dönem-
de Arjantin çocuklar›n ve bebeklerin ortadan kay-
bolmalar› gibi bir sorunla karş› karş›ya idi. Bu
olaylar, 1970’li ve 80’li y›llarda ülkeyi yöneten
askeri cunta döneminde meydana geliyordu. Bu
çocuklardan birçoğu öldürülürken, kimileri de ai-
leler taraf›ndan evlat ediniliyordu. Bu çocuklar›n
izini bulmak ve gerçek kimliklerini ortaya ç›kar-

mak için etkili ad›mlar at›lmas› gerekiyordu
(E/KN.4/1986/39, s. 8-10; Detrick, s. 292-294).
Birleşmiş Milletler daha sonra 1992 y›l›nda İnsan-
lar›n Ortadan Kaybedilmeye Karş› Korunmalar›
Bildirgesi’ni benimsemiştir (Karar 47/133). 

8. madde kimliğin üç yönünü tan›mlamakla yetin-
mektedir: tâbiiyet, isim ve aile bağlar›. Bununla
birlikte, 2. (ayr›m gözetmeme), 16 (özel yaşama,
aileye ve yerleşim yerine yönelik keyfi müdahale-
den korunma) ve 30. (kültür, din ve dil serbestisi)
maddeler gibi başka maddeler de çocuğun kimli-
ğine yönelik çeşitli müdahaleleri yasa d›ş› sayar
niteliktedir. 20. madde ayr›ca aile ortamlar›ndan
yoksun kalm›ş çocuklar›n, mümkün olduğu du-
rumlarda, etnik, kültürel ve dilsel kökenlerinin sü-
rekliliğini güvence alt›na almaktad›r. �
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Kimli¤in
korunmas›

Özet

8. Maddenin Metni

1. Taraf Devletler, yasan›n tan›d›¤› flekliyle çocu¤un kimli¤ini; tâbiiyeti, ismi ve aile ba¤lar› dahil, koruma
hakk›na sayg› göstermeyi ve bu konuda yasa d›fl› müdahalelerde bulunmamay› taahhüt ederler.

2. Çocu¤un kimli¤inin unsurlar›n›n baz›lar›ndan veya tümünden yasaya ayk›r› olarak yoksun b›rak›lmas›
halinde Taraf Devletler çocu¤un kimli¤ine süratle yeniden kavuflturulmas› amac›yla gerekli yard›m ve koru-
mada bulunurlar.



Çocuk Haklar› Komitesi,
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Kiflisel haklar ve özgürlükler

Bu bölümde Taraf Devletler’den afla¤›daki hususlarda bilgi talep edilmektedir: Yürürlükte olan bel-
li bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemler; karfl›lafl›lan etmenler ve güçlükler; Sözleflme’nin ilgi-
li hükümlerinin uygulanmas›nda al›nan mesafe; ve afla¤›daki hususlara iliflkin olarak gelecek için
benimsenen uygulama öncelikleri ve somut hedefler:

... (b) Kimli¤in korunmas› ( madde 8)

(ÇHS/K/5, parag. 15)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“IV. K‹fi‹SEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER

B. Kimli¤in korunmas› (madde 8)

Çocu¤un kimli¤inin korunmas› ve bu alandaki yasa d›fl› müdahalelerin önlenmesi için al›nan ön-
lemleri belirtin. Çocu¤un kimli¤ini oluflturan unsurlardan herhangi birinin ya da hepsinin tan›nma-
d›¤› durumlarda, raporlar, çocu¤a gerekli yard›m ve koruman›n sa¤lanmas› ve kimli¤inin yeniden
oluflturulmas› için benimsenen önlemlere de yer verecektir.”

(ÇHS/K/58, parag. 54. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da bu mad-
deye iliflkin olarak verilecek raporlar aç›s›ndan anlaml›d›r: 24, 83, 160 ve 165; K›lavuz’un tam met-
ni için, bkz. Ek 3, s. 687.)

Çocu¤un, “kimli¤ini; tâbiiyeti,
ismi ve aile ba¤lar› dahil olmak
üzere … yasa d›fl›
müdahalelerden korumas›”
hakk› 

Kimliğin özel olarak belirtilen üç unsuru tâbiiyet,
isim ve aile bağlar›d›r:
Tâbiiyet

Çocuklar›n tâbiiyet haklar›, dinî öğretiler ve siya-
sal ç›karlar nedeniyle Sözleşme’de yeterince güç-
lü biçimde ifade edilememiştir. Dolay›s›yla, tâbi-
iyet ile kimlik aras›ndaki bağlant› önem taş›mak-
tad›r. Bir çocuğun “ulusal kimliği” ana-babas›n›n
tâbiiyetinden türetilebilir. Bu da, çocuklar›n, ana-
babalar›n›n tâbiiyetini kazanmalar›n› önleyen ya-
salar›n Sözleşme ile bağdaşmad›ğ› anlam›na gelir.
Örneğin, çifte vatandaşl›ğ› reddeden ya da çocuk-
lar›n, anneleriyle evli olmayan babalar›n›n tâbi-
iyetini kazanma hakk›n› tan›mayan Devletler’deki
yasalar bu durumdad›rlar. Diğer yanda ise, çocu-
ğun “ulusal kimliği” kavram›, bir yerde ikamet
ederek, bunun yan›s›ra doğumla ya da ana-baba
dolay›s›yla edinilen kimliği de içerebilir. Bu du-

rumda da, belirli bir ülkede uzun süre ikamet eden
çocuklara tam tâbiiyet tan›mayan yasalarla, ana-
babalar› s›n›r d›ş› ederek çocuklar›n ikamet ya da
doğum nedeniyle tâbiiyet kazanmas›n› engelleyen
Devletler’in bu tutumlar›n›n Sözleşme ile ne ölçü-
de bağdaşt›ğ› sorusu ortadad›r. Çocuk bir kez va-
tandaşl›k hakk› kazand›ğ›nda, bunun ortadan kal-
d›r›lmas› çocuğun ‘kimliğine’ yönelik sald›r› anla-
m›na gelebilir: 
“Komite, kimi durumlarda, ana babas›ndan biri-
nin vatandafll› hakk›n› yitirmesi yüzünden çocu-
¤un da ayn› haktan yoksun b›rak›labilmesi olas›-
l›¤›n› endifleyle karfl›lamaktad›r.

“...Komite, anas›n›n-babas›n›n durumu ne olur-
sa olsun hiçbir çocu¤un vatandafll›k hakk›ndan
yoksun b›rak›lmamas›n› tavsiye eder.” (Avustral-
ya ‹RSG, Add. 79, parag. 14 ve 30).

Gerek bu konular gerekse Komite’nin yorumlar›
7. (bkz. s. 111) ve 9. maddelerde ele al›nmaktad›r
(bkz. s. 141).

‹sim

Kimi Devletler çocuklar›n isimlerinin ana-babala-
r› taraf›ndan (örneğin boşanma ve yeniden evlen-
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me gibi durumlarda) değiştirilmesine izin verme-
mektedir. Ancak bu, çocuğun haklar›ndan çok
ana-babalar›n haklar›yla ilgili bir konudur. Evlat
edinmeyle ilgili yasalardan çoğunun isim değişik-
liğine yetki verildiğini göz önünde bulundurmak
gerekir (bununla birlikte, Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti gibi kimi Devletler, büyük çocukla-
r›n isim değişikliğinde r›zas›n› gerekli görmekte-
dirler (Yugoslavya Federal Cumhuriyeti İR, pa-
rag. 48). Bu konu ayr›ca 7 madde kapsam›nda da
ele al›nmaktad›r (bkz. s.117)
Aile ba¤lar›

“Yasan›n tan›d›ğ› şekliyle aile bağlar›” ifadesi net
değildir. Bu ifade, taslak haz›rlama sürecindeki
bir dizi mant›ksal değişiklik sonucunda ortaya
ç›km›şt›r. Arjantin taraf›ndan önerilen ilk ifade
şöyle idi: “çocuğun, hakiki kişisel, hukukî ve aile-
sel kimliğini koruma hakk› kesin bir hakt›r”. Kimi
ülkeler, kendi hukuklar›nda “ailesel kimlik” kav-
ram›n›n bir anlam taş›mad›ğ› gerekçesiyle buna
karş› ç›kt›lar. Diğerleri ise “ailesel kimlik” yerine
“aile bağlar›” kavram›n› önerdiler. Her iki deği-
şiklik de benimsendi. Ama asl›nda “yasan›n tan›-
d›ğ› şekliyle” ifadesi yersizdir; çünkü, Arjantin’in
ifade etmek istediği esas konu, kimlik kavram›n›n
salt hukukî kimlik biçimlerinin ötesinde bir kav-
ram olmas›yd› (E/KN.4/1986/39, s. 8-10; Detrick,
s. 294). 
Bununla birlikte ifade önemli bir ilkeyi ortaya koy-
maktad›r. Buna göre bir çocuğun kimliği, salt ana-
babas›n›n kimler olduğunu bilmenin ötesinde bir
içeriğe sahiptir (bkz. madde 7). Çocuğun kimlik
duygular› aç›s›ndan, kardeşler, büyük anneler ve
babalar ve diğer akrabalar ana-babadan daha
önemli olabilirler. Örneğin evlat edinme, koruyucu
aile ve boşanma ile ilgili ulusal mevzuat›n çoğu bu
gerçeği görmemektedir. Çocuklara, biyolojik ana-
babas›n›n kim olduğunu öğrenme ya da bunlarla
temasa geçmek için başvuruda bulunma hakk› ta-
n›nmaktad›r. Ne var ki, bu haklar›n çocuğun biyo-
lojik ailesinin diğer üyelerini de kapsayacak düze-
ye vard›ğ› durumlar nadiren görülmektedir. 

“Çocuğun kimliği” kavram›, çocuğun ilk plandaki
yak›nlar› üzerinde odaklaşma eğilimindedir. Oy-
sa, çocuklar›n çok tarafl› ilişkide bulunma, çeşitli
dilleri ak›c› biçimde konuşma, karmaş›k ve çok
kültürlü bir dünyadan hoşlanma aç›s›ndan kayda
değer bir kapasiteye sahip olduklar› giderek daha
fazla kabul edilmektedir. Çocuklar, yerleşik aile
ortam›n›n oluşturduğu güvenli zeminden hareket-
le, diğer yetişkinler ve çeşitli kültürlerle san›ld›ğ›-
n›n çok ötesinde karmaş›k ve değişken ilişkiler
kurabilirler. Dolay›s›yla, çocuklar›n yüksek yarar›
ve kimlik duygular›, onlar›n kendi kökenlerine
ilişkin bilgi sahibi olmalar› engellenmeden de ko-
runabilir. Bu söylenen, örneğin “gizli” tutulan ev-
lat edinmeler ya da anonim yumurta-sperm bağ›ş-

lar›yla doğan çocuklar›n daha sonra Devlet bak›-
m›na geçtikleri durumlar için de geçerlidir (ayr›ca
bkz. madde 7, s. 111).

Ana-babas›ndan birinin ya da her ikisinin birden
yaşad›klar› ülkeden başka bir ülkede yaşayan ço-
cuklar, aile bağlar› aç›s›ndan kimliklerini koruya-
bilecek durumda değillerdir. Göçmen çocuklar›n
ailelerine kat›labilmeleri için uzun süre bekleme-
sinin gerektiği ülkeler, bu tür işlemlerin çocuğun
bir an önce ailesine kavuşmas›n› gözeterek daha
çabuk yap›lmas›n› sağlamal›d›rlar (bkz. maddeler
9, 10 ve 22).

Cenevre Sözleşmeleri’nin 1 Say›l› Ek Protokolü,
savaş dolay›s›yla yerlerinden olan ya da başka ye-
re nakledilen çocuklar›n kimliklerini güvence alt›-
na almaktad›r. Yetkililer her çocuğa K›z›lhaç
Merkezi Araşt›rma Komitesi’ne gönderilmek üze-
re bir kart sağlamal›d›rlar. Bu karta çocuğun fo-
toğraf›, ismi, cinsiyeti, doğum yeri ve y›l›, ana-ba-
ban›n ve yak›n akrabalar›n›n adlar›, tâbiiyeti, ana
dili, dini, evinin ve şu anda kald›ğ› yerin adresle-
ri, üzerinde ay›rt edici bir iz varsa bu konuda aç›k-
lama, çocuğun nerede bulunduğu ve ülkeden nas›l
ayr›ld›ğ›yla ilgili bilgiler bulunmal›d›r (Cenevre
Sözleşmeleri, Ek Protokol 1, madde 78(3)).

İsim, tâbiiyet ve aile, kimliğin yaln›zca baz› un-
surlar›d›r. Kimlikle ilgili diğer unsurlar aras›nda
şunlar da yer almaktad›r:

• çocuğun doğumdan bu yana geçmişi - nerede
yaşad›ğ›, kendisine kimin bakt›ğ›, hakk›ndaki
belirleyici kararlar›n neden al›nd›ğ›, vb.

• çocuğun ›rk›, kültürü, dini ve dili. Kimliğin bu
yönleriyle ilgili “yasa d›ş›” müdahaleler şunlar
olabilir:

• eğitim sisteminin, devlet istihbarat›n›n ve
medyan›n az›nl›k dillerini d›şlay›p bast›r-
mas›;

• belirli bir dinin devlet taraf›ndan kovuştu-
rulmas› ya da yasaklanmas›;

• evlat edinilmiş, koruyucu aile yan›na ya da
bir kuruma yerleştirilmiş çocuklara etnik,
kültürel, dilsel ya da dinî miras›ndan yarar-
lanma hakk› tan›nmamas›.

Kimliğin bu unsurlar›n›n korunmas›, 20. mad-
de (aileleri olmayan çocuklar›n “yetiştirilmele-
rinde sürekliliğin korunmas› ve çocuklar›n et-
nik, dinî, kültürel ve dil kimliğine gerekli say-
g›n›n gösterilmesi” bkz. s. 285) ile 30. maddede
(az›nl›k ve yerli gruplara mensup çocuklar›n
kendi kültürlerini, dinlerini ve dillerini koru-
malar›, bkz. s. 457) de güvence alt›na al›nmak-
tad›r.

• çocuklar›n fiziksel görünümleri, yetenekleri ve
eğilimleri (cinsiyet ve cinsellikle ilgili olanlar
dahil).
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“Esirgeme”

Bu sözcük hem kimliğe müdahale edilmemesini,
hem de çocuğun kendisinin an›msamas› mümkün
olmayan soy, nüfus kayd› vb. gibi küçüklük döne-
mine özgü ayr›nt›lar›n kayd›n›n tutulmas›n› içerir.
Bunlardan kimileri Devlet’in görev alan›n›n d›ş›n-
dad›r. Bununla birlikte, çocuklar›n mülteci duru-
munda olduklar›, terk edildikleri, koruyucu aile
yan›na yerleştirildikleri, evlat edinildikleri ya da
Devlet taraf›ndan kuruma yerleştirildikleri durum-
larda ayr›nt›l› kay›t tutulmas› için gerekli önlemler
al›nabilir (bu kay›tlar muhafaza edilebilir ya da,
terk edilmiş çocuklar söz konusu olduğunda belir-
leyici özellikler kayda geçirilebilir) - bkz. madde
16, s. 218.

Bu konuda Komite Ukrayna ile ilgili endişelerini
dile getirmiştir:

“Komite, çok say›da çocu¤un, özellikle yeni
do¤mufl bebeklerin terk edilmelerini ve güç du-
rumdaki ailelere yard›mc› olacak kapsaml› bir
stratejinin olmay›fl›n› endifleyle karfl›lamaktad›r.
Bu durum, çocuklar›n baflka ülkelerde yasa d›fl›
yollardan evlat edinilmeleriyle ya da çocuk ka-
ç›rman›n ve satman›n baflka biçimleriyle sonuç-
lanabilir. Komite’nin endifle duymas›na yol açan
bir baflka husus da, çocuklar›n sat›fl›n› ya da ka-
ç›r›lmalar›n› yasaklayan bir yasa olmamas› ve
çocu¤un kimli¤ini koruma hakk›n›n yasa tara-
f›ndan güvence alt›na al›nmamas›d›r.” (Ukrayna
‹RSG, Add.42, parag. 11)

Peru ile ilgili görüş ise şöyledir:

“Ülkeiçi fliddet olaylar› nedeniyle baz› nüfus ka-
y›t merkezlerinin tahribe u¤ramas› ve bunun so-
nucunda binlerce çocu¤un kimliksiz kalmas› ve
bu yüzden bu çocuklar hakk›nda terörist faali-
yetlere kat›ld›klar› yolunda kuflkular beslenmesi
Komite’yi endifleye sevk etmektedir...

“‹ç fliddet olaylar›ndan etkilenen bölgelerden
kaçan çocuklara yeterli kimlik belgeleri sa¤lan-
mas› için özel önlemler al›nmal›d›r.” (Peru ‹RSG,
Add.8, parag. 8 ve 17)

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği’nin 1998
tarihli Ülke İçi Yer Değişimlerinde Yönlendirici
İlkeler belgesinde (bkz. s.314) yer alan 16. ilkeye
göre, “ülke içinde zorunlu olarak yeniden yerleşi-
me tabi tutulanlar›n, izini yitirdikleri yak›nlar›n›n
ak›betini ve yerlerini bilme haklar› vard›r” ve
“Yetkililer, kay›p olduklar› bildirilen kişilerin ak›-
betlerini ve yerlerini araşt›rmak ve bu alanda ilgi-
li uluslararas› kuruluşlarla işbirliği yapmak zorun-
dad›rlar.” Araşt›rmalarda kaydedilen ilerleme ka-
y›p kişinin en yak›n akrabas›na bildirilecek, bu ki-
şi al›nan sonuçtan haberdar edilecektir.” İlke 20

(2) ise şöyle demektedir: “...yetkililer (ülke içinde
yer değişimine tabi tutulan kişilere) vize, kimlik,
doğum belgesi ve nikah cüzdan› gibi haklar›ndan
yararlanabilmeleri için gerekli bütün belgeleri
sağlayacaklard›r. Yetkililer, özellikle, yer değiş-
tirme s›ras›nda yitirilen belgelerin yeniden temini
ya da yeni belge sağlama işlerini çabuklaşt›racak-
lar, bu süreçte söz konusu kişilerin ilgili belgeleri
temin için eski yerlerine yeniden dönme zorunlu-
luğu gibi güçlük yaratacak dayatmalardan kaç›na-
caklard›r.”  

Kimliği koruma hakk›, bu hakk› ihlâl edenlerin
yasalarca cezaland›r›lmalar› anlam›na gelir. 1992
y›l›nda benimsenen ilgili Bildirge’nin tavsiyesi de
bu yöndedir: “Ortadan kaybolan ana-babalar›n ço-
cuklar›n›n ya da anneleri ortadan kaybolduğu s›ra-
da doğan çocuklar›n yasa d›ş› işlerde kullan›lma-
lar› ve bu çocuklar›n gerçek kimliklerini değişti-
ren ya da gizleyen muameleler, ağ›r cezay› gerek-
tiren ciddî bir suç teşkil etmektedir.” (Madde 20)

“Yasa d›fl› müdahale” olmaks›z›n

Bu ifade, çocuğun kimliğini koruma hakk›n›n ya-
sal olarak ihlâl edilebileceği anlam›na gelir. Bu
husus, taslak çal›şmalar› s›ras›nda kimi ülkeler ta-
raf›ndan eleştirilmiştir (E/KN.4/1989/48, s. 55-56;
Detrick, s. 295-296). Hiç kuşkusuz, ihlâl suçunu
işleyen Devlet’in kendisi ise, bu hüküm çok zay›f
kalacakt›r. Çünkü, yasalar› koyan Devlet’tir. Bu-
nunla birlikte, varsay›lmas› gereken, hükmün, Ço-
cuk Haklar›na Dair Sözleşme dahil olmak üzere
uluslararas› hukuku içerdiğidir. 

“Kimli¤inin unsurlar›n›n
baz›lar›ndan veya tümünden
yasaya ayk›r› olarak yoksun
b›rak›lan” çocuklara Devlet
taraf›ndan “kimli¤ine süratle
yeniden kavuflmalar› amac›yla
gerekli yard›m ve korumada
bulunulmas›”

Bu hak, Devlet’in, kimlikten yoksun kalman›n ço-
cuklar aç›s›ndan ne kadar ciddî bir konu olduğunu
kabul etmesi, dolay›s›yla durumu gidermek için
gerekli kaynaklar› ay›rmas› anlam›na gelir. 

“Gerekli yard›m”

Bu ifade aşağ›dakileri içerir:

• ana-baban›n belirlenmesi için genetik araşt›r-
ma yap›lmas›;

• yanlar›nda kimse bulunmayan mülteci çocuk-
lar›n akrabalar›n›n ya da geldikleri toplumlar›n
üyelerinin araşt›r›lmas›;

• kay›p çocuklar› duyurmak ve aileleri birleştir-
mek amac›yla medyadan yararlan›lmas› (bkz.
yukar›daki kutu yaz›s›);
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• Çocuk Ticareti ve Kaç›r›lmas› ile İlgili Ulusla-
raras› Lahey Sözleşmesi’nin onaylanmas› ve
yasa d›ş› işlere dahil olduklar› iddias›yla (ulus-
lararas› vakalar dahil) göz alt›nda tutulan ço-
cuklar›n davalar›n›n yetkili mahkemeler tara-
f›ndan ivedilikle sonuçland›r›lmas› (başka bir
deyişle, söz konusu yarg›lamalar›n süresinin
aylar değil, günler ve haftalarla tan›mlanmas›,
bkz. madde 11, s. 160);

• Çocuklar›n Korunmalar› ve Uluslararas› Evlat
Edinme İşlemleri ile ilgili Lahey Sözleşme-
si’nin onaylanmas› ve ülke içindeki evlat edin-
me işlemleriyle ilgili usullerin gerekli onayla-
r›n al›nmas›n›, herhangi bir evlat edinme işle-
minden önce çocuğun doğum kayd›n›n resmi
olarak yap›lmas›n› sağlayacak biçimde düzen-
lenmesi (bkz. madde 21, s.305)

• çocuğun isim, tâbiiyet, ailenin nezaret hakk›,
vb. gibi kimlik unsurlar›na ilişkin değişiklikle-
rin resmen kayda geçirilmesinin sağlanmas›;

• çocuklar›n kendilerine ilişkin olarak tutulan
dosyalar› görebilmelerinin sağlanmas› (bkz.
madde 16, s. 224);

• Devlet kurumlar›nca bak›lan çocuklar›n kendi
öz dinlerini, kültürlerini ve dillerini korumala-
r›n›n sağlanmas›;

• s›n›r d›ş› etme ya da ailelerin yeniden birleş-
meleri gibi olaylarda tâbiiyet yasalar›n›n “ço-
cuğun yüksek yarar›” gözetilecek biçimde de-
ğiştirilmesi; tâbiiyet kazanma ve iltica işlemle-
rinin çabuklaşt›r›lmas›.

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›, uy-
gun yard›m›n “ceza hukuku ve kişisel hukuk alan-
lar›ndaki yasal önlemleri içerebileceğini” belirt-
mektedir (örneğin, çocuğun yasa d›ş› olarak kaç›-
r›lmas› durumunda evlat edinme işlemlerinin ipta-
li ya da bu tür eylemlerin cezaland›r›lmas› gibi.
Ayr›ca, örneğin bir ulusal veri bankas› gibi, çocu-
ğun kimliğini yeniden oluşturacak mekanizmalar
getirilebilir. Çocuğun kimliğini oluşturan unsur-
larda meydana gelen değişiklikler (isim, tâbiiyet
ve aile bağlar› dahil) bu veri bankas›na kaydedile-
bilir ve gerektiğinde bu bilgiler çocuğa aç›labilir,
K›lavuz, s. 432-433).

Savaş zamanlar›nda, çocuklarla ana babalar› bir
an önce birleştirmeye yönelik çabalar özellikle

önem kazan›r. Komite, Sierra Leone ile ilgili şu
gözlemlerde bulunmuştur: 

“Komite, ana babalar›ndan ya da di¤er yak›nla-
r›n›n ölümü ya da bu kiflilerden ayr›lma gibi ne-
denlerden dolay› kimsesiz duruma düflmüfl ço-
cuklar›n büyük bir say›la ulaflmas›ndan, birbirle-
rinden ayr›lm›fl ana babalarla çocuklar›n›n izleri-
nin bulunmas› çal›flmas›n›n yavafl ilerlemesinden
büyük endifle duymaktad›r...

“Komite, bu nedenle ailelerin izlerinin sürülmesi
programlar›n›n güçlendirilmesi için gerekli her
tür çaban›n gösterilmesini, bu arada özellikle
belli bafll› kentlerin sokaklar›nda yaflayan kimse-
siz çocuklar için alternatif bak›m sa¤layacak ça-
l›flmalar›n gerekti¤i gibi planlanmas›n› talep et-
mektedir.” (Bierra Leone ‹RSG, Add. 116, pa-
rag. 50 ve 51). 

“Koruma”

Bu ifade, kimliklerine yeniden kavuşturulan ço-
cuklar›n bu s›rada geçici olarak uygun yerlere yer-
leştirilmelerini öngörür. Bu arada, çocuğa yap›lan
iş ve bu işin neden yap›ld›ğ› hakk›nda bilgi veril-
melidir. Çünkü, durumu bilmeme ve belirsizlik,
çocukta gereksiz yere güvensizlik ve rahats›zl›k
yaratabilir.

“kimli¤ine süratle yeniden
kavuflturulma”

Bu madde, çabukluğun çocuk aç›s›ndan önemini
vurgulamaktad›r. Çocuğun “kimliği” yaln›zca
ana-babayla ya da kültürel kökenle ilgili bir olgu
değildir. Çocuklar büyüdükçe, içinde yaşad›klar›
ailenin ya da kültürün kimliğini edinirler. O kadar
ki, bunlar›n ortadan kalkmas›, çocuk bak›m›ndan
kimliği aç›s›ndan ikinci bir yoksunlaşma anlam›na
gelir. Bu, Devlet taraf›ndan ya da kişilerin kötü
yola sürüklemeleri sonucunda çocuklar›ndan ayr›
düşen ana-babalar için ac› bir gerçektir (Bu nokta-
da belirtelim ki, Arjantin bu konuda “Devlet’in bu
yükümlülüğü, özel olarak, çocuğun yanlar›nda ye-
tişeceği kan bağ› olan yak›nlar›na verilmesini içe-
rir” ifadesini önermiş, ancak bu öneri kabul gör-
memiştir (E/KN.4/1986/39, s. 8-10; Detrick, s.
292-294)). 
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr
8. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (çocu¤un 8. maddedeki tan›m›, adalet, aile iflleri, d›fl iliflkiler, kamu iletiflimi ve medya,
sosyal güvenlik ve e¤itimle ilgili bütün resmî kurulufllar› ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilen memesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 8. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar›.

8. maddenin uygulanmas›na iliflkin özel konular
� Çocuklar, ana-babadan her ikisinin de tâbiiyetini edinebiliyorlar m›?

� Çocuklar, uzunca bir süre yaflad›klar› ülkenin tâbiiyetini edinebiliyorlar m›? 

� Tâbiiyetinde olduklar› Devlette ana-babalar› ile birlikte yaflayabiliyorlar m›?

� Tâbiiyet ve ailelerin birleflmesi haklar›yla ilgili ifllemler çabuk yap›l›yor mu?

� Çocuklar›n isimlerinde yap›lan de¤ifliklikler, çocu¤un yüksek yarar›n› gözetecek biçimde yarg› denetimine
tâbi tutuluyor mu?

� Bu de¤ifliklikler eksiksiz biçimde kayda geçiriliyor mu ve bu kay›tlar çocuklara aç›k tutuluyor mu?

� Kendi yüksek yararlar› aç›s›ndan sak›nca oluflturmad›¤› durumlarda çocuklar kendi öz ailelerini bilip bun-
larla iliflki kurabiliyorlar m›?

� Bütün çocuklar› kapsamak üzere, kimlik ve kimlikte yap›lan de¤iflikliklerin do¤ru kay›tlar› tutuluyor mu?

� Çocuklar bu kay›tlar› görmek için baflvuruda bulunabilirler mi?

� Nesebin kuflkulu oldu¤u durumlarda, çocu¤un bu kuflkular› genetik testlerle giderme imkânlar› var m› (ge-
rekti¤inde paras›z)?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Kay›p çocuklar›n ya da kay›p aile üyelerinin izinin bulunmas› için baflka kaynaklar da tahsis ediliyor mu (ör-
ne¤in araflt›rma bürolar› ve medya gibi)?

� Devlet, Uluslararas› Çocuk Kaç›r›lmas›n›n Hukuki Yönleri Hakk›ndaki Lahey Sözleflmesi ile Ülkeler Aras› Ev-
lat Edinmede Çocuklar›n Korunmas› ve ‹flbirli¤i Hakk›ndaki Lahey Sözleflmesini onaylam›fl m›?

� Çocu¤un kimli¤ine ve aile ba¤lar›na iliflkin bir suç ifllendi¤inde ya da ifllendi¤i iddia edildi¤inde bu tür bü-
tün vakalar ciddî biçimde ele al›n›yor mu?

� Çocuklar›n kimliklerini koruma haklar›na yönelik olup yasalarda öngörülmeyen müdahalelere ceza uygu-
lan›yor mu? 

� E¤itim, sosyal güvenlik ve yarg› sistemleri çocu¤un kendi öz kültüründen, dininden ve dilinden yararlan-
mas›n› güvence alt›na al›yor mu?

� Devlet bak›m› alt›ndaki çocuklar söz konusu oldu¤unda, bu çocuklar›n as›l aileleri ve çocukluklar›na iliflkin
sa¤l›kl› kay›tlar tutuluyor mu? 

� Bu konumdaki çocuklar söz konusu kay›tlara ulaflabiliyorlar m›? 

� Çocu¤un devlet taraf›ndan belirli kurumlara yerlefltirildi¤i durumlarda, onun yüksek yarar›na uygun oldu-
¤u sürece, etnik, dinî, kültürel ve dilsel kökeni ile süreklilik sa¤lanabiliyor mu?

133ÇOCU⁄UN YAfiAMA HAYATTA KALMA VE GEL‹fiME HAKKI

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. Dolay›s›yla 8.

madde salt kendi bafl›na, di¤er maddelerden yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus
olmas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› 8. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 7: do¤umda nüfus kayd›, isim ve vatandafll›k hakk›, ana-babas› taraf›ndan bak›lma hakk›

Madde 9: çocu¤un yüksek yarar›n›n gerektirdi¤i durumlar d›fl›nda ana-babadan ay›r›lmamas›

Madde 10: farkl› ülkelere da¤›lm›fl ailelerin birlefltirilmesi

Madde 11: çocu¤un yasa d›fl› yollarla ülke d›fl›na ç›kar›lmas›n›n ve döndürülmemesinin yasaklanmas›

Madde 16: özel yaflama, aileye ve eve yönelik keyfî müdahaleden korunma

Madde 18: ana-baban›n ortak sorumluluklar›

Madde 20: aile ortamlar›ndan yoksun kalan çocuklar

Madde 21: evlat edinme

Madde 22: mülteci çocuklar

Madde 30: az›nl›k ya da yerli halklara mensup çocuklar

Madde 35: çocuk sat›fl›n›n, kaç›r›lmas›n›n ve kötü amaçlar için kullan›lmas›n›n önlenmesi
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Ana-babadan
ayr›lma

Özet

9. Maddenin Metni
1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu aç›k olarak, ayr›l›¤›n çocu¤un yüksek
yarar›na oldu¤u yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler, çocu¤un; ana-babas›ndan, onlar›n r›zas› d›fl›n-
da ayr›lmamas›n› güvence alt›na al›rlar. Ancak, ana-babas› taraf›ndan çocu¤un kötü muameleye maruz b›-
rak›lmas› ya da ihmâl edilmesi durumlar›nda ya da ana-baban›n birbirinden ayr› yaflamas› nedeniyle çocu-
¤un ikametgâh›n›n belirlenmesi amac›yla karara var›lmas› gerekti¤inde, bu tür bir ayr›l›k karar› verilebilir.

2. Bu maddenin birinci paragraf› uyar›nca giriflilen her ifllemde, ilgili bütün taraflara iflleme kat›lma ve gö-
rüfllerini bildirme olana¤› tan›n›r.

3. Taraf Devletler, ana-babas›ndan ya da bunlardan birinden ayr›lmas›na karar verilen çocu¤un, kendi yük-
sek yarar›na ayk›r› olmad›kça, ana-baban›n ikisiyle de düzenli bir biçimde kiflisel iliflki kurma ve do¤rudan
görüflme hakk›na sayg› gösterirler.

4. Böyle bir ayr›l›k, bir Taraf Devlet taraf›ndan giriflilen ve çocu¤un kendisinin ana veya babas›n›n veya her
ikisinin birden tutuklanmas›n›, hapsini, sürgün, s›n›rd›fl› edilmesini veya ölümünü (ki buna Devlet’in göze-
timi alt›nda iken nedeni ne olursa olsun meydana gelen ölüm dahildir) tevlit eden herhangi benzer bir ifllem
sonucu olmuflsa, bu Taraf Devlet, istek üzerine ve çocu¤un esenli¤ine zarar vermemek koflulu ile; ana-baba-
ya, çocu¤a veya uygun olursa, ailenin bir baflka üyesine, söz konusu aile bireyinin ya da bireylerinin bulun-
du¤u yer hakk›nda gereken bilgiyi verecektir. Taraf Devletler, böyle bir istemin bafll› bafl›na sunulmas›n›n il-
gili kifli veya kifliler bak›m›ndan aleyhte hiçbir sonuç yaratmamas›n› ayr›ca taahhüt ederler.

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 9. maddesi,
çocuklar›n haklar›yla ilgili iki temel ilke içermek-
tedir. Bunlardan birincisi, çocuğun, kendi yüksek
yarar›na olduğu durumlar d›ş›nda, ana-babas›ndan
ayr›lmamas›d›r. İkincisi, çocuklar› yüksek yarar
gerekçesiyle ana-babalar›ndan ay›rmaya yönelik
bütün işlemlerin adil olmas› gerekir. Madde ayr›-
ca çocuklar›n hem anneleri hem de babalar› ile
ilişki ve temas içinde olma haklar›n› teyit etmek-
te, ayr›lmaya Devlet’in neden olduğu durumlarda
(örneğin s›n›rd›ş› etme ve hapsetme gibi durum-

lar) ana-baba ile çocuğa birbirlerinin nerede ol-
duklar›na ilişkin bilgi vermeyi Devlet’in görevi
saymaktad›r. 

Bu temel ilkeler 1959 tarihli Çocuk Haklar› Bil-
dirgesi’nde de yer almaktad›r: “Kişiliğinin tam ve
ahenkli bir tarzda gelişebilmesi için çocuğun sev-
gi ve anlay›şa ihtiyac› vard›r. Çocuk mümkün ol-
duğu kadar ana-babas›n›n ihtimam ve sorumlulu-
ğu alt›nda ve herhalde hissî bir bağl›l›k ve ahlâkî
ve maddî bir güvenlik ortam› içinde büyümek im-
kân›na sahip olmal›d›r...” (madde 6).



Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nde ise şöyle denmektedir: “Aile toplumun do-
ğal ve esasl› bir birimidir, ve aile toplum ve Dev-
let taraf›ndan korunma hakk›na sahiptir.” (madde
23(1), ki bu maddenin içeriği ayr›ca Uluslararas›
Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Haklar Sözleşme-
si’nin 10. maddesinde yans›ma bulmaktad›r) ve

“Hiç kimsenin özel ve aile yaşam›na, konutuna
veya haberleşmesine keyfî veya hukuka ayk›r›
olarak müdahale edilemez; onuru veya itibar› hu-
kuka ayk›r› sald›r›lara maruz b›rak›lamaz. Herkes
bu tür sald›r›lara veya müdahalelere karş› hukuk
taraf›ndan korunma hakk›na sahiptir.” (maddeler
17(1) ve (2)). �

Çocuk Haklar› Komitesi,
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar 

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, sayfa 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Aile ortam› ve alternatif bak›m

Bu bölüm alt›nda Taraf Devletler’den, belirli konularda bilgi talep edilmektedir. Bilgi talep edilen
konular aras›nda, yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemler yer almaktad›r.
Bu bilgiler, özellikle ‘çocu¤un yüksek yarar›’ ve ‘çocu¤un görüfllerine sayg›’ ilkelerinin söz konusu
önlemlere nas›l yans›t›ld›¤›n›; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin yaflama geçirilmesinde ne kadar me-
safe al›nd›¤›n›, bu süreçte karfl›lafl›lan etmenleri ve güçlükleri; uygulama önceliklerini ve flu aç›dan
gelecek için belirlenen somut hedefleri içermelidir 

... (c) ana-babadan ay›rma (madde 9);

Taraf Devletler’den, yukar›dakilere ek olarak flu konularda da bilgi talep edilmektedir: Raporun ait
oldu¤u dönemde her y›l için, afla¤›da belirtilen çocuk gruplar›nda yer alan çocuk say›s›n›n, yafl gru-
bu, cinsiyet, etnik ya da ulusal köken, kentsel ya da k›rsal yerleflim aç›s›ndan ayr›flt›r›lm›fl olarak ve-
rilmesi: evsiz çocuklar, koruyucu gözetim alt›na al›nan istismara ya da ihmale maruz kalan çocuk-
lar, koruyucu aile yan›na yerlefltirilen çocuklar, kurumlara yerlefltirilenler, ülke içinde evlat edinme
yoluyla ailelerin yan›na geçen çocuklar, ülkeleraras› evlat edinme çerçevesinde ülkeye gelen çocuk-
lar ve yine ayn› çerçevede ülke d›fl›na ç›kan çocuklar. 

Taraf Devletler’in bu bölümde ele al›nan çocuklara iliflkin olarak daha baflka anlaml› istatistikler ve
göstergeler iletmeleri de memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/S, parag. 16-18)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“V. A‹LE ORTAMI VE ALTERNAT‹F BAKIM

C. Ana-babadan ay›rma (madde 9)

Lütfen afla¤›daki konularda bilgi veriniz: ‹stismar, ihmal, ana-baban›n ayr› yaflamas› ve çocu¤un ne-
rede yaflayaca¤›na iliflkin bir karar verilmesinin gerekmesi gibi çocu¤un ana-babas›ndan ayr›lmas›-
n›n çocu¤un yüksek yarar›na olaca¤› durumlar d›fl›nda, çocu¤un ana-babas›ndan ayr›lmamas›n›
sa¤lamak için al›nan, yasal ve yarg›sal içerikte olanlar dahil bütün önlemler; ayr›ca, bu tür kararla-
r›n hangi yetkililer taraf›ndan al›nabildi¤ini, geçerli olan yasa ve usullerle temyiz olanaklar› gibi ko-
nularda da bilgi verin. 

9. maddenin 2. paragraf› uyar›nca, çocu¤un kendisi dahil olmak üzere ilgili bütün taraflar›n her-
hangi bir duruflmaya kat›l›p görüfllerini aç›klayabilmelerini sa¤lamak üzere al›nan önlemler konu-
sunda bilgi verin.
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Anas›ndan, babas›ndan ya da her ikisinden birden ayr›lm›fl çocu¤un, kendisinin yüksek yarar›na ay-
k›r› olabilecek durumlar d›fl›nda, ana-baban›n her ikisiyle de düzenli biçimde iliflki ve temas kurma
hakk›n›n güvence alt›na al›nmas› için al›nan, yarg›sal ve idarî nitelikte olanlar dahil bütün önlemler
hakk›nda bilgi verin. Ayr›ca, bu tür konularda çocu¤un kendi görüfllerinin ne ölçüde dikkate al›n-
d›¤›n› da belirtin.

9. maddenin 4. paragraf›na uygun olarak, çocuklar›n, Devlet’in herhangi bir giriflimi sonucunda
anas›ndan, babas›ndan ya da her ikisinden birden ayr›lmas› durumlar›nda, ailenin üyelerinin nere-
de olduklar›n›n, talep üzerine ve bu konudaki bilgiler çocu¤un esenli¤ini tehlikeye düflürmedi¤i sü-
rece, çocuklara, ana-babalara, e¤er uygunsa ailenin di¤er üyelerine bildirilmesi için al›nan önlem-
ler konusunda bilgi verilmesi. Ayr›ca belirtilmesi gereken husus, böyle bir talebin varl›¤› halinde ta-
lepte bulunan›n olumsuz birtak›m sonuçlarla karfl›laflmamas› için al›nan önlemlerdir.

Göz alt›na al›nma, hapis, sürgün, s›n›rd›fl› edilme ve ölüm gibi durumlarla ilgili olarak, 9. madde-
nin uygulanmas›nda al›nan mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için saptanan hedefler de da-
hil olmak üzere ayr›flt›r›lm›fl (örne¤in yafla, cinsiyete, ulusal, etnik ya da toplumsal kökene göre) bil-
gilerin sa¤lanmas›.”

(ÇHS/K/58, parag. 68-72 Bu madde alt›nda verilecek bilgiler söz konusu oldu¤unda, Periyodik Ra-
porlar K›lavuzu’ndaki 24. paragraf da göz önüne al›nmal›d›r K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3,
s. 687.)

Çocu¤un “yüksek yarar›na
oldu¤u yolunda karar
vermedikçe çocu¤un; ana-
babas›ndan, onlar›n r›zas›
d›fl›nda ayr›lmamas›” hakk›

“Onlar›n r›zas› d›ş›nda” ifadesindeki r›za, ya ana-
babalar›n ya da ana-baba ile birlikte çocuğun r›za-
s› anlam›na gelmektedir. Cümlenin kuruluşu, bu-
rada söz konusu olan›n yaln›zca çocuğun kendi r›-
zas› olmad›ğ›n› ortaya koymaktad›r. Bir bak›ma,
çocuklar›n ana-baba taraf›ndan bak›lma hakk›, ka-
ç›n›lmaz biçimde ana-baban›n “r›zas›na” bağl›d›r.
Çok küçük yaşlardaki çocuklar kendilerine kimle-
rin bakacağ›n› belirleme imkân ve becerisinden
yoksundurlar. Ailelerine, toplumlar›na ve Dev-
let’e, bu seçim için bağ›ml› durumdad›rlar. Ayr›-
ca, küçük çocuklar ana-babalar›n› “seçme” konu-
munda olmuş olsalard› bile, onlar›, kendi r›zalar›
d›ş›nda ana-baba gibi davranmaya zorlayamazlar-
d›. Devlet, ana-babalar›, çocuklar›n› maddî an-
lamda desteklemeye zorlama yolunu izleyebilir,
ama onlar› çocuklar›na gerektiği gibi bakmaya
zorlayamaz.

Devletler, kuşkusuz, boşanma nedeniyle ana ba-
balar›ndan ayr› kalan çocuklar konusunda herhan-
gi bir sorumluluk taş›yamazlar. Bununla birlikte
Komite, ana baban›n boşanmas›n›n çocuklar üze-
rindeki etkilerine ilişkin araşt›rma ve duyarl›l›k
geliştirme kampanyalar› yürütülmesini ve bu ara-
da ana babalara bu alanda dan›şmanl›k hizmetleri
sağlanmas›n› önermiştir: 

“Komite, taraf Devletle boflanma oranlar›n›n
yüksekli¤i (ki bu ülke dünyada en yüksek bo-
flanma oran›na sahip ülke olarak bilinmektedir)
ve bu durumun çocuklar üzerindeki olas› etkile-
ri konusunda endiflelidir. Komiteyi endiflelendi-
ren bir baflka husus da, boflanmalar›n ve çok
genç yafllardaki evliliklerin çocuklar üzerindeki
olumsuz etkileri konusunda araflt›rma yap›lma-
mas› ve boflanman›n çocuklar üzerindeki olum-
suz etkilerini iflleyecek kamuoyu duyarl›laflt›rma
çal›flmalar›n›n yap›lmamas›d›r.

“Komite...ailelerin parçalanmas›n›n çocuklar
üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili çal›flma ve
araflt›rmalar yap›lmas›n›, bu konuya iliflkin bilinç
ve duyarl›l›k yaratma çal›flmalar›n›n sürdürülme-
sini tavsiye eder. Komitenin Taraf Devlete bir
baflka tavsiyesi de ana babalara yönelik dan›fl-
manl›k hizmetlerinin gelifltirilmesidir.” (Maldivler

‹RSG, Add. 91, parag. 17 ve 37). 

Madde, çocuklar›n anadan, babadan ya da her iki-
sinden birden ayr›lmalar›n›n gerekli olabileceği
durumlara iki örnek vermektedir. Bu durumlardan
birincisi, ana-baban›n çocuğu istismar ya da ihmal
etmesidir, ikinci durum ise ana-baban›n ayr› yaşa-
mas›d›r. Sözleşme’nin taslak çal›şmalar› s›ras›nda
ABD temsilcisi bir üçüncü örnek ileri sürmüştür:
“ana-baba ile çocuk aras›nda, çocuğun nerede ka-
lacağ›na ilişkin anlaşmazl›k ç›kt›ğ› durumlar”
(E/1982/12/Add.1, C, s. 49-55; Detrick, s. 168).
Bu öneri, bu içerikte çok say›da neden s›ralanama-
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yacağ› gerekçesiyle reddedilmiştir. Dolay›s›yla,
maddede yer alan iki örnek, ana-babadan ayr›lma-
n›n gerçekleşebileceği durumlar› sergilemenin
ötesinde anlam taş›mamaktad›r.
Bununla birlikte, ABD delegesi taraf›ndan verilen
örnek, kimi çocuklar için gerçekten zorlu bir du-
rumu yans›tmaktad›r. Örneğin, ana ile baba çocu-
ğun nerede kalacağ› ve çocuğu kimin ne zamanlar
görebileceği konusunda kendi aralar›nda anlaşm›ş
olabilirler; ama çocuk bu sonuçtan mutlu olmaya-
bilir. Pek az say›da Devlet böyle durumlarda ço-
cuğu gözeten hükümler benimsemiştir. Bunun ge-
rekçesi de, Devlet’in, ana-babalar›n kendi arala-
r›nda vard›klar› anlaşmalara müdahale etmemesi-
dir. Ancak eğer bu Devlet kar› ile koca aras›ndaki
anlaşmazl›klara hakem olarak müdahale etme ro-
lünü üstlenmişse, o zaman ana-baba ile çocuk ara-
s›ndaki anlaşmalarda da bu rolü yerine getirmesi
gerekmektedir. Devlet, en az›ndan, böyle bir ha-
kemlik için baş vurma imkânlar›n› çocuğa sağla-
yan yarg›sal mekanizmalar› oluşturarak bu rolünü
yerine getirebilir.
Çocuğun ana-babas›ndan ayr›lmas›n›n “gereksiz”
say›ld›ğ› diğer durumlar aras›nda şunlar yer al-
maktad›r:

Devlet bak›m›. Aile bak›m›na alternatiflerle
ilgili 20. madde, kimi çocuklar›n, kendi yararlar›-
na olacağ› belirlendiği taktirde, aile ortamlar›ndan
kal›c› ya da geçici olarak ayr› tutulabilmelerini ka-
bul etmektedir. Bu konuda, çocuğun yüksek yara-
r›n›n ne olduğunun belirlenmesinde, kimi devlet-
ler diğerlerine göre daha belirgin ölçütler kullan-
maktad›r. Çocuklar›n ailelerinden ayr› tutulmala-
r›na yasal olarak izin verilen ülkelerde, bu uygula-
man›n ayr›mc›l›k içerip içermediğine özellikle
dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin, evsizlik
ya da yoksulluk, kendi başlar›na, çocuklar›n aile-
lerinden ayr› tutulmalar›n›n gerekçesi olmamal›d›r
ya da ayn› işleme ailesi çocuğu okula göndermi-
yor gerekçesiyle de başvurulmamal›d›r. Eğer ör-
neklenen bu durumlar çocuğun gelişimini olum-
suz etkiliyorsa, o zaman Devlet çocuk ailesinin
yan›nda kal›rken bu durumlar› düzeltecek kaynak-
lar› harekete geçirmelidir. Komite bu konuda H›r-
vatistan’a, 

“çocuklar›n, ana babalar›n›n sa¤l›k durumunun
bozuklu¤u ya da içinde bulunduklar› güç koflul-
lar nedeniyle ailelerinden ayr› tutulabilmeleri”
nedeniyle duydu¤u endifleleri iletmifltir (H›rvatis-
tan ‹RSG, Add. 52, parag. 17).

Komite ayr›ca Birleşik Krall›k hakk›nda şu yoru-
mu yapm›şt›r: 

“…Belli etnik az›nl›klara mensup çocuklar›n da-
ha çok bak›m alt›na al›nmas›ndan Komite endi-
fle duymaktad›r.”(Birleflik Krall›k ‹RSG, Add.34,
parag.12)

Belçika ile ilgili endişeler ise şöyle dile getirilmiş-
tir:

“...görüldü¤ü kadar›yla nüfusun dezavantajl› ke-
simlerine mensup çocuklar›n ailelerinden ayr›
bak›m alt›na yerlefltirilmeleri olas›l›¤› daha fazla-
d›r. Komite, bu konuda, çocu¤un yetifltirilmesin-
de ailenin tafl›d›¤› önemi bir kez daha an›msat›r
ve çocu¤un ailesinden ayr› tutulmas›nda kendi
yüksek yarar›n›n birinci derecede gözetilmesi
gereklili¤ini bir kez daha vurgular.” (Belçika
‹RSG, Add. 38, parag 10. Ayr›ca bkz. Peru
2RSG, Add 120, parag. 21; Norveç 2RSG,

Add.126, parag. 34 ve 35). 

Komite, erkek çocuklar›n alternatif kurumlara
yerleştirilmesiyle ilgili görüşlerini şöyle dile getir-
miştir: 

“Taraf Devlete, kendi aile ortamlar› içindeki er-
kek çocuklar›n durumlar›n›, alternatif bak›m ku-
rumlar›na ya da bak›c› ailelere verilme e¤ilimi-
nin ne kadar yayg›n oldu¤unu araflt›rmas› tavsi-
ye olunur.” (Saint Kitts ve Nevis ‹RSG, Add.

104, parag. 23).

Bütün bunlara karş›n Finlandiya kendi İlk Rapo-
runda ibrenin çocuklar›n her koşulda biyolojik ana
babalar›yla birlikte b›rak›lmalar›ndan yana fazlaca
kaym›ş olduğunu belirtmektedir (Finlandiya İR,
parag. 299-302; ayr›ca bkz. Madde 18, s.250). Bu-
nunla birlikte Finlandiya’n›n İkinci Raporunu in-
celeyen Komite şu görüşü iletmiştir: 

“Taraf Devletin ekonomi alan›nda son dönemde
kaydetti¤i ilerlemeleri gözeten Komite, Taraf
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Ana babalar› hapiste olan
çocuklar

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti raporunda
şöyle denmektedir: “Ceza İnfaz Yasas›n›n 13.
maddesine göre, suç işleyen bir kişinin sosyal
eğitim yoluyla ›slah edilebileceğine ilişkin ik-
na edici veriler bulunuyorsa, bu kişi cezaland›-
r›lma yerine sosyal eğitime tabi tutulabilir. Bu,
suç işleyen bir anne için de geçerlidir. Özellik-
le ailedeki annenin suç işlediği ve çocuklar›n
umars›z kalabileceği durumlarda, ailenin bo-
zulmamas› için hapis cezas› yerine, kimi özel
durumlar d›ş›nda, tazminat, disiplin cezas›, di-
ğer idari cezalar ya da sosyal eğitim yoluna
başvurulabilir. Bebekli bir anne suç işlediğin-
de kad›n göz alt›na al›nmaz, ancak bebeğine
bakabilmesi için evinde ya da belirli bir alanda
göz hapsinde tutulur.” (Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti İR, parag. 100 ve 101).



Devlete, çocuklu ailelere daha fazla kaynak ay›r-
mas›n›, bu arada çocuklar›n kurumlara ya da
bak›c› ailelere verilmesinden kaç›nmak için ço-
cuklu ailelere gerekli deste¤i sa¤lamas›n› hara-
retle tavsiye eder...

“Komite, son dönemde aileleri d›fl›nda baflka
yerlere yerlefltirilen çocuk say›s›ndaki art›fl› endi-
fleyle tespit eder.

“Komite, Taraf Devlete, çocuklar›n ancak kendi
en yüksek yarar› söz konusu oldu¤unda ve o da
k›sa bir süre için aileleri d›fl›ndaki yerlere veril-
mesini sa¤layacak önlemleri almas›n› tavsiye
eder.” (Finlandiya 2RSG, Add. 132, parag. 34,

35 ve 36). 

Devlet kurumlar›nda bak›lan çocuklar›n ana-baba-
lar›yla ilişkilerinin sağlanamad›ğ› durumlar olabi-
lir (kurumlar, uzmanl›k okullar›, özürlü çocukla-
r›n yerleştirildikleri kurumlar, sokak çocuklar›yla
ilgili projeler, koruyucu aile yan›na yerleştirilme,
“basit yöntemli evlat edinme”, vb.). Bu, özellikle
çocuğun ana-babas›n›n düşmanca bir tutum içinde
olduğu, çocuğun gelişimini bozucu özellikler taş›-
d›ğ› ya da çocuğun iyi yetişmesi aç›s›ndan elveriş-
siz özellikler taş›d›ğ› durumlarda, en başta çocuğa
bak›m sağlayan›n rahatl›ğ› aç›s›ndan gerekli ola-
bilir. Çocuğun bir yerde “kal›c›” olma gereksinimi
duymas› ya da ana-babay› görmenin çocuğun mo-
ralini bozmas› gibi gerekçelerle çeşitli savlar ileri
sürülmüştür. Bununla birlikte eldeki kan›tlar gös-
termektedir ki, Devlet kurumlar›nda bak›lan ço-
cuklar eğer bu bak›m›n ilk dönemlerinde ana-ba-
balar›yla ilişki içinde değillerse, daha sonra birleş-
me olas›l›klar› da azalmaktad›r. Bu tür yerleştir-
melere ilişkin planlama, uzun mesafelere gideme-
yecek ya da ancak belirli tarihlerde ziyarette bu-
lunma olanaklar› olmayan ana-babalar da düşünü-
lerek, ilişkinin kolayl›kla kurulabileceği biçimde
yap›lmal›d›r.

Sokakta yaflayan ya da çal›flan, terk
edilmifl, evden kaçm›fl ya da yan›nda
kimsesi bulunmayan çocuklar Yoksulluk,
şiddet ya da silahl› çat›şmalar gibi aş›r› koşullar
alt›nda bulunan ana-babalar, çocuklar›n› terk ede-
bilirler ya da ana-baba ile çocuk, böyle durumla-
r›n aş›r› bas›nc› alt›nda birbirleri ile temas› yitire-
bilirler. Kimi durumlarda çocuklar, ana-babalar›-
n›n şiddeti ya da istismar› yüzünden evden kaç›p
sokaklarda yaşamaya başlayabilirler. Sonuçta, bu-
gün dünyadaki büyük kentlerin çoğunda ana-ba-
balar›ndan bağ›ms›z yaşayan bir çocuk nüfus
oluşmuştur. Bu durumdaki çocuklara yönelik
Devlet yard›mlar›, her koşulda, bu çocuklara ana-
babalar›n› ve ailelerini bulup onlarla yeniden bir-
leşme imkânlar› tan›mal›d›r. Bu, kimi çocuklar

için olanaks›z olabilir. Ancak, çocuklar›n as›l aile-
lerinden ayr› olduklar›nda daha iyi durumda ola-
caklar› varsay›m›, zaman zaman, 9. madde ile ço-
cuklara tan›nan haklar›n ihlâli anlam›na da gelebi-
lir. Komite, ilgili Devleti bu ailelerin izini sürme-
ye teşvik etmiştir: 

“...duyarl›l›k, di¤er hususlar›n yan›s›ra, birbirle-
rinden ayr›lm›fl aileler ve çocuklar›n izlerini sür-
mede yavafl geliflme belirten raporlar konusun-
da da dile getirilmifltir...

Komite Taraf Devletin aile izleme programlar›n›
güçlendirmek için her tür çabay› göstermeye
davet eder...” (Kolombiya 2RSG, Add. 137, pa-
rag. 40 ve 42. Ayr›ca bkz. Dominik Cumhuriyeti
‹RSG, Add. 150, parag. 30 ve 31). 

Sokaklardaki çocuklar konusuyla ilgili olarak 20
maddeye bak›labilir (s.293). 

Hastane bak›m›ndaki çocuklar Ana-baba-
lar›n hastanedeki çocuklar›n› ziyaret etmelerine ve
eğer mümkünse onlarla birlikte kalmalar›na izin
verilmemesi gibi durumlar görülebilmektedir. Bir
kez daha, gelişmekte olan ülkelere göre sanayileş-
miş ülkelerde daha s›k görülen bu tür ay›rma, ço-
cuğun t›bbî gereksinimleri belirtilmiş olsa bile,
hastane personelinin kendi tercihleri aç›s›ndan ya-
p›lmaktad›r. Oysa, ana-babalar›n›n hastanede yan-
lar›nda olmalar› durumunda, çocuklar›n iyileşme-
lerinin daha kolay gerçekleştiği ortaya konulmuş-
tur. Hastane uygulamalar› büyük ölçüde hastane
personelinin ve yöneticilerinin tercihlerine bağl›
olsa bile, Devlet’in, hastanelerin çocuk dostu ol-
malar›na teşvik edilmesinde önemli bir rolü var-
d›r.

Hapishanedeki ana-babalar Ana-babala-
r›n, özellikle de bağ›ml› çocuğu olan annelerin
hapsi, sorunlu bir konudur. Çünkü bu durumda
ana ya da babas›yla birlikte çocuk da cezaland›r›l-
m›ş olmaktad›r. Suçlular cezaland›r›ld›klar›nda,
bu durumun masum akrabalar üzerinde de her za-
man etkileri olacağ› öteden beri ileri sürülmüştür.
Ancak, eğer söz konusu olan küçük çocuklarsa, bu
durum çocuklar aç›s›ndan çok derin sonuçlar do-
ğurabileceği gibi, Devlet aç›s›ndan da çok masraf-
l› olabilir (hem çocuğun gereksinimlerini karş›la-
ma anlam›nda k›sa dönemde, hem de erken ayr›l-
man›n getireceği sosyal sorunlar aç›s›ndan uzun
dönemde). Çözüm yollar›ndan biri, küçük çocuk-
lar›n hapishanede anneleri taraf›ndan bak›lmas›-
d›r. Diğeri ise yapt›r›mlar›n daha yap›c› hale geti-
rilmesidir. Mümkün olduğu durumlarda bunlar-
dan ikincisi benimsenmelidir.

Gerçi küçük çocuklar yanlar›nda anneleri olduğu
sürece nerede bulunduklar›n› fazla önemsemezler;
ancak, çocuk büyüdükçe, annesinden ayr›lmas›n›n
gerekip gerekmediği, gerekiyorsa bu ayr›l›ğ›n ne
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zaman gerçekleşeceği gibi konularda karar ver-
mek çeşitli güçlükler ç›karabilir. Komite, gerek
çocuklara hapishanede olan büyükleriyle birlikte
bak›lmas›, gerekse hapishanelerdeki büyüklerle
çocuklar aras›ndaki temas›n sağlanamamas› konu-
sundaki endişelerini dile getirmiştir:

“Komite, tutukevlerinde ana ve babas›ndan biri
ile birlikte olan çocuklar›n durumuna iliflkin en-
diflelerini belirtmek ister. Komite, Taraf Devlete,
özellikle ana ve babas›ndan biri tutukevlerinde
bulunan çocuklar›n bu tür kurumlara yerlefltiril-
mesine alternatif olabilecek (örne¤in bak›c› aile
gibi) imkanlar üzerinde durmas›n› tavsiye eder.”
(Bolivya 2RSG, Add. 95, parag. 23). 

“Komite, çocu¤un yüksek yarar›n›n, özellikle ai-
lelerinden ayr› tutulan çocuklar›n haklar›n›n, tu-
tukevlerindeki büyükleriyle temas aç›s›ndan ye-
terince gözetilmemesi hususundaki endiflelerini
dile getirmek ister...

Komite, Taraf Devlete, hapisteki kiflilerle tema-
sa iliflkin kurallar›n uygulanmas›na esneklik ge-
tirmesini, böylece kendi yüksek yararlar›na oldu-
¤u durumlarda çocuklar›n bu tür yerlerdeki ana
babalar›yla temas edebilmelerinin sa¤lanmas›n›
tavsiye eder.” (Norveç, 2RSG, Add. 126, parag.
30 ve 31). 

2(2). madde çocuğu “ana-babas›n›n, yasal vasile-
rinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumlar›, fa-
aliyetleri ... nedeniyle ayr›ma veya cezaya tâbi tu-
tulmaktan” korumaktad›r (bkz. s. 36). Burada, ço-
cuğun annesinin özgürlüğünün k›s›tlanmas›n›n,
küçük çocuğun gelişimi aç›s›ndan son derece
önemli olduğu belirtilmekle birlikte, Devletler,
çocuğun babas›n›n bu şekilde hapsinin de olum-
suz sonuçlar yaratabileceğini, çocuğun önemli bir
örnek kişiden mahrum kalmas›na ve ailenin yok-
sullaşmas›na yol açabileceğini görmelidirler.

Suç iflleyen çocuklar. Suç işleyen çocuklar›n
ailelerinin yan›ndan ayr›lmalar›, çocuğun suç
oluşturan eylemlerinde ana-baban›n da etkisi ol-
duğuna yarg› organlar›n›n kanaat getirdikleri du-
rumlarda, çocuğun yüksek yarar› aç›s›ndan gerek-
li görülebilir. Ancak, ana-babalar›n haklar›n› orta-
dan kald›ran bak›m direktifleri, bu suçlulukla ilgi-
li verilecek karar›n otomatik birer parças› haline
getirilmemelidir. Beijing Kurallar› aras›nda 18(2).
kural şöyle demektedir: “Olay›n koşullar›n›n bunu
gerektirdiği durumlar d›ş›nda, suç işleyen hiçbir
çocuk, ana-baba denetiminin d›ş›na ç›kart›lamaz.”
Çocuklar›n işledikleri suçlar nedeniyle hapsedil-
meleri ve böylece ailelerinden ayr›lmalar›na ge-
lince; 37. maddede de belirtildiği gibi buna ancak
ene son yol olarak başvurulmas› gerekli görül-
mektedir (bkz. s. 555).

Göç ve s›n›rd›fl› edilme 10. madde, kendile-
ri ya da ana-babalar› ayr› ülkelerde olan (ya da
böyle olmak isteyen) çocuklar›n, aileleriyle bira-
raya gelme istekleriyle ilgili s›n›rl› haklar›n› konu
almaktad›r. Taslak çal›şmalar› s›ras›nda 9. ve 10.
maddeler haz›rlan›rken, Çal›şma Grubu’nun baş-
kan› şu aç›klamay› yapm›şt›r: “Çal›şma Grubu, 6.
maddenin (Sözleşme’nin son halinde 9. madde)
ülke içindeki ayr›lma durumlar›yla ilgili olduğu,
6. maddenin ise (Sözleşme’nin son halinde 10.
madde) farkl› ülkeleri kapsayan ve ailelerin birleş-
mesiyle ilgili durumlara ilişkin olduğu kan›s›nda-
d›r. 6. madde (Sözleşme’nin son halinde 10. mad-
de), Devletler’in, uluslararas› yükümlülükleri al-
t›nda kendi göç yasalar›n› koyup bunlar› uygula-
ma genel haklar›n› etkileme amac›n› taş›mamakta-
d›r.” Başkan›n bu aç›klamas› kimi kayg›lar yarat-
m›şt›r. Çal›şma Grubu’nda yer alan üç devlet tem-
silcisi, bu aç›klamaya, “uluslararas› yükümlülük-
lerin”, insan haklar› ve çocuklar›n haklar›, bu ara-
da özellikle de 9. maddedeki ilkeler dahil olmak
üzere uluslararas› topluluk taraf›ndan tan›nan ilke-
lerden oluştuğunu vurgulayarak yan›t vermiştir.
Federal Almanya temsilcisi ise “Başkan›n aç›kla-
mas› karş›s›nda sessiz kalman›n bu aç›klamay›
onaylama anlam›na gelmediğini belirtme” gereği-
ni duymuştur (E/KN.4/1989/48, s. 32-37; Detrick,
s. 181-182).

Böyle bir aç›klama, durum ne olursa olsun, taslak
haz›rlanmas› s›ras›ndaki niyetlerin aç›kl›ğa kavuş-
turulmas›ndan başka bir amaç taş›mayacağ› gibi
bu tür bir aç›klama etkili olsa bile, yasal anlamda
yapt›r›m gücü de taş›mamamaktad›r. Aç›klamaya,
Kanada’n›n Komite ile yapt›ğ› sözel görüşmeler
s›ras›nda bu ülke taraf›ndan savunma amac›yla
göndermede bulunulmuştur. Bir Komite üyesi,
göçmenlerin denetimi ve s›n›rd›ş› edilmeleriyle il-
gili konularda şu yorumda bulunmuştur: “Taraf
Devletler, 9. maddeye göre, ilgili çocuğun yüksek
yarar›na uygun olmas› ve temyize tâbi olmak üze-
re yetkili makamlar taraf›ndan karar verildiği du-
rumlar d›ş›nda herhangi bir ayr›lma olmamas›n›
sağlamak durumundad›rlar. Endişe yaratan husus,
ana-babalar›n s›n›rd›ş› edilmesine ilişkin kararlar
verilirken çocuğun yüksek yarar›n›n nas›l gözetil-
diğidir. Karar› verenler aile değerlerini dikkate al-
m›şlar m›? 9. madde ayr›ca, ilgili bütün taraflar›n,
görüşlerini duruşma ve oturumlarda dile getirebil-
melerinin gerekliliği ve bunun bir hak oluşu üze-
rinde durmaktad›r. Oysa, çocuğun görüşlerini baş-
kalar›na nas›l bildireceği ve bunu hangi hukukî
destekle yapacağ› aç›k değildir. 12. maddenin 2.
paragraf› çocuklar›n idarî ve yarg›sal süreçlerde
seslerini duyurma haklar›n› tan›maktad›r.” (Kana-
da ÖK.216, parag. 28)

Kanada temsilcisi şu görüşleri dile getirmiştir:
“Ne uluslararas› hukuk ailelerin birleşmesi için
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aç›k bir hak tan›m›ş, ne de ailelerin birleşmesi
Sözleşme’de aç›k bir hak olarak yer alm›şt›r ...
Birleşmiş Milletler Taslak Haz›rlama Grubu’nun
1988 y›l› Aral›k ay›nda ele ald›ğ› ciddî bir konu,
9. maddede yer alan ana-babadan ayr›lmama ile il-
gili hükümlerin, Devletler’e, çocuklar›n ana-baba-
lar›ndan ayr›lmamalar›n› sağlamak için göçmen
yasalar›nda değişiklik yapmak zorunda olup ol-
mad›klar›yla ilgilidir. Çal›şma Grubu, ailelerin
birleşmesiyle ilgili 10. maddenin bu konularda be-
lirleyici olduğunu ortaya koyan bir aç›klamaya ra-
porda yer verilmesini istemiştir. Buna göre Çal›ş-
ma Grubu, Taraf Devletler’in uluslararas› yüküm-
lülüklerine uygun olarak kendi göçmen yasalar›n›
koyup bunlar› uygulama haklar›na kar›şma niyeti
taş›mamaktad›r.” Bununla birlikte sözü edilen
temsilci, uluslararas› sözleşmelerin “ailelerin bir-
leşmesinin büyük önemini” tan›d›ğ›n› kabul et-
miştir (Kanada ÖK.216, parag. 47 ve 55). 
Komite üyesi, bu tart›şmaya karş›n, 10. maddede
ailelerin birleşmesine ilişkin olarak yer alan hü-
kümlerin 9. maddenin ›ş›ğ› alt›nda değerlendiril-
mesi gerektiği görüşünü dile getirdi (Kanada
ÖK.216, parag. 84).
Japonya bu konuda Komitenin endişelerini dile
getirmesine yol açan bir aç›klama sunmuştur: “Ja-
ponya Hükümeti, Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin 9. maddesinin 1. paragraf›n›n, göçmen ya-
salar› uyar›nca ana-babalar› s›n›r d›ş› edildiği için
ana-babalar›ndan ayr›lan çocuklar için de geçerli-
lik taş›d›ğ› biçiminde yorumlanamayacağ›n› ilân
eder.” (ÇHS/K/2/Rev.8, s. 26). 
Silahl› çat›flma Ana-babalarla çocuklar›n ay-
r›lmalar›, silahl› çat›şmalar s›ras›nda (38. madde)
ya da bu kişiler mülteci durumuna düştüklerinde
(22. madde) de ortaya ç›kabilmektedir. İç savaş ya
da ekonomik çöküntü, ailenin birliği aç›s›ndan y›-
k›c› sonuçlara yol açabilmektedir.
Devlet, böyle durumlarda ortaya ç›kan kargaşada
genellikle pek fazla bir şey yapamamaktad›r. Ama
Devlet gücü hâlâ elinde tutuyorsa, Komite’nin
Myanmar’a da belirttiği gibi, aç›k yükümlülükler
alt›ndad›r:
“Komite, Hükümet ile ülkedeki asi silahl› grupla-
r›n büyük ço¤unlu¤u aras›nda yak›nlarda var›-
lan anlaflmay› memnuniyetle karfl›lamakla birlik-
te, Taraf Devlet’e, aileleri ve çocuklar›n haklar›n›
çok derinden etkileyen insanlar›n yerlerini zorla
de¤ifltirme, göç etmeye zorlamaya ve buna
benzer zorlay›c› nüfus hareketlerinden kaç›nma-
s›n› hararetle tavsiye eder. Komite’nin bir baflka
tavsiyesi de, Taraf Devlet’in, ailelerin birleflmele-
rini sa¤layacak merkezî araflt›rma bürosunu tav-
siye etmesidir.” (Myanmar ‹RSG, Add.69, pa-
rag. 40. Ayr›ca bkz. Azerbaycan ‹RSG, Add. 77,
parag. 42).

Örf ya da âdetler Çocuklarla ana-babalar›n›n
yerel âdetler yüzünden ayr›lmalar›, belki de en
yayg›n biçimde, çocuğun resmî evlilik d›ş› doğdu-
ğu durumlarda ortaya ç›kmaktad›r. Geçmişte, bir-
çok anne bu çocuklar› terk etmek ya da başkalar›-
na evlatl›k vermek zorunda kal›rd›. Bu tür uygula-
malar dünyan›n kimi ülkelerinde bugün de görül-
mektedir. Örneğin Komite bu konuda Sri Lan-
ka’ya şu görüşünü iletmiştir:

“... Komite, yetkilileri, annelerin resmî evlilik d›fl›
çocuklar›n› yanlar›nda tutmak istemeleri duru-
munda annelere tam destek sa¤lamaya davet
eder.” (Sri Lanka ‹RSG, Add.40, parag. 34)

7. ve 18. maddelere göre çocuklar, yetiştirilmele-
rinde, geliştirilmelerinde ve yüksek ç›karlar›n›n
gözetilmesinde ortak sorumluluk taş›yan anneleri
ve babalar› taraf›ndan birlikte bak›lma hakk›na sa-
hiptirler. Ana-babadan ayr›lman›n ard›ndan, ço-
cuklar›n nerede yaşayacaklar› ve yaşad›klar› yerde
ikamet etmeyen ana ya da babas›yla ne ölçüde te-
mas edeceği konusunda tercih ya da yarg› karar›
gerekebilir. Bu tür kararlar, tamam›yla çocuğun
yüksek yarar› gözetilerek al›nmal›d›r. Bununla
birlikte, kimi zamanlarda bu kararlar geleneklere
ya da dinî öğretilere bağl› olabilir. Örneğin, zina
yapan ana-babalara çocuklar›n› görme hakk› ta-
n›nmayabilmekte ya da çocuklar babalar›n›n ölü-
müne dek, baban›n ailesiyle yaşamak zorunda b›-
rak›labilmektedir. Bu tür kararlar, söz konusu olan
çocuğun gereksinimleri ve ç›karlar› gözetilmeden
verilirse, bu durum Sözleşme’ye ayk›r›d›r. (Bu
konuda daha fazla bilgi için bkz. aşağ›daki bölüm
ve 249. sayfada yer alan 18. madde).

Çocu¤un ana-babas›ndan
ayr›lmas› karar›n›n çocu¤un
yüksek yarar›na olabilmesi, bu
karar›n
• yetkili makamlar taraf›ndan

al›nmas›;
• temyiz yolunun aç›k olmas›;
• uygulanabilir yasa ve

usullere uygun düflmesi:
• ilgili bütün taraflara sürece

kat›l›p görüfllerini belirtme
olana¤› tan›mas›n› gerektirir

“Yetkili makamlar”

“Yetkili” sözcüğü, bir yetenekten çok yetkili bir
konuma işaret eder. Bununla birlikte, bu konum-
daki yetkililerin ayn› zamanda kan›tlara dayana-
rak çocuğun yüksek yarar›n›n nerede olduğunu
belirleyebilecek yetenekte olmalar› da gerekir. Bu
tür beceriler ise örgün eğitim yoluyla (örneğin psi-
koloji, sosyal hizmet ya da çocuk davalar› konu-
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sunda) ya da eşit değerdeki deneyimle (örneğin
toplum içinde ya da dinî anlamda arac›l›k görevi
yapan kişiler) edinilebilinir. Devlet’in, bu yetkili
makamlar›n, gerçekten çocuklar›n yüksek yarar›n›
gözetebilecek yetenekte olduklar›n› göstermesi
gerekir ki, bu da kararlarda belirli bir esnekliği ön-
görür. Çocuğun “yüksek yarar›” ad›na öne sürülen
ve esnek olmayan herhangi bir norm, örneğin ço-
cuklar›n mutlaka anneleriyle ya da babalar›yla bir-
likte olmalar› gerektiğini söylemek, potansiyel
olarak ayr›mc› ve Sözleşme’ye ayk›r› say›lmal›d›r
(Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin öncülü olan
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar› Bildirgesi’nin
6. maddesinin, istisnaî durumlar d›ş›nda, “duyarl›
y›llar›nda” çocuğun annesinin yan›nda kalmas›
yönünde bir ifade içerdiği gerçektir. Bebeklerin ve
küçük çocuklar›n annelerinin yan›na verilmesi
birçok ülkede yayg›n bir uygulama olmas›na ve
aş›r› ataerkil toplumlarda önemli bir koruma sağ-
lamas›na karş›n, annelerden yana olan bu önyarg›,
Sözleşme’de yer almamaktad›r). Komite, Ürdün
ve Burundi’ye bu konudaki endişelerini iletmiştir:

“Komite, Sözleflmenin 3. maddesinde yer alan
çocu¤un yüksek yarar›n› gözetme ilkesinin, aile
hukukuna iliflkin konularda birinci derecede dik-
kate al›nmamas›ndan endiflelidir (örne¤in, Kifli
Hukuku çerçevesinde velayet süresi çocu¤un
yafl›n›n dikkate al›nmas› nedeniyle keyfidir ve
anneye karfl› ayr›mc›l›k içermektedir.” (Ürdün
2RSG, Add. 125, parag. 33)

“Komite, çocu¤un velayetiyle ilgili konularda aba
lehine olan yanl› düzenlemelerden endiflelidir.

“Komitenin bu hususta Taraf Devlete yönelik
tavsiyesi flöyledir: Çocu¤un velayetinin belirlen-
di¤i durumlarda karar, çocu¤un kat›l›m›yla, ço-
cu¤un yüksek yarar› ve duygusal gereksinimleri
gözetilerek al›nmal›d›r.” (Burundi ‹RSG, Add.
133, s. 46 ve 47). 

“Temyiz yolunun aç›k olmas›” 

Bu ifade, doğal yarg› ve adil duruşma konusunda
kimi beklentiler içermektedir. Bu beklentiler ara-
s›nda, konuyu ele alan yarg›c›n ya da hakemin da-
vada taraf konumunda olmamas›, durumun bütün
yönleri hakk›nda mümkün olduğunca bilgi sahibi
olmas›, ilgili taraflar›n her birini dinlemesi, kan›t-
lar›n gösterilmesi (gerekiyorsa yorumlar›yla bir-
likte) ve verilen nihaî karar›n gerekçelerinin aç›k-
lanmas› yer almaktad›r. 

9. maddenin bu bölümü haz›rlan›rken ülke temsil-
cileri sürekli olarak bir noktay› vurgulad›lar. Buna
göre yarg› süreci öyle bir biçimde h›zland›r›lma-
l›yd› ki “ulusal yasalara göre ay›rma dönemi
mümkün olduğunca k›sa tutulsun”
(E/1982/12/Add.1, C, s. 49-55, Detrick, s. 168).

H›zland›rma gereği maddede aç›k biçimde ifade
edilmiş olmamas›na karş›n, 8(2). madde ile uyum
aç›s›ndan (aile bağlar› dahil çocuğun kimliğinin
h›zla oluşturulmas› görevi) bunun herhangi bir
yarg› sürecinin zorunlu bir parças› olmas› gerekir. 

Madde, oturumlar›n gizliliği konusundan hiç söz
etmemektedir. Bununla birlikte, Uluslararas› Kişi-
sel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 14(1). mad-
desi, oturumlar›n halka kapal› tutulabileceğinden
söz etmektedir. Bunun için, “Taraflar›n özel ya-
şamlar›yla ilgili hususlar›n böyle bir kapal›l›ğ› zo-
runlu k›lmas›” gerekir. Ancak, duruşmalar sonu-
cunda verilen karar genellikle d›şar›ya aç›klanma-
l›d›r. Bunun istisnas› ise “suçlu bulunan kişilerin
ç›karlar›n›n aksini gerektirmesi, duruşmalar›n ev-
lilikle ilgili konular ve çocuklar›n vesayeti gibi
konularla ilgili olmas›d›r” Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme’nin çocuğun yüksek yarar› ile ilgili olan
3. maddesi ve 16. maddesi (özel yaşam›n gizlili-
ği), 9. maddesi ›ş›ğ› alt›nda, oturumlar›n gizli ya-
p›lmas› gerektiğine işaret edilmektedir.

Buna ek olarak Birleşmiş Milletler’in çocuk
adalet sisteminin yönetimi hakk›ndaki Beijing
Kurallar› aras›nda yer alan 3(2). kural, bu kuralla-
r›n kapsam›n›, çocuklar›n bak›m› ve sosyal yard›m
ile ilgili konular› da içine alacak biçimde genişlet-
mektedir: “Kurallar›n temel ilkelerinin haklar›nda
koruma ve  sosyal yard›m tedbirler al›nm›ş olan
bütün çocuklara temas edilmesi için de çaba har-
canmal›d›r. Beijing Kurallar›, ilgili çocuklar›n de-
ğişik özel gereksinimlerine yan›t verebilmesi için
yeterli esnekliğe sahip, adil oturumlardan söz et-
mektedir. Bu oturumlar bir “karş›l›kl› anlay›ş at-
mosferinde” cereyan edecektir. Bu kurallar ayr›ca
özel yaşam›n gizli tutulmas›, çabukluk, çocuğun
vekil tutma ve ana-babas›n› oturumlarda haz›r bu-
lundurma hakk›, temyiz başvurusu, oturumlara
son verme, iyi kay›t tutulmas› ve araşt›rmaya da-
yal› uygulamalar gibi ilkelere de yer vermektedir. 

Kimi ülkeler, kendi sosyal hizmet uzmanlar›n›n
herhangi bir yarg› karar› ve denetimi olmaks›z›n
çocuğu belirli bir bak›m alt›na yerleştirme yetkisi-
ne haiz olmalar›ndan dolay› 9. maddeye çekince
koşmuşlard›r. Oysa bu, çocuk haklar›na uygun bir
durum değildir. Örneğin, bu konuya ilişkin Be-
ijing kurallar›, çocuklar› ailelerinden ay›rman›n,
onlar› özgürlüklerinden yoksun b›rakmak kadar
ciddi bir ad›m olduğunu, dolay›s›yla bu konunun
yarg› kararlar›na ve denetimine aç›k olmas› gerek-
tiğini belirtmektedir. 

Komite, bu tür çekincelerin geri çekilmesini siste-
matik biçimde özendirmiştir. Slovenya ve İzlanda
çekincelerini çekme niyetiyle kendi usullerini
gözden geçireceklerini belirtmiş, H›rvatistan ise
çekincesini geri çekmiştir (Slovenya SR. 337, pa-
rag. 8; İzlanda İRSG, Add. 50, parag. 4;
CRC/C/2/Rev. 8, parag. 44). Bosna-Hersek kendi
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çekincesi konusunda henüz bildirimde bulunacak-
t›r ve Komite Eski Yugoslav Cumhuriyeti Make-
donya ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti tara-
f›ndan konulan çekincelerin de geri çekilmesini
tavsiye etmiştir (EYCM İRSG, add. 118, parag. 29
ve 30; CRC/C/2/Rev. 8, parag. 4 ve Yugoslavya
Federal Cumhuriyeti İRSG, Add. 49, parag. 23). 

“Uygulanabilir yasa ve usullere
uygunluk”

Bu sözcükler de, çocuklar›n kendi istekleri d›ş›n-
da ana-babalar›ndan ayr›ld›klar› usullere yön ve-
ren yasal düzenlemelere duyulan gereksinimi dile
getirmektedir. Bu, çocuğu ana-babas›ndan ay›r-
maya yönelik Devlet girişimleri için de, çocuğun
vesayetini üzerine almak isteyen ana ya da baba
için de geçerlidir.

Ancak, yasalar çocuğun ana-babas›ndan ayr›lma
ölçütlerini yarg›n›n takdirine b›rak›yorsa ve böy-
lece çocuğun yüksek yarar›n›n belirlenmesi bütü-
nüyle yarg›ca kal›yorsa, o zaman Devlet’in, yar-
g›çlar›n bu takdir haklar›n› objektif olarak kullan-
d›klar›ndan emin olmas› gerekir. 

“... ilgili bütün taraflara iflleme
kat›lma ve görüfllerini bildirme
olana¤› tan›n›r”

Uygun bir yarg› sürecinin bu yönü, yani ilgili bü-
tün taraflar›n görüşlerinin dinlenmesi, Sözleş-
me’de hakl› gerekçelerle özel olarak vurgulan-
maktad›r. Buna göre Taraf Devletler, ana ya da
babadan birinin çocuğun bak›m›ndan sorumlu
başl›ca kişi olmamas› (örneğin, çocuğun annesi ta-
raf›ndan ihmaliyle ilgili bir durum varsa, çocuğun
orada yaşamayan babas›na bile çocuğuna bakma

gücünde ve niyetinde olduğunu gösterme olanağ›
tan›nmal›d›r) ya da bu ikisinden birinin ülkede bu-
lunmamas› durumunda bile, her iki taraf›n da din-
lenilmesini sağlamak durumundad›rlar. Ayr›ca,
diğer “ilgili taraflar›n” da oturumlara kat›lmalar›-
na olanak tan›nmaktad›r (örneğin çocuğun geniş
ailesinin üyeleri ya da çocuk hakk›nda uzmanl›k
alanlar› gereği bilgi sahibi olan kişiler). “İlgili ta-
raflar” Sözleşme’de tan›mlanmam›ş, dolay›s›yla
bunun yorumu ulusal yasalara ya da davan›n yar-
g›c›na b›rak›lm›şt›r. Bununla birlikte, bu kavram›n
mümkün olan en geniş biçimiyle yorumlanmas›
gerekir, çünkü, çocuğun yüksek yarar›na ilişkin
sağl›kl› bir karar›n verilmesi, mümkün olan en ge-
niş bilginin sağlanmas›na bağl›d›r.

Bu arada, özellikle çocuğun kendisi de unutulma-
mal›d›r. Hiç kuşku yok ki, burada en “ilgili taraf”
çocuğun kendisidir. 12(2). madde, “çocuğu etkile-
yen herhangi bir adlî ya da idarî kovuşturmada”
çocuğun kendi görüşlerini doğrudan ya da bir
temsilci arac›l›ğ›yla bildirmesi için ona özellikle
imkân tan›nmas› gerektiğini belirtmektedir. 9.
maddede belirtilen işlemler, aç›k biçimde, çocuğu
etkileyen yarg›sal işlemlerdir. 12(2). madde çocu-
ğun ne zaman doğrudan, ne zaman ise temsilcisi
arac›l›ğ›yla dinlenilmesi gerektiğini belirtmemek-
tedir. Bununla birlikte çocuklara 12(1). madde ile
“kendilerini ilgilendiren her konuda görüşlerini
serbestçe ifade etme” hakk› tan›nd›ğ›na göre, şu
varsay›mda bulunulabilir: Çocuğun yarg› organla-
r›yla doğrudan doğruya görüşme isteğinde bulun-
duğu her durumda, bunun için gerekli düzenleme-
ler yap›lmal›d›r; ancak, buna ek olarak, çocuğun
kendi görüşlerini yeterince yans›tma olanağ›n›n
bulunmad›ğ› durumlarda (yetersizlikleri ya da ih-
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Çocuklar›n bak›m, velayet ve iliflki kurma ile ilgili haklar›

Finlandiya yasalar›na göre, çocuk 12 yaş›na geldikten sonra, bu alanlardaki haklar çocuğun kendi iste-
ğine karş› olarak uygulanamaz. Dahas›, çocuğun kendi görüş ve tercihlerini ifade edebilecek olgunluğa
ulaşt›ğ› durumlarda, 12 yaş›na gelmeyen çocuklar›n da bu konularda kendi tercihleri dikkate al›nmal›-
d›r. Çocuğun görüşlerinin dinlenilmesi için konulan herhangi bir yaş s›n›r› yoktur. Mahkeme gerekli
gördüğünde, çok küçük bir çocuğun bile dinlenmesine karar verebilir (Finlandiya 2R, parag. 54).

Irak, ana babas›ndan ayr› tutulan çocuklar›n her ikisiyle süreklilik temelinde ilişki kurmas›n›, ayr›ld›ğ›
anne ya da babas›n› zaman zaman görme haklar›n› tan›r. Bu durumlarda çocuğun annesini ya da baba-
s›n› görebileceği uygun mekanlar bulunur ve buluşman›n gerçekleşebilmesi için gerekli bütün psikolo-
jik ve maddi koşullar haz›rlan›r (Irak İR, parag. 31). 

Peru’da, çocuğun görüşü koruyucu bak›m›n bütün aşamalar›nda al›n›r. Daha somut olarak söylendiğin-
de, çocuğun görüşünün dikkate al›nacağ› durumlar şunlard›r: “korumayla ilgili araşt›rmalar tamamlan›p
sonuçlar mahkemeye teslim edildiğinde; koruyucu önlem üzerinde karara var›ld›ğ›nda; bu önlemde de-
ğişikliğe gerek duyulduğunda; çocuğa ya da gence zarar veren yasa d›ş› bir fiil belirlendiğinde; kaybo-
lan ana baban›n ya da akrabalar›n yerleri tespit edildiğinde; mahkeme taraf›ndan değerlendirme ya da
terapi karar› al›nd›ğ›nda; uygunsuz ve isyankar davran›şlar gözlendiğinde; küçük çocuğundan ayr›lma
durumundaki çok genç bir anneden talep geldiğinde; yeterli olgunluk düzeyine ulaşm›ş çocuk için ev-
lat edinme işlemi tavsiye olunduğunda ya da sokak çocuklar› evlerine geri dönmek ya da kuruma yer-
leşmek istemediklerinde...” (Peru 2R, parag. 226). 



tilafl› durumlarda avukat yard›m›na gereksinim
duymalar› nedeniyle) bunun için gerekli düzenle-
meler de yap›lmal›d›r. Devletler, çocuğun yüksek
yarar›n› temsil etmek üzere bir kişinin tayin edil-
mesiyle çocuğa “kendi görüşlerini aç›klama ola-
nağ› tan›nmas›n›n” ayn› şey olmad›ğ›n› bilmeli-
dirler (madde 9(2) ya da madde12(2)’deki “görüş-
lerinin dinlenilmesi” ibaresi). Çocuğun yüksek
yarar›n›n ne olduğu konusundaki meslekî görüş,
çocuğun kendi gözündeki yarar ile zaman zaman
çelişebilir. Devletler, böyle durumlarda Sözleşme
uyar›nca çocuğun görüşlerinin de dinlenilmesini
sağlamak zorundad›rlar.

Zaman zaman Devletler, çocuklar›n kimin yan›nda
kalacaklar›na ve kiminle nas›l görüşeceklerine (yer
ve temas biçimi olarak) kendilerinin karar verebi-
lecekleri bir yaş belirlerken, genellikle bu hakka
ilişkin bir kay›t da koymamaktad›rlar. Buna göre,
çocuğun yapt›ğ› tercih, esenliğini ciddî biçimde
tehlikeye sokacaksa, bu tercih, istisnaî durumlarda
geçersiz say›labilmektedir. Belirlenen yaş, 7 ila 16
aras›nda değişmektedir. Bu tür hükümler Sözleş-
me’ye ayk›r› değildir. Bununla birlikte, çocuğun
görüşlerinin dikkate al›nabileceği bir yaş›n belir-
lenmesi, hangi yaşta olurlarsa olsunlar, çocuklar›n
dile getirdikleri görüşleri değerlendirmeye çağ›ran
12. maddeyle çelişmektedir (bkz. s. 171).

Çocu¤un, yüksek yarar›na
ayk›r› olmad›kça, “hem ana,
hem de babas› ile düzenli
biçimde kiflisel iliflkiler kurma
ve do¤rudan görüflme” hakk›

Bu hak, 18. maddede yer alan bir ilkeyi yans›t-
maktad›r. Buna göre “çocuğun yetiştirilmesinde
ve gelişmesinin sağlanmas›nda ana-baba birlikte
sorumluluk taş›maktad›r” (bkz. s. 253). Çocukla-
r›n bu haklar›n›n korunmas›nda, Devletler’in fark-
l› tutumlar izledikleri görülmektedir. Kore Cum-
huriyeti, gerekçesini aç›klamadan, bu paragrafa
çekince koymuştur. Bununla birlikte söz konusu
Devlet, Komite’ye bu çekincesini geri çekme ni-

yetinde olduğunu bildirmiştir (ÇHS/K/Rev.8,s.36;
Kore Cumhuriyeti ÖK.276, parag. 14). Komite,
bununla birlikte, Kore Cumhuriyeti’ne bu çekin-
cenin,

“... çocu¤un yüksek yarar› ve çocu¤un görüflle-
rine sayg› dahil olmak üzere Sözleflme’nin ilke-
leri ve hükümleriyle ba¤daflabilirli¤i konusunda
soru iflaretleri yaratt›¤›n›” bildirmifltir. (Kore
Cumhuriyeti ‹RSG, Add.51, parag. 8)

Çoğu durumda çocuklar, kendileriyle ayn› yerde
bulunmayan ana ya da babalar›yla ilişkiyi sürdür-
me şans›n› yitirmektedirler. Bunun nedeni, çocuk-
la ayn› yerde bulunan ana ya da baban›n duyduğu
gereksinim (örneğin, diğerinden uzakta yaşama
gereksinimi) ya da ana-baba aras› ilişkinin sorun-
lu olmas›d›r. Ayr›ca, çocuklar›n bu haklar›, kolay-
l›kla ana-babalar›n haklar›na dönüştürülebilmek-
tedir. Komite, İrlanda’n›n durumundan hareketle
bu konudaki endişelerini dile getirmiştir: 

“Komite, boflanman›n ard›ndan çocu¤un hem
annesi hem de babas› ile iliflkide olmas›n› sa¤la-
yacak güvenceler bulunmay›fl›ndan endifle duy-
maktad›r.” (‹rlanda ‹RSG, Add. 85, parag. 17)

Aile üyelerinin, özellikle ana-
babalar›n ve çocuklar›n, böyle
bir bilgilendirmenin çocu¤un
esenli¤ine zarar verece¤i
durumlar d›fl›nda, talepleri
üzerine, Devlet’in herhangi bir
giriflimi (örne¤in tutuklama,
hapis, sürgün ya da gözetim
alt›ndayken ölüm) sonucunda
ayr› düflen bir anan›n ya da
baban›n ya da çocu¤un
bulundu¤u yer hakk›nda bilgi
edinme hakk›
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Ailelerin ayr›lmas›na karfl› istihdam yasalar›

Venezüela’daki Organik İş Yasas›, eğer işçinin de yerini değiştirmesini gerekli k›l›yorsa, işverene iş-
yerini değiştirme izni tan›mamaktad›r. Bu hükmün temel gerekçesi, ailenin de ayn› yerde kalmas›n›
sağlamak, aile büyükleri ile çocuklar›n ayr›lmas›na izin vermemektir. (Venezüela İR, parag. 117).

Mahkemelerin, ana ya da babayla ilişkinin, çocuk üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmas› olas›l›ğ› kar-
ş›s›nda buna izin vermede isteksiz davranmalar›, anlaş›labilir bir durumdur. Mevzuat böyle kararlar-
da çocuğun yüksek yarar›n›n en başta gözetilmesini emretse bile, yasalar, yüksek yarar›n genellikle
ana-babadan her ikisiyle düzenli ilişki biçiminde yorumland›ğ›n› her zaman aç›kl›kla dile getirme-
mektedir. Ayr›ca, Devletler, ana-babalar› birbiriyle ihtilafl› olan çocuklara yard›m için çoğu durum-
da daha fazla çaba gösterebilirler; örneğin, “tarafs›z” buluşma yerleri sağlayabilirler ya da temas› de-
netleyebilirler.



Ana-babalar›n çocuklar›n›n nerede göz alt›nda tu-
tulduğuna, çocuklar›n ise ana-babalar›n›n nerede
bulunduğuna ilişkin bilgilerden yoksun b›rak›lma-
lar›, insan haklar›n›n aç›k bir ihlâli olarak görün-
mektedir ve bu konu mahkumlara muamele konu-
sundaki uluslararas› kurallarla ilgilidir (bkz. mad-
de 40, s. 595). Bu konuya ilişkin bilgi sağlanmas›-
n›n çocuğun zarar›na olacağ› durumlar genellikle
nadir ve istisnaidir, burada öngörülen, çocuklar›n
ana-babalar›n›n nerede olduğunu bilmemelerinin,
ne kadar sars›c› olursa olsun, bir aile üyesinin ba-
ş›na gelenlerin öğrenilmesine k›yasla çocuklar
aç›s›ndan daha zararl› olacağ›d›r (ayn› biçimde,
hapiste tutulan çocuklar söz konusu olduğunda,
ana-babalar bu çocuklar›n nerede tutulduklar›n›
bilmiyorlarsa, bu durum çocuğa daha fazla zarar
verecektir). Umman bu paragrafa bir çekince koş-
muştur. Bu çekincede, “bilgi saylanmas› çocuğun
esenliği aç›s›ndan zararl› olmad›ğ› sürece” bölü-
müne çocuğun esenliği “ya da kamu düzeni aç›-
s›ndan” ekinin yap›lmas› istenmektedir”
(CRC/C/2/Rev. 8, s. 34). Ne var ki, devletlerin te-
rörizmin aş›r› biçimlerinden en fazla zarar gör-
dükleri durumlarda bile, bir çocuğa annesine ya da
babas›na ne olduğunun söylenmesi halinde kamu
düzeninin nas›l tehlikeye girebileceğini tasavvur
etmek güçtür.  

İfade, yaln›zca, “nerede olduğuna ilişkin gerekli
bilgi” biçimindedir ki bu, kimi durumlarda, örne-
ğin ölüm durumunda, yetersiz bilgi anlam›na ge-
lebilir. Devletler, ayr›ca, aile üyelerinin, durumun
nedenlerine (söz konusu kişi neden hapistedir, s›-
n›rd›ş› edilmiştir, gözalt›nda iken ölmüştür, vb.)

ve diğer ayr›nt›lara (örneğin aile üyelerini ne za-
man görebilecekleri, yasal haklar›n›n neler oldu-
ğu) ilişkin gerekli bilgileri almalar›n› sağlamal›-
d›r. Bu bilgilerin ancak “talep üzerine” sağlanma-
s› yolundaki belirleme, taslak haz›rlama grubunda
yer alan kimi Devlet temsilcilerince özel olarak is-
tenmiştir. Oysa, bu belirlemenin çocuk haklar›n›
nas›l destekleyip geliştirdiğini anlamak güçtür
(E/KN.4/1983/62, s. 4-8; Detrick, s. 175). Çocuk-
lara ve ana-babalara, birbirlerinin nerede oldukla-
r›na ilişkin bilgilerin, bu yönde bir talep olsun ol-
mas›n verilmesi gerekir (bir tek bu tür bilgilerin
çocuğun esenliğine zarar vereceği durumlar d›ş›n-
da).

Bu bilgilere iliflkin taleplerin
“ilgili kifli ya da kifliler
bak›m›ndan aleyhte hiçbir
sonuç yaratmamas›”

Bu hüküm, hem bilgi isteyen kişinin hem de hak-
k›nda bilgi al›nmak istenen kişinin korunmas›n›
amaçlamaktad›r. Bir kez daha belirtmek gerekirse,
bunlar insan haklar›na ilişkin konulard›r. Belge-
lenmiş ihlâl vakalar› nedeniyle bu hakk›n bir kez
daha teyit edilmesine gerek duyulmuştur. Bilgi ta-
leplerinin olumsuz sonuçlar doğurabileceği du-
rumlara bir örnek, mülteci çocuklar›n akrabalar›y-
la ilgili araşt›rmalara girişilmesidir. Bu tür araşt›r-
malar›n, söz konusu akrabalara ilişkin olup baştan
öngörülmemiş olumsuz sonuçlar doğurmas› müm-
kündür.
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Uygulama denetim listesi

Uygulamaya yönelik genel önlemler

9. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (9. madde, adalet (ceza ve hukuk mahkemeleri), sosyal güvenlik, sa¤l›k ve e¤itimle ilgili
bütün resmî kurulufllar› ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›flacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi,

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 9. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (9. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin yarg› or-
ganlar›nda görev yapanlar›, avukatlar›, sosyal hizmet uzmanlar›n›, hastane personelini ve bu arada çocuk
mahkemelerinde ve göçmenlik ifllerinde çal›flanlar› kapsamas› gerekir).

9. maddenin uygulanmas›na iliflkin özel konular

� Devlet, çocuklar›n ve ana-babalar›n yetkili resmî makamlarca birbirinden ayr›lmas› yönündeki uygulamala-
ra, ancak çocu¤un yüksek yarar›n›n bunu gerektirdi¤i durumlarda baflvurulmas›n› sa¤l›yor mu?

� Ana-baba ile çocuk aras›nda, çocu¤un nerede kalaca¤›n› ve ana-baba ile iliflkisini içeren konularda anlafl-
mazl›k ç›kt›¤›nda, ulusal yasalar çocuk ad›na yarg›sal müdahalede bulunma hakk›n› tan›yor mu? 

� Devlet, ana-babalar ile, kurumlardaki (örne¤in çocuk yuvalar› ve yat›l› okullar gibi) ya da bak›mdaki (örne-
¤in koruyucu aile yan›ndakiler ve özürlü çocuklara bak›m sa¤layan kurulufllar) çocuklar aras›ndaki iliflkiyi
çocu¤un yüksek yarar› aç›s›ndan mümkün olan azamî ölçülerde sa¤l›yor mu? 

� Sokaklarda yaflayan ya da çal›flan çocuklara iliflkin programlar, kendi yüksek yarar› aç›s›ndan gerekmedi¤i
sürece, çocu¤un ana-babas›ndan ayr›lmamas› hakk›n› gözetiyor mu? 
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Hastanelerden, mümkün oldu¤u durumlarda, ana-babalar›n hastanedeki çocuklar›n›n yanlar›nda kalabil-
melerini sa¤lamalar› isteniyor mu, hastaneler bu yönde teflvik ediliyor mu?

� Ceza adalet sistemi, annelerin bebeklerinden ayr›lmamalar› gereksinimini yeterince gözetiyor mu?

� Ceza adalet sistemi, ana-babalar›n çocuklar›ndan ayr›lmamalar› gereksinimini yeterince gözetiyor mu?

� Ceza adalet sistemi, yetkili makamlar›n kanunla ihtilaf halindeki çocu¤un yüksek yarar› aç›s›ndan gerekli
gördükleri durumlar d›fl›nda ve burada da mümkün olan en k›sa süre içinde ve son çare olarak uygulan-
mak kayd›yla, çocuklar›n ana-babalar›ndan ayr›lmamalar›n› sa¤l›yor mu?

� Ana-babalar›n göçmen yasas› hükümleri uyar›nca s›n›r d›fl› edilmelerine olanak tan›yan yasa ve usuller, ken-
di yüksek yararlar› aç›s›ndan gerekli durumlar d›fl›nda çocuklar›n ana-babalar›ndan ayr›lmamalar› ilkesini
gözetiyor mu?

� Göçmenler ve mültecilerin aile birleflmelerine iliflkin hükümler, kendi yüksek yararlar› aç›s›ndan gerekli du-
rumlar d›fl›nda çocuklar›n ana-babalar›ndan ayr›lmamalar› ilkesini gözetiyor mu?

� Silahl› çat›flma durumlar›nda sivil nüfusun zorla yerlerini de¤ifltirme gibi uygulamalardan kaç›n›l›yor mu, bu
tür olaylar sonucunda birbirlerinden ayr›lan ana-babalarla çocuklar›n›n izlenmesi ve yeniden birlefltirilmesi
için gerekli önlemler al›n›yor mu?

� Devlet, ana-babalarla çocuklar›n›n gereksiz yere birbirlerinden ayr›lmalar›na neden olan geleneksel âdet-
lere karfl› mücadele ediyor mu (örne¤in halk e¤itimi kampanyalar› arac›l›¤›yla)?

� Devlet, ana-babalarla çocuklar›n›n gereksiz yere ayr›lmalar›n› önlemek için ailelere pratik  (kolay uygulana-
bilir) ya da psikolojik destek sa¤l›yor mu?

� Devletin çocuklar› ana-babalar›ndan ay›rmas›na mesnet oluflturan bütün yasalar ayr›mc›l›ktan ar›nm›fl m›
(örne¤in yoksulluk içinde yaflayan ya da etnik az›nl›klardan olan aileler söz konusu oldu¤unda)? 

� Çocuklar›n ana-babalar›ndan ayr›lmalar›na mesnet oluflturan bütün yasalar çocuklar›n yüksek yarar›na ilifl-
kin dogmalardan ar›nm›fl m› (örne¤in, çocuklar›n babalar›yla birlikte kalmalar›n›n çocuk aç›s›ndan daha ya-
rarl› say›lmas› ya da bunun tersi)?

� Çocu¤un ana-babas›ndan ayr›lmas›n› çocu¤un yüksek yarar› aç›s›ndan gerekli sayan bütün kararlar, yük-
sek yarar›n ne oldu¤unu takdir edebilecek donan›mdaki yetkili kiflilerce mi al›n›yor? 

� Bu yetkililer, söz konusu belirleme için gerekli bütün bilgilere ulaflabiliyorlar m›?

� Bu kararlar yarg› denetimine aç›k m›?

� Bu tür ifllemler çabuk sonuçland›r›l›yor mu?

� Bu tür durumlarda çocu¤un özel yaflam›n›n gizlili¤i hakk›na uyuluyor mu?

� Çocu¤un kendisi dahil ilgili bütün kifliler bu tür kararlar›n al›nd›¤› süreçlere kat›l›p görüfllerini bildirebiliyor-
lar m›?

� Çocu¤un bu süreçlere kat›l›p görüfllerini belirtebilmesi için belirli bir yafl s›n›r› var m›?

� Çocuk kendi yüksek yarar›n›n ne yönde oldu¤una iliflkin olarak mahkemeye sunulan resmî bir rapora ka-
t›lm›yorsa bu yöndeki görüfllerini ifade edebiliyor mu?
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� Oturumlar tarafs›z ve adil biçimde yürütülüyor mu?

� Yasa, çocuklar›n mümkün olan her durumda ana-baban›n her ikisiyle düzenli iliflki kurmas› ilkesini gözeti-
yor mu?

� Ana-baban›n birbiriyle çat›flmal› oldu¤u durumlarda iliflkinin sürebilmesi için pratik yard›m sa¤lan›yor mu?

� Devlet, hangi nedenle olursa olsun birbirinden ayr›lm›fl ana-babalar ile çocuklar›n›n nerede bulunduklar›-
n›n ö¤renilmesinde taraflara pratik yard›m sa¤l›yor mu?

� Çocu¤un esenli¤i aç›s›ndan zararl› olmad›¤› sürece, Devlet’in herhangi bir giriflimi (örne¤in gözetim alt›na
alma, hapsetme, sürgüne gönderme ya da ölüm) sonucunda birbirinden ayr›lm›fl ana-babalarla çocuklar›-
na (yerine göre ailenin di¤er üyelerine), birbirlerinin nerede oldu¤u konusunda bilgi veriliyor mu? 

� Bu tür bilgileri talep edenler bunun olumsuz sonuçlar›na karfl› korunuyorlar m›?

Hat›rlatma: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. Dolay›s›yla 9.

madde salt kendi bafl›na, di¤er maddelerden yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus
olmas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› 9. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 7: do¤umda nüfus kayd›, isim ve vatandafll›k hakk›, ana-babas› taraf›ndan bak›lma hakk›

Madde 8: aile iliflkileri dahil olmak üzere kimli¤ini koruma hakk›

Madde 10: farkl› ülkelere da¤›lm›fl ailelerin birlefltirilmesi

Madde 11: çocu¤un yasa d›fl› yollarla ülke d›fl›na ç›kar›lmas›n›n ve döndürülmemesinin yasaklanmas›

Madde 16: özel yaflama, aileye ve eve yönelik keyfî müdahaleden korunma

Madde 18: ana-baban›n ortak sorumluklar›

Madde 20: aile ortamlar›ndan yoksun kalan çocuklar

Madde 21: evlat edinme

Madde 22: mülteci çocuklar

Madde 24: sa¤l›k hizmetleri

Madde 25: Devlet taraf›ndan ailelerinden ayr›larak kurumlara yerlefltirilen çocuklara nas›l davran›ld›¤›n›n
düzenli aral›klarla izlenmesi

Madde 35: çocuk sat›fl›n›n, kaç›r›lmas›n›n ve kötü amaçlar için kullan›lmas›n›n önlenmesi

Madde 37: özgürlükten yoksun b›rakma

Madde 40: çocuk adaleti
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Ailelerin
birleflmesi
amac›yla
ülkelere
girifl ve ç›k›fl

Özet

10. Maddenin Metni
1. 9. maddenin 1. paragraf› uyar›nca Taraf Devletler’e düflen sorumlulu¤a uygun olarak, çocuk veya ana-ba-
bas› taraf›ndan, ailenin birleflmesi amaçlar›yla yap›lan bir Taraf Devlet ülkesine girme ya da onu terk etme
konusundaki her baflvuru, Taraf Devletler’ce olumlu, insanî ve ivedi bir tutumla ele al›nacakt›r. Taraf Dev-
letler, bu tür bir baflvuru yap›lmas›n›n baflvuru sahipleri veya aile üyeleri aleyhine sonuçlar yaratmamas›-
n› taahhüt ederler.

2. Ana-babas›, ayr› Devletler’de oturan bir çocuk ola¤anüstü durumlar hariç, hem ana hem de babas› ile dü-
zenli biçimde kiflisel iliflkiler kurma ve do¤rudan görüflme hakk›na sahiptir. Bu nedenle ve 9. maddenin 1. pa-
ragraf›na göre Taraf Devletler’e düflen sorumlulu¤a uygun olarak, Taraf Devletler çocu¤un ve ana-babas›n›n
Taraf Devletler’in ülkeleri dahil herhangi bir ülkeyi terk etmeye ve kendi ülkelerine dönme hakk›na sayg› gös-
terirler. Herhangi bir ülkeyi terk etme hakk›, yaln›zca yasada öngörüldü¤ü gibi ve ulusal güvenli¤i, kamu
düzenini (ordre public), kamu sa¤l›¤› ve ahlâk veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerini korumak amac› ile
iflbu Sözleflme ile tan›nan öteki haklarla ba¤daflt›¤› ölçüde k›s›tlamalara konu olabilir. 

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 10. maddesi,
kendileri ya da ana-babalar› belirli bir ülkeye gir-
me ya da bu ülkeden ayr›lma durumunda olan ço-
cuklar›n “ailenin yeniden birleşmesi” haklar›yla
ilgilidir. Bu madde uyar›nca Taraf Devletler aile-
lerin yeniden birleşmesi olay›na “olumlu, insanc›l
ve süratli biçimde” yaklaşacaklar, farkl› Devlet-
ler’de yaşayan ana-babalar›n ve çocuklar›n birbir-
lerini ziyaret etmelerine imkân tan›yacaklard›r.
10. maddenin en çok ilgilendirdiği aileler, “eko-
nomik göçmen” olarak tan›mlanan ailelerle, mül-
tecilerdir. Bununla birlikte, mülteci ana-babalar›n
çocuklar›n›n, ya da çocuk mültecilerin ana-baba-
lar›n›n, iltica niyetiyle değil de, ailelerinin yeni-
den birleşmesi amac›yla bir ülkeye giriş yapmak
isteyebileceklerine dikkat etmek gerekir.

Ailenin birliği Sözleşme’nin temel bir ilkesi ol-
makla birlikte, 10. maddenin konuluş biçimi 9.
maddeye göre dikkat çekici biçimde daha az vur-

guludur. Başka bir deyişle, 10. madde, 9(1). mad-
deye aç›k bir at›fta bulunmas›na karş›n, burada ai-
lelerin yeniden birleşmesi hakk› aç›k biçimde gü-
vence alt›na al›nmam›şt›r. 10. maddenin bu gev-
şekliği, göçmenlerin kontrolüyle ilgili kayg›lardan
kaynaklanmaktad›r. Gerçekten de göçmenler,
dünyan›n yoksul kesimlerinden gelecek kitlesel
göçün korkusu alt›nda yaşayan zengin ülkeler için
başl› baş›na bir endişe konusu oluşturmaktad›r. 

Madde, çocuklar›n ya da ana-babalar›n›n ailenin
birleşmesi amac›yla “ülkede kalma” haklar›n›
doğrudan ele almakta, ana-babalar›n s›n›rd›ş› edil-
meleri gibi büyük bir sorunu gündeme getirmekte-
dir. Bununla birlikte, s›n›rd›ş› edilen bir ana-baba-
n›n bu kez ülkeye yeniden girme isteğindeki bir
kişi konumuna geleceği varsay›l›rsa, 10. madde-
nin (ayr›ca 9. maddenin de, bkz. s. 135) bu tür du-
rumlar› da göz önüne ald›ğ› düşünülebilir. 



Komite, Devletler’i mültecilerle ilgili anlaşmalar›
onaylamaya davet etmenin yan›s›ra (bkz. madde
22, s. 311) özellikle Bütün Göçmen İşçilerin ve
Aile Üyelerinin Haklar›n›n Korunmas› Uluslara-
ras› Sözleşmesi’nin bütün ülkeler taraf›ndan onay-
lanmas›n› tavsiye etmektedir (bkz. İspanya İRSG,
Add.28, parag. 23, ve Belçika İRSG, Add.38, pa-
rag. 20). Sözleşme’nin 44. maddesi, Sözleşme’ye
Taraf olan Devletler’in “ellerindeki olanaklar öl-

çüsünde, göçmen işçilerin, eşleriyle ya da kendile-
riyle yasalara göre evlilikle eşdeğer ilişkide olan
kişilerle, ayr›ca bağ›ml› ya da tek baş›na olan ço-
cuklar›yla yeniden birleşmelerini kolaylaşt›racak
uygun önlemleri almalar›n›” öngörmektedir. 22.
madde göçmen işçileri topyekun s›n›r d›ş› edilme-
ye, 14. madde de “özel yaşama, aileye ve eve yö-
nelik keyfî ya da yasa d›ş› müdahalelere” karş›
korumaktad›r. �

Çocuk Haklar› Komitesi, 

Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Aile ortam› ve alternatif bak›m

Bu bölümde Taraf Devletler’den, yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemler
dahil olmak üzere, özellikle “çocu¤un yüksek yarar›” ve “çocu¤un görüfllerine sayg› gösterilmesi”
ilkelerinin bu önlemlerde nas›l ve ne ölçüde gözetildi¤ine; karfl›lafl›lan etmenlere ve güçlüklere;
Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlüklere ve bu yolda al›nan mesa-
feye; ve afla¤›daki hususlara iliflkin olarak gelecek için benimsenen uygulama önceliklerine ve so-
mut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

(d) Ailenin yeniden birleflmesi (madde 10)

Taraf Devletler’den, yukar›dakilere ek olarak flu konularda da bilgi talep edilmektedir: Raporun ait
oldu¤u dönemde her y›l için, afla¤›da belirtilen çocuk gruplar›nda yer alan çocuk say›s›n›n, yafl gru-
bu, cinsiyet, etnik ya da ulusal köken, kentsel ya da k›rsal yerleflim aç›s›ndan ayr›flt›r›lm›fl olarak ve-
rilmesi: evsiz çocuklar, koruyucu gözetim alt›na al›nan istismar ya da ihmal edilmifl çocuklar, koru-
yucu aile yan›na yerlefltirilen çocuklar, kurumlara yerlefltirilenler, ülke içinde evlat edinme yoluyla
ailelerin yan›na geçen çocuklar, ülkeleraras› evlat edinme çerçevesinde ülkeye gelen çocuklar ve
yine ayn› çerçevede ülke d›fl›na ç›kan çocuklar. 

Taraf Devletler’in bu bölümde ele al›nan çocuklara iliflkin olarak daha baflka anlaml› istatistikler ve
göstergeler iletmeleri de memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/S, parag. 16-18)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“V. A‹LE ORTAMI VE ALTERNAT‹F BAKIM

D. Ailenin yeniden birleflmesi (madde 10)

Lütfen afla¤›daki konularda bilgi veriniz: Herhangi bir çocuk ya da ana-baba taraf›ndan ailenin ye-
niden birleflmesi amac›yla yap›lan ülkeye girifl ya da ülkeden ç›k›fl baflvurular›n›n Devlet taraf›ndan
olumlu, insanc›l ve süratli biçimde de¤erlendirilmesi ve böyle bir baflvuruda bulunulmas›n›n, bafl-
vuranlar ve aile üyeleri aç›s›ndan olumsuz herhangi bir sonuç do¤urmamas› için al›nan önlemler.

Ayr›ca, bu tür baflvurular›n, Sözleflme ›fl›¤›nda, özellikle de Sözleflme’nin ayr›m gözetmeme, çocu-
¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg›, yaflama ve azamî ölçülerde geliflme hakk› gibi ilke-
leri gözetilerek, bu arada yanlar›nda kimse olmayan ve iltica talebinde bulunan çocuklar›n duru-
mu da dikkate al›narak nas›l de¤erlendirildi¤i konusunda bilgi verin. Bu bilgiler, cinsiyet, yafl, ulu-
sal ve etnik köken baz›nda ayr›flt›r›lm›fl olmal›d›r. 
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Ana-babas› baflka ülkelerde yaflayan çocuklar›n, hem analar› hem de babalar›yla düzenli biçimde
kiflisel iliflkilerini ve do¤rudan temaslar›n› sürdürme haklar›n› güvence alt›na alan önlemler konu-
sunda bilgi verin. Bu bilgiler, istisnaî durumlar› ve al›nan önlemlerin Sözleflme’nin ilke ve hükümle-
riyle ba¤dafl›p ba¤daflmad›¤›n› da içermelidir.

Verilecek bilgiler, çocuklar›n ve ana-babalar›n kendi ülkeleri dahil herhangi bir ülkeyi terk etme ve
kendi ülkelerine girifl yapma haklar›n› güvence alt›na alan önlemleri de içermelidir. Bu bilgilerde,
ulusal güvenli¤i, kamu düzenini, halk sa¤l›¤›n› ve genel ahlâk›, baflkalar›n›n haklar›n› ve özgürlük-
lerini koruma gerekçesiyle ülkeyi terk etme hakk›na getirilen k›s›tlamalar, bu k›s›tlamalar›n yasalar-
da nas›l ifade edildi¤i, bu arada ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüfllerine
sayg›, yaflama ve azamî geliflme hakk› ve ilkeleri dahil olmak üzere Sözleflme’de yer alan di¤er hak-
larla ne ölçüde ba¤daflt›¤› gibi hususlar da yer almal›d›r.

Raporlarda yer almas› gereken bir baflka bilgi de, 10. maddenin uygulanmas›nda al›nan mesafe,
bu konuda karfl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için benimsenen hedeflere iliflkindir.” (ÇHS/K/58, pa-
rag. 73-77. Bu maddeye iliflkin olarak verilecek bilgiler aç›s›ndan Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun
35. ve 53. paragraflar› da önemlidir; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)

Çocu¤un ya da ana-baban›n
“ailenin birleflmesi amaçlar›yla
yap›lan bir Taraf Devlet
ülkesine girme ya da onu terk
etme” baflvurular›n›n Taraf
Devletler’ce “olumlu, insanî ve
ivedi” biçimde
de¤erlendirilmesini isteme
hakk›

“olumlu”

Bu maddenin haz›rlanmas› s›ras›nda kimi Devlet-
ler’in temsilcileri “olumlu” sözcüğünün yorumu-
na ilişkin kayg›lar›n› dile getirmişlerdir. Bu yönde
yap›lan “nesnel” ve “elverişli” biçimindeki iki
öneri kabul görmemiştir. Bunlardan “elverişli”
sözcüğünün çok fazla önyarg› ağ›rl›kl› olduğu,
“nesnel” sözcüğünden daha vurgulu olan “olum-
lu” sözcüğünün ise Devlet’in ilgili başvurular› ka-
bul etmesi gereğini gözetmediği düşünülmüştür
(E/KN.4/1989/48, s. 37-40; Detrick, s. 206). Bun-
lara karş›l›k Japonya aşağ›daki aç›klamas›n› ekle-
mek için büyük çaba göstermiştir: “Japonya Hü-
kümeti, ailenin yeniden birleşmesi amac›yla yap›-
lan bir Taraf Devlet’ten ayr›lma ya da bir Taraf
Devlet’e giriş başvurular›n› Çocuk Haklar›na Da-
ir Sözleşme’nin 10. maddesinin 1. paragraf›nda
öngörüldüğü gibi ‘olumlu, insanc›l ve çabuk bi-
çimde’ ele alma yükümlülüğünün, bu tür başvuru-
lar›n sonuçlar›n› etkilemeyecek biçimde yorum-
lanmas› gerektiği görüşünde olduğunu aç›klar”
(ÇHS/K/2/Rev.8, s. 26).

Zengin ülkelerin çoğu son y›llarda işgücü göçüne
karş› s›n›rlar›n› daha fazla kapad›ğ›ndan, ailelerin
yeniden birleşmesi, göçmenlerin yerleşmeleri aç›-

s›ndan başl›ca hukukî yol durumuna gelmiştir. Bu
da, ailelerin birleşmesi hakk›na giderek daha faz-
la k›s›tlama konmas› sonucunu doğurmuştur. Ki-
mi ülkeler, bu yöndeki haklar›n gerçekleşebilmesi
için vatandaşl›k statüsünü aramaktad›r. Bugün
birçok ülke, başvuruda bulunanlardan, göçmen ki-
şinin aile üyelerini kamu kaynaklar›na başvurma-
dan geçindirecek kaynaklara sahip olduğunu ka-
n›tlamas›n› istemektedir. Başka ülkelerde, henüz
çocukken ailenin yeniden birleşmesi amac›yla ül-
keye giren yabanc›lara daha kat› koşullar uygu-
lanmaktad›r. 16-18 yaşlar›ndakiler bütün devletler
taraf›ndan “çocuk” olarak tan›nmamaktad›r. Kimi
ülkeler, çocuklar›n “bağ›ml›” durumda olmalar›n›
ya da çocuğun anas› ve babas› ayr› ise bunlardan
yaln›zca birinin çocuğun sorumlusu say›lmas›n›
talep etmektedirler.

Birleşik Krall›k, kendi göçmen yasas›n› istediği
biçimde uygulayabilmek amac›yla toptan bir çe-
kince getirmiştir (ÇHS/K/2/Rev.8). Komite, bu
çekinceye ilişkin endişelerini şöyle dile getirmiş-
tir:

“... Vatandafll›k ve Göçmenlik Yasas›’n›n uygu-
lanmas›na iliflkin çekince, 2., 3., 9. ve 10. mad-
deleri dahil olmak üzere Sözleflme’de yer alan
ilke ve hükümlerle ba¤daflmaz görünmektedir.”
Komite, Birleşik Krall›ğ›n vatandaşl›k ve göç-
menlikle ilgili yasalar›n› ve usullerini gözden ge-
çirmesini ve bunlar› Sözleşme’nin ilke ve hüküm-
leriyle uyumlu hale getirmesini tavsiye etmiştir
(BK İRSG, Add.34, parag. 7 ve 29).
Liechtenstein “belirli kategorilerdeki yabanc›lar
için getirilmiş, ailelerin birleşme hakk›n› garanti
etmeyen kendi yasalar›n› uygulama hakk›n› sakl›
tutmakta” (ÇHS/K/2/Rev.8, s. 28), Singapur da
ayn› yönde Singapur’a giriş ve ülkede kal›şla ilgi-
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li olarak “gerekli görüldüğü durumlarda” kendi
yasalar›n› uygulamak istemektedir
(ÇHS/K/2/Rev.8, s. 37). Ocak 2002 tarihi itibar›y-
la Komite Singapur’un raporunu henüz değerlen-
dirmiş değildir. Komite Liechtenstein’e ilişkin en-
dişelerini de şöyle dile getirmiştir: 
“Komite, Taraf Devletin Sözleflmenin 10 (2)
maddesine koydu¤u çekinceye ve ailelerin bir-
leflmesine iliflkin politikalar›na elefltirel yaklafl-
maktad›r. Bu durum, Tearaf Devletin, ailelerin
birleflmesi amac›yla yap›lan baflvurulara olumlu,
insanc›l ve ifllemleri çabuklaflt›r›c› bir tarzda yak-
laflmaktan uzak oldu¤unu, bugünkü durumun
baflvuranlar üzerinde yol açabilece¤i olumsuz
sonuçlar› yeterince dikkate almad›¤›n› göster-
mektedir.” (Liechtenstein ‹RSG, Add. 143, pa-
rag. 8) 
İtalya ise, Komite’ye verdiği bilgilerde, kendi ya-
salar›n›n, herhangi bir s›n›rd›ş› edilme olay›ndan
önce yetkililerin, bu olay›n söz konusu yabanc› ki-
şinin ailesi; destek, yönlendirme ve eğitim anla-
m›ndaki haklar› ile yükümlülükleri üzerinde ne tür
etkileri olabileceğini değerlendirdiklerini belirt-
miştir (İtalya İR, parag. 17).
Komite, BK bağ›ml› bölgesi: Hong Kong konu-
sundaki endişelerini şöyle dile getirmiştir:
“... Hong Kong ile Çin aras›nda bölünmüfl aile-
ler söz konusu oldu¤unda, Komite, bu çocuklar
ve aileleri için tahsis edilen izin kotalar›n›n
105’ten 150’ye ç›kart›lm›fl olmas›n›n, halen
Çin’de bulunan ve 1 Temmuz 1997’den sonra
Hong Kong’da yaflamaya hak kazanabilecek
olan tahminen 60.000 çocu¤un gereksinimini
karfl›lamakta aç›kça çok yetersiz kalaca¤›n› ifa-
de eder.”
Komite şu tavsiyede bulunmuştur:
“... ailelerin yeniden birleflmesi amac›yla bekle-
me süresinin k›salt›lmas› için izin kotas›n›n art›-
r›lmas› ve gelecekte ortaya ç›kacak sorunlar›n
çözümüne yönelik ivedi giriflimlerde bulunulma-
s› gerekmektedir.” (BK ba¤›ml› bölgesi: Hong
Kong ‹RSG, Add.63, parag. 14 ve 26)
Komite, İkinci Rapora ilişkin yorumlara verdiği
yan›tlarda Norveç’in sergilediği olumlu tutumu
gözetmekle birlikte, s›n›r d›ş› etme işlemlerinde
çocuklar›n yüksek yarar›n›n her zaman göz önüne
al›nmamas›ndan endişelidir: 

“Komiteye göre, Taraf Devletin belirli bir suçtan
hüküm giymifl yabanc›lar›n s›n›r d›fl› edilmeleri
konusunda olumlu yöndeki çabalar›na karfl›n,
bu tür ifllemelerin s›n›r d›fl› edilen kiflilerin ço-
cuklar› üzerindeki olumsuz etkileri ve sonuçlar›
her durumda yeterince dikkate al›nmamaktad›r. 

“Taraf Devlet, kendi yasal düzenlemelerinde ge-
rekli de¤ifliklikleri yaparak, s›n›r d›fl› etme ifllem-
leriyle ilgili kararlar al›n›rken çocuklar›n yüksek
yarar›n›n da gözetilmesini sa¤layacak güvenle-

rin yerli yerinde olmas›na özen göstermelidir. “
(Norveç 2RSG, Add. 126, parag. 30 ve 31).
“‹nsanî”
“İnsanî” sözcüğü, “olumlu” sözcüğünü nitele-
mekte ve güçlendirmektedir. Örneğin, ana-baba-
n›n yasa d›ş› göçmen durumunda olduğu, ancak
çocuğun o ülkenin vatandaşl›k statüsünü kazand›-
ğ› durumlarda, aile her iki durumda da birleşmiş
olacak olsa bile, ailenin ülkede kalmas›na izin ver-
mek, ana-babay› s›n›rd›ş› etmekten daha insanc›l
bir tutum olacakt›r. 
Komite’nin insanc›l çözüm önerdiği örneklerden
biri Sri Lanka’ya ilişkindir. Komite, bu ülkeye
ilişkin olarak şu duyarl›l›ğ›n› dile getirmiştir:
“... anneleri ülke d›fl›nda, özellikle Körfez ülkele-
rinde çal›flan çocuklar›n durumuna gelince; bu
çocuklar (ki say›lar› 200.000 ile 300.000 aras›n-
dad›r) güç koflullarda yaflamaktad›rlar ve de¤i-
flik istismar ve sömürü biçimlerine maruz kal-
maktad›rlar.”

Önerilen çözüm, tahmin edileceği gibi, Sri Lan-
ka’n›n bu anas›z çocuklara yönelik hizmetlerini
geliştirmesi yönünde olmam›şt›r. Bunun yerine, 9.
madde uyar›nca şu görüş dile getirilmiştir:

“Komite, çocuklar›n ülke d›fl›na çal›flmaya giden
anneleri taraf›ndan terkedilmelerini önlemek
için, Taraf Devlet’in kendi ülkesinden iflçi alan
di¤er ülkelerle diyalog kurmas›n› önermektedir.
Bu diyalog sonucunda göçmen iflçilerin çal›flt›k-
lar› ülkelere çocuklar›n› da yanlar›na al›p öyle gi-
debilmelerini sa¤layacak bir uluslararas› antlafl-
maya ulafl›labilir. Bu durumda, Bütün Göçmen
‹flçilerin ve Aile Üyelerinin Haklar›n›n Korunmas›
Uluslararas› Sözleflmesi’nin onaylanmas› yolu
dikkate al›nmal›d›r.” (Sri Lanka ‹RSG, Add.40,
parag. 16 ve 33)

Al›nan karar›n insanc›l olmas›n›n yan›s›ra, bu ka-
rar›n al›nd›ğ› sürecin de insanc›l olmas› gerekir.
Burada, göçmenlik işlemlerinin çocuklar›nki dahil
insanlar›n onuruna sayg›l› olmas› çok önemlidir.
Yoksa, mülteci kamplar›ndaki muameleler ve yet-
kililerin başvurular›n doğruluğunu teyit için yapt›-
ğ› araşt›rmalar insanc›l olmayan özellikler içere-
bilmektedir. Komite, 10. madde ile 37. madde
(özgürlükten yoksun b›rak›lma) aras›ndaki bağ-
lant›ya dikkat çekerek, başvuruda bulunan çocuk-
lar›n otel gibi rahat yerlerde bar›nd›r›lmalar› duru-
munda bile bu çocuklar›n özgürlüklerinden yok-
sun b›rak›labileceklerini ve acil gereksinimlerinin
dikkate al›n›lamayabileceğini belirtmiştir (bkz. s.
501). Çocuklar, sağl›klar› aç›s›ndan sak›ncal› ola-
bilecek muayenelere (örneğin yaşlar›n› ortaya ç›-
karmak için kemik röntgenlerinin al›nmas› gibi)
ve psikolojik testlere (çocuklarda travmaya yol
açabilecek sorgulamalar) tâbi tutulmamal›, kendi
r›zalar› (ya da ana-babalar›n›n r›zas›) olmadan t›b-
bî muayeneden geçirilmemelidirler.
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“‹vedi”
Çocuklara ilişkin bütün yarg›sal ve idarî süreçler
mümkün olduğu kadar h›zl› biçimde tamamlan-
mal›d›r. Gecikme ve belirsizlik, çocuklar›n sağl›k-
l› gelişimleri aç›s›ndan aş›r› zararl› olabilir. Her-
hangi bir zaman diliminin, bir yetişkine göre, bir
çocuğun yaşam›nda çok daha uzun olduğu bir ger-
çektir. Göçmenlik işlemlerinde, gecikmeler çocu-
ğun şans›n› yok edebilir. Örneğin Hindistan’da ai-
lelerine kavuşma hakk› için s›ra bekleyen çocuk-
lar o kadar uzun listeler oluşturmaktad›r ki, bu ço-
cuklar›n başvurular›na s›ra geldiğinde, reşit olma
yaş› olarak baz› ülkelerde kabul edilen 18 yaşlar›-
n› geçmeleri bile olas›d›r.
Komite, Kanada’ya ilişkin Sonuç Gözlemleri’nde
mülteci ve göçmen çocuklar›n konumuna ilişkin
endişelerini dile getirmiştir:
“Komite, Kanada’n›n çok say›da mülteci ve göç-
men kabul etmek için uzun y›llard›r gösterdi¤i
çabalar› takdir etmektedir. Bununla birlikte Ko-
mite, ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›
ve çocu¤un görüfllerine sayg› gösterilmesi gibi
ilkelerin mülteci ya da göçmen çocuklar›n du-
rumlar›n› ele alan yetkililerce her zaman yete-
rince gözetilmemesinden üzüntü duymaktad›r.
Komite’yi özellikle endiflelendiren bir husus, ai-
lelerin yeniden birlefltirilmesiyle ilgili önlemlerin
olumlu, insanc›l ve çabuk biçimde ele al›nma-
mas›d›r. Komite, ayr›ca, aile üyelerinden birinin
ya da birkaç›n›n mülteci statüsünde uygun gö-
rüldü¤ü yeniden birleflme olaylar›ndaki gecik-
melerden ve Kanada’da dünyaya gelen göçmen
ya da mülteci çocuklar›n s›n›rd›fl› edilme emriyle
karfl› karfl›ya kalan ailelerinden ayr›lmas›ndan
da üzüntü duymaktad›r.

Komite’nin bu konudaki önerileri ise şöyledir:

“... Taraf Devlet, baflta çocu¤un yüksek yarar› ve
çocu¤un görüfllerine sayg› olmak üzere Sözlefl-
me’nin genel ilkelerine, s›n›rd›fl› etme kararlar›
dahil, göçmen ve mülteci çocuklarla ilgili her ko-
nuda özel dikkat göstermelidir. Komite’ye göre,
ailenin bir ya da daha çok say›da üyesinin Kana-
da’da mülteci statüsü için uygun görüldü¤ü du-
rumlarda ailelerin yeniden birleflmesinin kolay-
laflt›r›lmas› ve çabuklaflt›r›lmas› için mümkün
olan her önlem al›nmal›d›r. Sözleflme’nin 9.
maddesinin ruhuna uygun olarak, ailelerin par-
çalanmas›na neden olacak s›n›rd›fl› etme olaylar›-
n›n ortaya ç›kmamas› için çözümler araflt›r›lmal›-
d›r...” (Kanada ‹RSG, Add.37, parag. 13 ve 24)

Komite bunun d›ş›nda, ailelerin yeniden birleşme-
si aç›s›ndan, Almanya’n›n yabanc› çocuklara yö-
nelik işlem ve muamelelerini de endişeyle karş›la-
m›şt›r:

“‹ltica talebinde bulunan ve mülteci konumun-
da bulunan çocuklar›n özel gereksinimlerinin ne

ölçüde dikkate al›nd›¤›, Komite aç›s›ndan duyar-
l› bir konu olmaya devam etmektedir. Mülteci
statüsü arayan çocuklarla, bunlardan özellikle
aileleriyle birleflme aray›fl› içinde olanlarla ilgili
ifllemler, çocuklar›n üçüncü ülkelere gönderil-
meleri ve ‘havaalan› yönetmelikleri’ bu duyarl›l›-
¤›n nedenleridir. Komite, bu aç›dan, Sözlefl-
me’de yer alan güvencelerin, özellikle de 2., 3.,
12., 22. ve 37(d). maddelerin karfl›l›¤›n›n yerine
getirilmedi¤i, bu arada Sözleflme’nin 9. ve 10.
maddelerinin uygulanmas›na yeterince özen
gösterilmedi¤i görüflündedir...

“Komite, ayr›ca, mülteci statüsü arayan ve mül-
teci konumunda bulunan çocuklar konusunun,
gerek Sözleflme, gerekse Komite ile yap›lan gö-
rüflmeler s›ras›nda ortaya ç›kan hususlara göre
bir kez daha ele al›nmas› gerekti¤i görüflünde-
dir...”

Komite, işlemler s›ras›nda çocuklar›n da haz›r bu-
lunmas›n› yararl› görmüştür (Almanya İRSG,
Add.43, parag. 19, 33 ve 29). (“Havaalan› yönet-
melikleri”nden kastedilen, ellerinde vize ve ülke-
ye giriş izni bulunmayan yolcular› taş›yan hava-
yolu şirketlerinin cezaland›r›lmas›na olanak tan›-
yan hükümlerdir.)

Komite’nin Belçika’ya tavsiyeleri ise şunlard›r:

“... Mülteciler ve göçmen iflçiler söz konusu ol-
du¤unda, ailelerin yeniden birleflmesi amac›n›
tafl›yan baflvurular›n olumlu, insanc›l ve çabuk
biçimde ele al›nmas› sa¤lanmal›d›r.” (Belçika
‹RSG, Add.38, parag. 19; ayr›ca bkz. ‹spanya
‹RSG, Add.28, parag. 22)

Komite’nin Norveç konusunda dile getirdiği kay-
g› şöyledir:

“... bütün ailenin bir arada olmas›n› sa¤lamak
amac›yla polise kimi aile üyelerinin s›n›rd›fl› edil-
me ifllemlerini geciktirme talimat› verilmemeli
ve çocuklar üzerinde gereksiz bask› oluflturmak-
tan kaç›n›lmal›d›r... bu arada, ailelerin parçalan-
mas›yla sonuçlanacak s›n›rd›fl› etme olaylar›n-
dan kaç›nmak için çözümler bulunmal›d›r.”
(Norveç ‹RSG, Add.23, parag. 11 ve 24)

Komite, Norveç taraf›ndan sunulan İkinci Raporu
incelediğinde, gecikmeleri önleyecek sistematik
usullerin önemini vurgulam›şt›r: 

“Komite, Norveçli olmayan çocuklar›n aileleriyle
yeniden birleflmelerine yönelik olumlu yaklafl›m›-
n› taktir ederken, ailelerin birleflmesini destekle-
yecek ülke içi önlemlerin tam boy al›nmad›¤›
konusundaki endiflelerini dile getirmek ister.
Komitenin bu çerçevede özellikle duyarl› oldu¤u
bir husus, çocuklar›n bu yöndeki hükümlerden
her durumda yeterince yararlanamamalar›d›r.
Bunun nedeni, kendilerinin ailelerin birleflmesi
imkanlar›ndan yeterince bilgilendirilmemeleri,
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bu konudaki bürokratik gecikmeler ya da usul-
lerin yeterince sistematik olmamas›d›r.

“Komite, Taraf Devlete bu konuda standart bir
prosedür gelifltirmesini önerir. Bu prosedür sa-
yesinde çocuklar ve ana babalarla yasal vasiler
dahil olmak üzere ilgili di¤er kifliler ailelerin bir-
leflmeleriyle ilgili imkanlar ve gerekli ifllemler ko-
nusunda yeterince bilgilendirilmeli ve yay›nla-
nan k›lavuzlara göre ifllemler rahatl›kla takip
edilebilmelidir.” (Norveç 2RSG, Add. 126, pa-
rag. 32 ve 33). 

Bu tür baflvurular›n, ailenin
herhangi bir üyesi “aleyhine
sonuçlar” yaratmamas›
Bu hak, giriş ya da ç›k›ş yapma başvurular›n›n,
başvuranlar›n ya da ailelerinin kovuşturmaya ya
da ayr›mc› uygulamalara maruz b›rak›ld›klar› ül-
kelerle ilgilidir. Böyle bir uygulama, hangi koşul-
da olursa olsun, insan haklar›n›n aç›k ihlâli anla-
m›na gelmektedir. Başvuruda bulunma eylemi,
başvuru geri çevrilse bile, başvuran› hiçbir durum-
da tehlike alt›na sokmamal›d›r.

Bununla birlikte, iltica talebinde bulunulduğu du-
rumlarda, kabul edici durumda olan ülke, dikkat-
siz soruşturmalarla çocuk ya da ailesi için olum-
suz sonuçlar yaratabilmektedir. Dolay›s›yla, gizli-
liğin tehlikeli biçimde ihlâline meydan verilme-
mesi gerekir (bkz. madde 22, s. 318).

Ana-babas› ayr› devletlerde
oturan bir çocu¤un (ola¤anüstü
durumlar hariç) hem annesi
hem de babas› ile düzenli
içimde kiflisel iliflki kurma ve
do¤rudan görüflme hakk›
Uluslararas› Çocuk Kaç›rma Eylemlerinin Hukukî
Yönleriyle ilgili 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi,
bu hakk›n gerçekleşmesine yard›mc› olmaktad›r.
Çünkü bu Sözleşme, ana-babalar›n, Lahey Sözleş-
mesi’ne Taraf Devletler’e mahkeme karar›yla
yapt›r›m uygulamalar›na olanak tan›maktad›r
(bkz. madde 11, s. 159). Ne var ki, başka ülkeler-
de olup çocuklar›yla ilişki kurma sorunu bulunan
bütün ana-babalar böyle bir olanaktan yoksundur-
lar. Sözü edilen Sözleşme’yi dünyadaki ülkelerin
üçte biri imzalam›ş ya da onaylam›şt›r. Böyle du-
rumlarda çocuk haklar›, devletleri, gerek görüşme
başvurular›na, gerekse görüşmenin sağlanabilme-
si için ülkeye giriş ve ülkeden ç›k›ş başvurular›na
olumlu yönde yaklaşmalar›n›n› sağlay›c› bir etken
olmal›d›r.

Mülteci statüsündeki çocuklar›n, aile ziyareti için
geldikleri ülkelere hiçbir zaman geri dönemeye-
cekleri gibi bir varsay›mda bulunmamak önemli-

dir. Güvenli ve k›sa süreli bir ziyaret mümkün ola-
bilir. Geçici aile birleşmesi amac›yla evlerine dö-
nen çocuklar›n varl›ğ›, bu çocuklar›n mülteci sta-
tüleri konusunda tereddüt yaratmamal›d›r.

Çocu¤un ve ana-babas›n›n
(kendi ülkeleri dahil) herhangi
bir ülkeyi terk etme haklar›n›n
yaln›zca “ulusal güvenli¤i,
kamu düzenini (ordre public),
halk sa¤l›¤› ve ahlâk veya
baflkalar›n›n hak ve
özgürlüklerini korumak amac›
ile ve iflbu Sözleflme ile tan›nan
öteki haklarla ba¤dafld›¤›
ölçüde” k›s›tlanmas›
Bu hüküm, Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi’nin 12(2). maddesindeki ifadeleri
yans›tmaktad›r. Sözü edilen maddede “herkesin,
kendi ülkesi dahil herhangi bir ülkeyi terk etme
özgürlüğü vard›r” denilmektedir. Bu belge,
SSCB’nin etki alan› içindeki ülkeler dahil olmak
üzere birçok ülke kendi vatandaşlar›na hiçbir ge-
rekçe göstermeden ülkeyi terk etme izni tan›mad›-
ğ› bir dönemde haz›rlanm›şt›r. Bu durum, kimi ül-
kelerde hâlâ sürmektedir.

Kimi uluslararas› antlaşmalarda geçmekte olan
Frans›zca ordre public kavram›n›n “kamu düzeni”
kavram›ndan daha fazla kesinlik taş›d›ğ› söylen-
mektedir (E/KN.4/1986/39, s. 5-8; Detrick, s.
200). Bununla birlikte, görüldüğü kadar›yla bugün
ordre public kavram› dünyada çok değişik biçim-
lerde yorumlanmakta, bunlardan, sosyal mülaha-
zalardan çok ekonomik mülahazalara ilişkin olan-
lar›, normal olarak, “kamu düzeni” biçiminde an-
laş›lmaktad›r.

Çocu¤un ve ana-babas›n›n
“kendi ülkelerine dönme”
hakk›
Bu hakka herhangi bir s›n›rlama konulmam›şt›r.
10. maddenin daha önceki taslaklar›ndan birinde,
çocuğa kendi ülkesine “dönme” hakk› tan›nmas›
önerilmişti. Ancak daha sonra “girme” fiili benim-
senmiştir (editörün notu: 27 Ocak 1995 tarihli ve
22184 say›l› Resmî Gazete’tedeki yay›nlanm›ş
Sözleşme’nin Türkçe çevirisinde hâlâ “dönme”
olarak geçmektedir) . Bunun nedeni, vatandaşl›ğ›-
n› taş›d›klar› ülkeler d›ş›nda başka ülkelerde do-
ğan çocuklar›n gereksinimlerini karş›lama kayg›s›
idi (E/KN.4/1986/39, s. 5-8; Detrick, s. 201). Kay-
nak, Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Söz-
leşmesi’nin 12(4). maddesidir: “Hiç kimse, kendi
ülkesine girme hakk›ndan keyfî olarak yoksun b›-
rak›lamaz.”
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Uygulama denetim listesi

Uygulamaya yönelik genel önlemler

10. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (10. madde, aile iflleri, d›fl iliflkiler, adalet ve sosyal güvenlikle ilgili bütün resmî kuruluflla-
r› ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin parça-
s› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 10. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (10. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin yarg› or-
ganlar›nda, göçmenlik dairesinde ve sosyal hizmetler alan›nda çal›flanlar› kapsamas› gerekir).

10. maddenin uygulanmas›na iliflkin özel konular

Ana-babalar›n ya da çocuklar›n, ailenin yeniden birleflmesi amac›yla ülkeden ç›k›fl ya da ülkeye girifl için yapt›kla-
r› bütün baflvurular aflag›daki k›staslar gözönüne al›narak de¤erlendiriliyor mu?

� olumlu,

� insanc›l biçimde. 

� Bu baflvurularla ilgili ifllemler mümkün oldu¤u kadar çabuk biçimde sonuçland›r›l›yor mu?

� Bu tür baflvurularda bulunan çocuklara ve ailelere sayg›l› davran›l›yor mu?

� Ana-babalar›n ya da çocuklar›n s›n›r d›fl› edilmeme yönündeki talepleri olumlu ve insanc›l gözle ele al›n›-
yor mu?

� Devlet, ülkede yaflayan ama vatandafl statüsünde olmayan ya da resmî oturma izni bulunmayan çocukla-
r›n aileleriyle birleflme haklar›n› tan›yor mu?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Ailelerin yeniden birleflmesine iliflkin kararlar s›ras›nda çocuklar›n görüflleri de dikkate al›n›yor mu?

� Ailelerin yeniden birleflmesi amac›yla ülkeye girifl ve ülkeden ç›k›fl yapma baflvurusunda bulunanlar bu ne-
denle do¤abilecek olumsuz sonuçlara karfl› korunuyorlar m›?

� Çocuklara, ana-babalar›n› ziyaret amac›yla ülkeye girifl ve/veya ülkeden ç›k›fl izni tan›n›yor mu?

� Ana-babalara, çocuklar›n› ziyaret amac›yla ülkeye girifl ve/veya ülkeden ç›k›fl izni tan›n›yor mu?

� Ana-babalara ve çocuklara, 10(2). maddede yer alan s›n›rlamalara tâbi olmak üzere ülkeden ayr›lma izni
tan›n›yor mu?

� Ana-babalara ve çocuklara kendi ülkelerine girifl izni her durumda tan›n›yor mu?

� Devlet, Bütün Göçmen ‹flçilerin ve Aile Üyelerinin Haklar›n›n Korunmas›na ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme’yi
onaylad› m›?

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. Dolay›s›yla 10.

madde salt kendi bafl›na, di¤er maddelerden yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 10. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 5: ana-babalar›n haklar› ve görevleri ile çocu¤un geliflen yetenekleri

Madde 7: do¤umda nüfus kayd›, isim ve vatandafll›k hakk›, ana-babas› taraf›ndan bak›lma hakk›

Madde 8: aile iliflkileri dahil olmak üzere kimli¤ini koruma hakk›

Madde 9: çocu¤un yüksek yarar›n›n gerektirdi¤i durumlar d›fl›nda ana-babadan ay›r›lmamas›

Madde 11: çocu¤un yasa d›fl› yollarla ülke d›fl›na ç›kar›lmas›n›n ve döndürülmemesinin yasaklanmas›

Madde 16: özel yaflama, aileye ve eve yönelik keyfî müdahaleden korunma

Madde 18: ana-baban›n ortak sorumluluklar›

Madde 22: mülteci çocuklar

Madde 35: çocuk sat›fl›n›n, kaç›r›lmas›n›n ve kötü amaçlar için kullan›lmas›n›n önlenmesi
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Çocuklar›n
yasa d›fl› yollarla
ülke d›fl›na
ç›kar›lmas› ve geri
döndürülmemesi

Özet

11. Maddenin Metni
1. Taraf Devletler, çocuklar›n yasa d›fl› yollarla ülke d›fl›na ç›kar›l›p geri döndürülmemesi halleriyle mücade-
le için önlemler al›rlar.

2. Bu amaçla Taraf Devletler iki ya da çok tarafl› antlaflmalar yap›lmas›n› ya da mevcut antlaflmalara ka-
t›lmay› teflvik ederler.

S
özleşme’yi onaylayan Devletler, 11. mad-
de uyar›nca çocuklar›n yasa d›ş› yollardan
kendi yetki alanlar› d›ş›na ç›kart›lmas›n› ve
orada tutulmas›n› önlemek, bu çocuklar›

geri getirmek ve yasa d›ş› yollardan kendi yetki
alanlar›na getirilen çocuklar› iade etmek zorunda-
d›rlar.

Bu madde genellikle çocuklar›n ana-babalar› tara-
f›ndan yasalara ayk›r› biçimde başka yerlere götü-
rülmeleri ve orada tutulmalar›yla ilgilidir. Madde-
nin kapsam› içinde ana-baba olmayan kişiler yer
alm›ş olsalar da, 35. maddenin, çocuk sat›ş›, ço-
cuk fahişeliği ve pornografisi ile ilgili yeni İhti-
yari Protokol gibi çocuklar›n kaç›r›lmalar›, sat›l-
malar› ve fuhşa sürüklenmeleriyle ilgili konular›
kapsad›ğ› unutulmamal›d›r. “Çocuklar›n yasa d›ş›
yollardan ülke d›ş›na ç›kart›lmas› ve geri döndü-
rülmemesi” ile “yoldan ç›karma” ayn› şey olduğu-
na göre, bu iki madde aras›ndaki fark tümüyle
aç›k değildir. Konu genel olarak al›n›rsa, aradaki
fark›n para ile ilgili olduğu söylenebilir. 11. mad-
de parasal değil kişisel kazanç için gerçekleştiri-
len girişimleri anlat›rken, “sat›ş” ve “kaç›rma” fi-
illerinde ticarî ya da cinsel ç›kar söz konusudur.
Çocuklar› salt kişisel nedenlerle kaç›ranlar, her
zaman olmasa bile genellikle çocuklar›n ana-ba-
balar› ya da akrabalar›d›r. 

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›
şu gözlemde bulunmaktad›r: “daha önceki bir
mahkeme karar›yla çocuğun nerede, kiminle
kalacağ› ve bu arada çocuğun birlikte kalma-
yacağ› ebeveyninin çocuğu ziyaret haklar› be-
lirlenmiş bile olsa, çocuklar kimi durumlarda,
ana-babalar›ndan biri taraf›ndan kaç›r›l›p, ev-
lerine dönmelerine izin verilmemektedir. Bu
tür durumlar, genellikle, çocuğun daha önce
birlikte kald›ğ›, doğrudan ve kişisel ilişkilerini
sürdürdüğü kişiyle (ana ya da babadan biri)
bağlar›n› kal›c› biçimde koparmaktad›r (bkz.
madde 9, paragraf 3 ve madde 10, paragraf 2).
Böyle durumlar, yönlendiricilik aç›s›ndan ço-
cuğun yüksek yarar› ilkesinin, genel bir kural
olarak da, işin içine boşanma ya da ayr›lma
girmiş olsa bile hem anan›n hem de baban›n
çocuğun yetiştirilmesiyle ilgili sorumluluklar›-
n› sürdürmelerinin önemini ortaya koymakta-
d›r.” (K›lavuz, s. 451)

Madde, Devletler’in, bu konuda çok tarafl›
antlaşmalar yapmalar›n› ve yap›lan antlaşma-
lara kat›lmalar›n› teşvik etmektedir. Bu antlaş-
malardan başl›cas›, Çocuk Kaç›rma Eylemleri-
nin Hukukî Yönleriyle İlgili Uluslararas› La-
hey Sözleşmesi’dir. �



Çocuk Haklar› Komitesi, 
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Aile ortam› ve alternatif bak›m

Bu bölümde Taraf Devletler’den, yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemler
dahil olmak üzere, özellikle “çocu¤un yüksek yarar›” ve “çocu¤un görüfllerine sayg› gösterilmesi”
ilkelerinin bu önlemlerde nas›l ve ne ölçüde gözetildi¤ine; karfl›lafl›lan etmenlere ve güçlüklere;
Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlüklere ve bu yolda al›nan mesa-
feye; ve afla¤›daki hususlara iliflkin olarak gelecek için benimsenen uygulama önceliklerine ve so-
mut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

(h) Yasa d›fl› yollarla baflka yerlere götürme ve geri getirmeme (madde 11)

Taraf Devletler’in, bu bölümde kapsanan çocuklarla ilgili ek istatistikî bilgiler ve göstergeler sa¤la-
malar› memnuniyetle karfl›lanacakt›r.

(ÇHS/K/S, parag. 16-18)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“V. A‹LE ORTAMI VE ALTERNAT‹F BAKIM

E. Yasa d›fl› yollardan ç›kar›lma ve geri döndürülmeme (madde 11)

Lütfen afla¤›daki konularda bilgi veriniz: 

Yasal, idarî ya da yarg›sal nitelikteki önlemler dahil olmak üzere çocuklar›n yasa d›fl› yollardan
ülke d›fl›na ç›kar›lmalar› ve geri döndürülmemelerini önlemek ve bu tür eylemlerle mücadele et-
mek için at›lan ad›mlar; ayr›ca, bu tür durumlar› izlemeye yarayacak mekanizmalar;

Taraf Devlet’in bu konuda girdi¤i ya da imzalamay› düflündü¤ü iki ya da çok tarafl› herhangi
bir atnlaflma ile bunun etkileri;

Bu tür durumlarla mücadelede kaydedilen mesafe ve karfl›lafl›lan güçlükler; ayr›ca bu durumda-
ki çocuklarla ilgili cinsiyet, yafl, ulusal köken, ikametgâh yeri, ailenin durumu ve yasa d›fl› götür-
meyi yapan kifli ile olan yak›nl›k baz›nda ayr›flt›r›lm›fl veriler.”

(ÇHS/K/58, parag. 78. Bu maddeye iliflkin olarak verilecek bilgiler aç›s›ndan Periyodik Raporlar K›-
lavuzu’nun 160-162 paragraflar› da önemlidir; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)

Çocuklar›n yasa d›fl› yollardan
ülke d›fl›na ç›kar›lmas›na ve
geri döndürülmemesine karfl›
mücadele için al›nan önlemler

11. maddenin belirtildiği gibi, bu maddede yer
alan hükümlerin yaşama geçirilmesinin en etkili
yollar›ndan biri ilgili uluslararas› antlaşmalar› im-
zalamak ve uygulamakt›r. Bu antlaşmalar aras›n-
da en temel olan› Çocuk Kaç›rma Eylemlerinin
Hukukî Yönleriyle İlgili Uluslararas› Lahey Söz-
leşmesi’dir (1980).Lahey Sözleşmesi küresel bir
belgedir. Bu Elkitab› yaz›ld›ğ› s›rada çok say›da

ülke Sözleşme’yi onaylam›şt› (bkz. kutu yaz›s›).
Ancak, belgeyi onaylayanlar aras›nda Orta Doğu
ve Uzak Doğu ülkelerinin aç›k eksikliği göze
çarpmaktad›r. K›saca özetlenirse, bu Sözleş-
me’nin hükümleri, ilgili iki ülke Lahey Sözleşme-
si’ne taraf iseler, bu ülkelerdeki 16 yaş›ndan kü-
çük çocuklardan yasa d›ş› biçimde (yani bir kişi-
nin çocuğun velayet hakk›n› ihlâl etmesiyle) yer-
lerinden al›nanlar› ve başka yerde tutulanlar› ko-
rumaktad›r. Böyle durumlarda mahkemeler nor-
mal olarak çocuğun hemen kald›ğ› yere iadesini
sağlayacak, söz konusu çocuğun geleceğine iliş-
kin karar bundan sonra belirlenecektir. Mahkeme-
ler, çocuğun böyle bir karar› istememesi, bu iş-
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lemden zarar görme tehlikesi alt›nda bulunmas› ya
da götürüldüğü yerde bir y›ldan fazla süre kal›p
oraya yerleşmesi gibi durumlarda böyle bir karar
almaktan kaç›nabilirler, ne var ki, mahkemenin işi
ortadaki ihtilaf›n değişik yönlerinin araşt›r›lmas›
da değildir. Taraf Devletler’den her birinde Mer-
kezi Otorite olarak adland›r›lan bir idarî organ
vard›r ve bu organ›n görevi Sözleşme uyar›nca
başvurular› kabul edip ilgili yerlere ulaşt›rmakt›r. 

Lahey Sözleşmesi’nin yan›s›ra, Çocuklar›n Evle-
rine Dönmesine İlişkin Amerika Sözleşmesi ve
Çocuklar›n Kalacaklar› Yerlere İlişkin Kararlar›n
Tan›nmas› ve Uygulanmas› Hakk›nda Avrupa
Sözleşmesi gibi bölgesel antlaşmalar da vard›r. Bu
tür antlaşmalar, örneğin mevcut mahkeme karar-
lar›n›n ayr›nt›lar›n› yaşama geçirerek, Lahey Söz-
leşmesi’nin ilkelerini daha da pekiştirebilirler. Ki-
mi ülkeler Sözleşmeyi bütünüyle benimserlerken,
diğerleri bu sözleşmede yer alan hükümleri belirli
başka ülkelerle geçerli olacak biçimde taraf ol-
muşlard›r. Devletler sözleşmeyi onaylamasalar bi-
le, Komite taraf›ndan Avusturya’ya önerildiği gi-
bi, ikili anlaşmalara girebilirler. Örneğin:

“11. Maddeyle ilgili olarak Komite memnuniyet-
le belirtir ki Avusturya çocuklar›n velayetiyle ilgi-
li 1980 Avrupa Sözleflmesi ile 1980 Lahey Söz-
leflmesine taraft›r. Komite, Taraf Devleti, yukar›-

da belirtilen iki sözleflmeye taraf olmayan dev-
letlerle bu konuda ikili anlaflmalar yapmaya da-
vet eder. Komite Taraf Devlete ayr›ca, çocukla-
r›n yüksek yarar›n› gözeterek bu devletlerde ço-
cuklar›n yasa d›fl› yollardan aktar›m› ve geri ge-
tirilmemesi gibi sorunlar›n çözümüne diploma-
tik ve konsolosluk kanallar›ndan destek olmas›-
n› tavsiye eder.” (Avusturya ‹RSG, Add. 98, pa-

rag. 19). 

Ayr›ca, son haz›rlanan Lahey Sözleşmesi de ona-
ya aç›lm›şt›r. Bu sözleşme, Ana Baba Sorumlulu-
ğu ve Çocuklar›n Korunmas›na Yönelik Önlem-
lerde Yarg›, Uygulanabilir Yasalar, Kabul, Uygu-
lama ve İşbirliği başl›ğ›n› taş›maktad›r (1996). Bu
sözleşme ana babalar›n fiilleriyle doğrudan ilgi-
lenmemekte, ancak sorumluluğun ve velayetin ki-
me ait olmas› gerektiği, bir ülkeden başkas›na ge-
çen çocuklar›n haklar›, bu haklarda hangi ülkenin
yarg› yetkisine sahip olacağ› (örneğin çocuğun fi-
ilen yaşad›ğ› ülke mi, çocuğun vatandaş› olduğu
ülke mi) gibi ilgili konular› çözüme bağlamakta-
d›r. Komite, Devletleri bu sözleşmeyi onaylamaya
davet etmektedir. Örneğin:

“...Komite Taraf Devleti, çocu¤un durumuyla il-
gili olarak baflka ülkelerde al›nan kararlar›n iç-

Çocuk Kaç›rma Eylemlerinin Hukuki Yönleriyle ‹lgili Uluslararas›
Lahey Sözleflmesine onay veya kabul yoluyla Taraf Olan Ülkeler
(2001 y›l› Aral›k ay› itibariyle)

Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Kanada, Çin-sadece Hong Kong özel idari
bölgesi, Çin-sadece Macao özel idari bölgesi, H›rvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Lüksembourg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slo-
vakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Türkiye, Birleşik Krall›k,
ABD, Venezüela, Yugoslavya. 

Sözleşmeye, bütün ülkeleri değil de belirli ülkeleri kapsayacak biçimde taraf olan Devletler:

Bahamalar, Belarus, Belize, Brezilya, Burkina Faso, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, K›br›s, Ekvador, El
Salvador, Estonya, Fiji, Gürcistan, Honduras, Macaristan, İzlanda, Letonya, Malta, Mauritius, Meksi-
ka, Monako, Yeni Zelanda, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Moldova Cumhuriyeti, Ro-
manya, Saint Kitts ve Nevis, Slovenya, Güney Afrika, Sri Lanka, Trididad ve Tobago, Türkmenistan,
Uruguay, Özbekistan, Zimbabwe.

Ana-Baban›n Sorumlulu¤u ve Çocuklar›n Korunmas›na Yönelik
Önlemler Ba¤lam›nda Yarg› Yetkisi, Uygulanabilir Hukuk,
Tan›ma, Tenfiz ve ‹flbirli¤i Konulu Lahey Sözleflmesi

2001 y›l› aral›k ay› itibar›yla Sözleşmeyi onaylayan ülkeler: Monako, Çek Cumhuriyeti, Slovakya.

Sözleşmeyi imzalayan, ancak henüz onaylamayan ülkeler: Fas, Hollanda, Polonya

Sözleşme 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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sellefltirilmesini sa¤layacak yasal düzenlemeleri
yapmaya ve bu alanda 1996 tarihli Ana Baba
Sorumlulu¤u ve Çocuklar›n Korunmas›na Yöne-
lik Önlemlerde Yarg›, Uygulanabilir Yasalar, Ka-
bul, Uygulama ve ‹flbirli¤i Sözleflmesini onayla-
maya davet eder.” (‹sveç 2RSG, add. 101, pa-
rag. 15)

Herhangi bir Devlet, 11. maddeyi uygulamak için,
uluslararas› antlaşmalar› onaylaman›n ötesinde
başka önlemler de almak durumundad›r. Devlet’in
bu bağlamda yapmas› gerekenler aras›nda özellik-
le şunlar önemlidir:

• herhangi bir çocuğun yasa d›ş› yollardan baş-
ka yerlere götürüleceği kuşkusu karş›s›nda s›-
n›rlarda gerekli denetim mekanizmalar›n›n
oluşturulmas› ve gerekli mahkeme kararlar›-
n›n ç›kart›lmas›;

• çocuklar›n›n geri dönüş masraflar›n›n karş›-
lanmas› aç›s›ndan gerektiği durumlarda ana-
babalara maddî ve hukukî yard›m yap›lmas›;

• yarg› organlar›nda görev yapanlar›n Lahey
Sözleşmesi ilkeleri konusunda eksiksiz bilgi
sahibi olmalar›;

• yasa d›ş› yollardan götürülen ya da tutulan
çocuklar›n yerlerinin belirlenebilmesi için
hükümet kuruluşlar›n›n ve istatistik-veri
merkezlerinin gerekli bilgileri sağlamas›.

Komite, ülkelerin, gerek Lahey Sözleşmesi’ni
gerekse çocuklar›n yasa d›ş› yollardan götürül-
meleri konusunu ele alan diğer bölgesel antlaş-
malar› onaylamaktan kaç›nmalar› konusunda
göreceli olarak sessiz kalm›şt›r, ancak bu du-
rum, 11. maddeyi ihlâl edecek sonuçlara neden
olabilir. 
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Uygulama denetim listesi

Uygulamaya yönelik genel önlemler

11. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (11. madde, aile iflleri, d›fl iliflkiler, adalet ve sosyal güvenlikle ilgili bütün resmî kuruluflla-
r› ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi.

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� sizleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 11. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (11. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin yarg› or-
ganlar›nda, sosyal hizmetler alan›nda, s›n›r kap›lar›nda ve güvenlik örgütlerinde çal›flanlar› kapsamas› ge-
rekir).

11. maddenin uygulanmas›na iliflkin özel konular

� Devlet, Uluslararas› Çocuk Kaç›r›lmas›n›n Hukuki Yönleri Hakk›ndaki Lahey Sözleflmesi’ni onaylad› m›? 

� Devlet, Anne-Baban›n sorumlulu¤una ve Çocuklar›n Korunmas›na Yönelik Önlemlere ‹liflkin Yarg›lama, Uy-
gulanacak Hukuk, Tan›ma, Tenfiz ve ‹flbilirli¤i Hakk›ndaki Lahey Sözleflmesi’ni onaylad› m›?

� Devlet, çocuklar›n yasa d›fl› yollardan baflka yerlere götürülmelerini konu alan baflka bölgesel antlaflmala-
r› imzalad› ya da onaylad› m›?

� Yarg› organlar›, Lahey Sözleflmesi’nin hükümlerini tam olarak biliyor mu?

� Çocuklar›n yasa d›fl› yollardan baflka yerlere götürülmelerine karfl› etkili önlemler al›nm›fl m› (örne¤in s›n›r
kap›lar›nda denetim, mahkeme kararlar›, pasaportlara el konulmas› vb. gibi)? 
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Gerek bu madde gerekse baflka herhangi bir çok tarafl› antlaflmaya göre kazand›klar› haklar› kullanabil-
meleri için, gerekti¤inde ana-babalara ve çocuklara maddî yard›mda bulunuluyor mu?

� Devlet kurulufllar›, yasa d›fl› yollardan baflka yerlere götürülen çocuklar›n yerlerinin belirlenmesine yard›m-
c› olacak bilgileri sa¤l›yor mu?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. Dolay›s›yla 11.

madde salt kendi bafl›na, di¤er maddelerden yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus
olmas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 11. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 7: do¤umda nüfus kayd›, isim ve vatandafll›k hakk›, ana-babas› taraf›ndan bak›lma hakk›

Madde 8: aile iliflkileri dahil olmak üzere kimli¤ini koruma hakk›

Madde 9: çocu¤un yüksek yarar› aç›s›ndan gerektirdi¤i durumlar d›fl›nda ana-babadan ay›r›lmamas›

Madde 10: ailelerin yeniden birleflmesi hakk›

Madde 16: özel yaflama, aileye ve eve yönelik keyfî müdahaleden korunma

Madde 18: ana-baban›n ortak sorumluklar›

Madde 35: çocuk sat›fl›n›n, kaç›r›lmas›n›n ve kötü amaçlar için kullan›lmas›n›n önlenmesi

Çocuk Haklar› Sözleflmesi, çocuk sat›fl›, çocuk fahifleli¤i ve pornografisi ile ilgili ‹htiyari Protokol. 
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Çocu¤un
görüfllerine
sayg›

Özet

12. Maddenin Metni

1. Taraf Devletler, görüfllerini oluflturma yetene¤ine sahip çocu¤un kendini ilgilendiren her konuda görüflle-
rini serbestçe ifade etme hakk›n›, bu görüfllere, çocu¤un yafl› ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken
özen gösterilmek suretiyle tan›rlar.

2. Bu amaçla, çocu¤u etkileyen herhangi bir adlî veya idarî kovuflturmada çocu¤un ya do¤rudan veya bir
temsilci ile ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi f›rsat›, ulusal yasan›n usule iliflkin kurallar›na uy-
gun olarak çocu¤a, özellikle sa¤lanacakt›r.

Ç
ocuk Haklar› Komitesi, daha başlarda, 12.
maddenin, Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin uygulanmas›na ve diğer bütün
maddelerin yorumlanmas›na ilişkin olarak

her bak›mdan temel önem taş›yan bir madde oldu-
ğunu vurgulam›şt›r.

1. paragraf Devletler’in şu hususlar› sağlamalar›n›
istemektedir:

• belirli bir görüş oluşturma yeteneğine sahip
her çocuğun, kendisini ilgilendiren bütün ko-
nularda görüşlerini serbestçe ifade edebilmesi;

• çocuğun görüşlerine, aşağ›daki k›staslar da
göz önüne al›narak gereken önemin verilmesi
• yaş›
• olgunluk derecesi 

2. paragraf, çocuğa, kendisini ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuşturmada sesini duyur-
ma hakk› tan›maktad›r. Bu, mahkeme duruşmala-
r›ndan çocuğu etkileyen resmî karar süreçlerine
dek uzanan geniş bir alan› kapsamaktad›r. Örne-
ğin, eğitim, sağl›k, planlama, çevre vb. ile ilgili
kararlar da bu kapsama girmektedir (bkz. s. 171).

Komite, çocuğun, haklar›n aktif öznesi olarak gö-
rülmesi gerektiğini sürekli olarak vurgulam›şt›r.

Esasen Sözleşmenin başl›ca amaçlar›ndan biri de,
çocuklar›n insan haklar›n›n vurgulanmas›d›r. 12.
madde, çocuğun görüşlerini ifade etme özgürlüğü
(madde 13); düşünce, din ve vicdan özgürlüğü
(madde 14) ve dernek kurma özgürlüğü (madde
15) ile birlikte, çocuklar›, temel insan haklar›na,
kendilerine özgü düşünce ve duygulara sahip bi-
reyler olarak tan›maktad›r. Komite, çocuklarla il-
gili konularda “hay›rseverlik mant›ğ› ve ataerkil
yaklaş›mlar” olarak tan›mlad›ğ› yönelimleri red-
detmiştir. Komite, 12. maddenin uygulanmas› ko-
nusunu Taraf Devletlerle sürekli gündemde tut-
makta ve kimi geleneksel uygulamalar›, kültürel
değerleri ve tutumlar› bu yolda engel olarak gör-
mektedir.

Çocuğun 12. maddenin iki paragraf›nda ifade edi-
len haklar›, kendi başlar›na, çocuğun kendi gele-
ceğini tayin hakk›n› değil kararlara kat›lma hakk›-
n› getirir. 5. ve 14. maddelerde (s. 89 ve 199) “ço-
cuğun gelişen yeteneklerine” yap›lan at›flar, karar
verme süreçlerinde çocuğun gelişim halindeki ye-
teneklerini dikkate alma gerekliliğini vurgular. 

Diğer baz› maddelerde çocuklar›n kat›l›m›na at›f-
ta bulunulmaktad›r. Örneğin 9(2). madde, çocu-



ğun, ana-babas›ndan ayr›lmas› sonucunu doğura-
bilecek süreçlerde görüşünü belirtme hakk›na iliş-
kindir ki, bu süreçlerde “işleme kat›lma ve görüş-
lerini bildirme” olanağ› tan›nacakt›r (madde 9, s.
143). Evlat edinme işlemleri konusunda, 21(a).
madde, böyle durumlarda ilgili kişinin “bilgiye
dayal› onay›ndan” söz etmektedir (s. 304). 37.
maddeye göre, özgürlüğünden yoksun b›rak›lan
her çocuğun, bu işlemin hukuka uygunluğu konu-
sunda bir mahkeme ya da başka bir yetkili makam
önünde itiraz hakk› vard›r ki, bu salt görüş ifade
etmenin ötesinde mahkemede dava açma hakk›
anlam›na gelmektedir (s. 562). Nihayet, “ceza ya-
sas›n› ihlâl ettiği iddia edilen, bu nede ceza yasa-
s›n› ihlâl ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham
edilen ya da ihlâl ettiği kabul edilen” çocuklara
ilişkin 40. madde, çocuklar›n duruşmalarda aktif
olarak bulunma hakk›n› tan›maktad›r. Ancak, bu

durumdaki herhangi bir çocuğun “Tan›kl›k etmek
ya da suç ikrar›nda bulunmak için zorlanmamas›”
gerekir (madde 40(2)(b)(iv), s. 606).
İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nde şöyle den-
mektedir: “Her ferdin fikir ve fikirlerini aç›kla-
mak hürriyetine hakk› vard›r. Bu hak fikirlerin-
den ötürü rahats›z edilmemek, memleket s›n›rlar›
mevzuubahis olmaks›z›n bilgi ve fikirleri her va-
s›ta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakk›n›
içerir” (madde 19). Uluslararas› Kişisel ve Siya-
sal Haklar Sözleşmesi ise “herkesin, bir müdaha-
le ile karş›laşmaks›z›n fikirlere sahip olma hakk›
vard›r” demektedir (madde 19(1)). Sözleşme’nin
12. maddesinin önemi, çocuğa yaln›zca görüşle-
rini serbestçe ifade etme hakk› tan›makla kalma-
y›p, bu görüşleri dile getirme ve görüşlerine “ge-
rekli önemin verilmesi” haklar›n› da içermesin-
den kaynaklanmaktad›r. �

Çocuk Haklar› Komitesi, 
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Genel ilkeler

Afla¤›da belirtilen hususa iliflkin olarak, halen yürürlükte olan ya da öngörülen belli bafll› yasal, yar-
g›sal, idarî ve di¤er önlemler; Sözleflme’nin hükümlerinin uygulanmas›nda ortaya ç›kan etmenler,
güçlükler ve bu alanda kaydedilen mesafe; uygulama öncelikleri ve gelecek için belirlenen hedef-
ler konusunda bilgi:

...

(d) Çocu¤un görüfllerine sayg› (madde 12)

Bu bilgilere ek olarak, Taraf Devletler’in, bu ilkelerin, K›lavuz’un baflka bölümlerinde yer alan mad-
delerin yaflama geçirilmesinde nas›l kullan›ld›¤›na iliflkin bilgileri de iletmeleri memnuniyetle karfl›-
lanacakt›r. (ÇHS/K/5, parag. 13 ve 14)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“III. GENEL ‹LKELER

Çocu¤un görüfllerine sayg› (madde 12)

Sunulacak raporlarda, çocu¤un kendisini ilgilendiren bütün konularda görüfllerini serbestçe ifade
etme hakk›n›n ve bu görüfllere gerekli önemin verilmesi konusundaki hükmün yasalara nas›l dahil
edildi¤ine iliflkin bilgiler yer almal›d›r.

Çocu¤un, görüfllerini geliflen yetenekleri ölçüsünde ifade etme hakk›n› güvence alt›na alan yasal
ve di¤er önlemler konusunda bilgi verin. Bu bilgi, afla¤›daki alanlar gözetilerek verilecektir:

aile yaflam›

okul yaflam›

çocuk mahkemelerine iliflkin usuller

bak›m kurumlar›na yerlefltirilme ve bu kurumlardaki yaflam

iltica talebinde bulunanlarla ilgili ifllemler
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Çocu¤un, kendisini ilgilendiren adlî ya da idarî ifllemlerde görüfllerini dile getirebilmesi için sa¤lanan
olanaklarla birlikte, çocu¤un do¤rudan kendi bafl›na ya da bir temsilci veya uygun bir makam ara-
c›l›¤›yla ifllemlere müdahale edebildi¤i durumlar hakk›nda bilgi verin...

Örne¤in okullar ya da yerel konseyler gibi, çocu¤un karar verme süreçlerine kat›lma hakk›n›n bu-
lundu¤u organlar ya da durumlar hakk›nda bilgi verin.

Çocuklar›n görüfllerini ifade etme haklar›n› kullanabilmeleri için ailelerin ve genel olarak kamuoyu-
nun bilinç ve duyarl›l›k düzeyini gelifltirmek, çocuklarla ilgili kurumlarda çal›flanlar›n çocuklar› bu
yönde teflvik edecek ve çocuklar›n görüfllerine gerekli a¤›rl›¤› tan›yacak biçimde e¤itilmelerini sa¤-
lamak üzere al›nan önlemler konusunda bilgi verin. Bu arada, afla¤›da belirtilen personele çocuk
geliflimi konusunda kaç saat kurs verildi¤ini belirtin:

Genel olarak yarg›çlar;
Aile mahkemelerinde görev yapan yarg›çlar;
Çocuk mahkemelerinde görev yapan yarg›çlar;
Gözetim kurumlar›nda çal›flanlar;
Emniyet örgütünde çal›flanlar;
‹nfaz koruma görevlileri;
Ö¤retmenler;
Sa¤l›k personeli;
Di¤er mesleklerdekiler.
Ayr›ca, afla¤›da belirtilen okullar›n e¤itim programlar›nda Sözleflme’ye iliflkin kaç ders oldu¤unu be-
lirtin:
Hukuk fakülteleri;
Ö¤retmen okullar›;
T›p fakülteleri ve kurumlar›;
Hemflire okullar›;
Sosyal hizmet okullar›;
Psikoloji bölümleri;
Sosyoloji bölümleri.

Çocuklar›n, kamuoyu yoklamalar›, karfl›l›kl› görüflmeler ve flikayetlerin de¤erlendirilmesi yoluyla be-
lirlenen görüfllerinin, yasal düzenlemelerde, politikalarda ya da yarg› kararlar›nda nas›l dikkate al›n-
d›¤›n› belirtin.”

(ÇHS/K/58, parag. 42-47. Bu maddeyle ilgili olarak verilecek raporlarda, Periyodik Raporlar K›lavu-
zu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da dikkate al›nmal›d›r: 24, 64, 65, 69, 70, 74, 76, 80, 83,
87, 88, 93, 101, 106, 109, 113, 115, 118, 120, 128, 132, 133, 138, 143, 152, 153, 159, 161,
164, 166; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)

Haklar›n›n öznesi ve aktif
kat›l›mc› olarak çocuk

Komite 1999 y›l›nda İnsan Haklar› Yüksek Komi-
seri ile iki günlük bir çal›ştay gerçekleştirmiştir.
30 Eylül ve 1 Ekim 1999 tarihlerinde gerçekleşti-
rilen bu çal›ştay “Çocuk Haklar› Sözleşmesinin
10. Y›l›nda Kazan›mlar ve Görevler” başl›ğ›n› ta-
ş›yordu. Komite, çal›ştay sonucunda ayr›nt›l› bir
tavsiye metni aç›klayarak şunlar› belirtmiştir:

“Çocuk haklar›, çocuklar›n insan haklar› olarak
görülmelidir. Son dönemde insan haklar› alan›n-
da edinilen deneyimler analiz edilerek çocukla-
r›n haklar›na sayg› gösterilmesi amac›yla kulla-
n›lmal›, çocuklarla ilgili konularda hay›rseverlik

mant›¤›ndan ve ataerkil yaklafl›mlardan kaç›n›l-
mal›d›r. 

Tavsiyeler aras›nda şunlar da yer almaktad›r: 

“Komite, bu konuya öncelik tan›yarak, Sözlefl-
mede yer ald›¤› biçimiyle (özellikle 12’den 17’ye
kadar olan maddeler çerçevesinde) çocuk kat›l›-
m› konusunda kapsaml› bir genele yorum be-
nimsemeyi düflünmektedir. Burada göz önüne
al›nacak husus, kat›l›m›n, bunlarla s›n›rl› kalma-
mak kayd›yla çocuklar›n bizzat kendilerine dan›-
fl›lmas›n› ve çocuklar›n kendilerinin bu yönde gi-
riflimde bulunmalar›n› da içerdi¤idir. Komite Ta-
raf Devletlere, bu hükümlerin getirdi¤i sonuçla-
ra yeterince özen göstermelerini tavsiye eder.
Bu özen flunlar› da içermelidir: 
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• çocuklar›n kendi görüfllerini ifade etme hak-
lar›n› desteklemek üzere gerekli önemlerin
al›nmas›;

• okullarla birlikte çocuklara hizmet sunan di-
¤er kurumlar›n, iflleyifl biçimlerine iliflkin ko-
nularda çocuklar›n da görüflünü almak üze-
re kal›c› mekanizmalar oluflturmalar›; müfre-
dat›n ve di¤er etkinliklerin belirlenmesinde
çocuklara da dan›fl›lmas›;

• çocuklar›n görüfllerini ifade etmelerine im-
kan sa¤layacak mekanlar›n, kanallar›n, yap›-
lar›n ve/ya da mekanizmalar›n oluflturulmas›
konusuna daha fazla önem verilmesi. Bu gö-
rüfller, baflta e¤itim alan›ndaki olmak üzere
yetiflkinlerin gerekli deste¤iyle birlikte, özel-
likle kamusal politikalar›n yerel düzeyden
ulusal düzeye kadar çeflitli kademelerde be-
lirlenmesi s›ras›nda dikkate al›nmal›d›r. Bu,
çocuklar›n kendi görüfllerini ifade etmeleri-
ne, yetiflkinlerle bu alanda özellikle okullar,
topluluk örgütlenmeleri, HDK’lar ve medya
arac›l›¤›yla temas kurabilmelerine imkan
sa¤layacak mekanlar›n kurumsallaflt›r›lmas›n›
gerektirir;

• Çocuklar ve gençler ad›na gene çocuklar ve
gençler taraf›ndan yönetilecek yap›lar›n ve
örgütlenmelerin teflvik edilmesi...

“Komite, Taraf Devletleri, hükümet d›fl› kurulufl-
lar› ve rapor haz›rlamakla görevli di¤er organla-
r›, özellikle çocuk haklar›n›n durumu ve Sözlefl-
menin çocuklar›n yaflamlar› üzerindeki etkisi gi-
bi bafll›klarda çocuklar›n görüfllerine de yer ver-
meye, bu görüflleri Sözleflmenin uygulanmas›yla
ilgili izleme ve rapor çal›flmalar›nda da dikkate
almaya teflvik eder.

“Komite, ayr›ca, çocuklar›n Komite olarak kendi
çal›flmalar›na da katman›n en uygun yolunu dü-
flünecek ve bu konuda giriflimlerde bulunacak-
t›r.” (22. oturum raporu, Eylül-Ekim 1999,
ÇHS/K/90, parag. 291 (a), (w), (x) ve (y). Tavsi-
yelerin tamam› için bkz. Madde 4, s. 62). 

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›,
şöyle demektedir: “Bu madde, Sözleşme’nin te-
mel değerlerinden ve ayn› zamanda muhtemelen
temel güçlüklerinden birini ortaya koymaktad›r.
Madde, özünde, çocuğun kendisini ilgilendiren
herhangi bir konuda görüşlerini belirtme, bu gö-
rüşleri başkalar›na iletme ve bunlara gerekli ağ›r-
l›ğ›n tan›nmas›n› sağlama hakk› olan, tam anla-
m›yla olgunlaşm›ş kişi olduğunu teyit etmektedir.
Dolay›s›yla, çocuğun kendisini ilgilendiren karar
süreçlerine kat›lma ve al›nan kararlar üzerinde et-
kili olma hakk› vard›r...“İlk bak›şta, 12. madde-
nin, temelde, ifade ve bilgilenme özgürlüğünü ko-
nu alan 13. madde ile ayn› gerçekliği ele ald›ğ› dü-
şünülebilir. Bu iki maddenin birbiriyle yak›n iliş-
ki içinde olduğu doğrudur. Ancak, her iki madde-

nin de Sözleşme’de ayr› ayr› yer almas›n›n gerek-
liliği şöyle aç›klanmal›d›r: 13. madde ifade özgür-
lüğünü genel olarak tan›rken, 12. madde, çocuğun
görüşlerini dile getirme ve bu görüşlerin dikkate
al›nmas›n› sağlama hakk›n› vurgulad›ğ›ndan, gün-
demdeki konunun çocuklar› etkilediği bütün du-
rumlarda başvurulmas› gereken as›l madde olma-
l›d›r.” (K›lavuz, s. 426) Ülkelerin, haklar›n›n aktif
öznesi olarak çocuk kavram›n› tam olarak kabul
etmez göründükleri durumlar, Komite’nin bu hu-
sustaki endişelerini s›k s›k dile getirmesine yol aç-
m›şt›r:
“Sözleflme’nin 12., 13. ve 15. maddeleri ›fl›¤›n-
da, çocuklar›n, ailede, okulda ve toplumsal ya-
flamdaki aktif kat›l›mlar›n› ve kendilerini ilgilen-
diren kararlarda yer almalar›n› sa¤lamak için
daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.”
(Panama ‹RSG, Add.68, parag. 29; di¤er yo-
rumlar için bkz. madde 5, s. 94) Taraf Devletle-
rin raporlar›n› inceleyen Komite, çocuklar›n, ka-
rar süreçlerine kat›lma dahil medeni haklar›n-
dan yararlanabilmelerini sa¤lamak üzere daha
ileri ad›mlar at›lmas›n› tavsiye etmifltir. Örne¤in: 
“Komite, 12. maddenin ›fl›¤›nda, çocuklar›n gö-
rüfllerine özellikle ailede, okullarda, bak›m ku-
rumlar›nda, mahkemelerde ve çocuk adalet sis-
temi içinde yeterince önem tan›nmad›¤›n› kay-
deder.
“Komite, Sözleflmenin 12. maddesi do¤rultu-
sunda Taraf Devleti, ailede, okulda, bak›m ku-
rumlar›nda, mahkemelerde ve çocuk adalet sis-
temi içinde çocuklar›n görüfllerine sayg› duyul-
mas›n› ve çocuklar›n kendilerini ilgilendiren ka-
rarlara kat›lmalar›n› güvence alt›na alacak dü-
zenlemelere teflvik eder. Komite bu çerçevede
Taraf Devlete, ö¤retmenler, sosyal hizmet uz-
manlar› beceri e¤itimine tabi tutacak kurslar
düzenlemesini, bu flekilde e¤itilen görevlilerin
çocuklara bu konularda gerekli yard›mlar› sa¤la-
malar›n› tavsiye eder.” (Hindistan ‹RSG, Add.
115, parag. 34 ve 35).
“Komite, ‘çocu¤un yüksek yarar›n›n gözetilmesi’
ve ‘çocu¤un görüfllerine sayg› gösterilmesi’ ilke-
lerinin yaflama geçirilebilmesi için daha fazla ça-
ba gösterilmesini tavsiye eder. Burada özellikle
göz önüne al›nmas› gereken, çocuklar›n ailede-
ki, okullardaki, çeflitli kurumlardaki ve genel
olarak toplumdaki süreçlere kat›lmalar›n› ve
böylece potansiyellerini sonuna kadar gerçek-
lefltirmelerini sa¤lamakt›r. Bu ilkeler ayn› za-
manda çocuklarla ilgili bütün politika ve prog-
ramlarda da yans›ma bulmal›d›r. Topluluk lider-
lerini de kapsayacak flekilde kamuoyunda bilinç
ve duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar›yla bu ilkelerin
uygulanmas›na yönelik e¤itim programlar› daha
da pekifltirilerek, çocuklar› haklar›n›n özneleri
de¤il nesneleri olarak gören geleneksel alg›la-
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malar de¤ifltirilmelidir.” (Dominik Cumhuriyeti
‹RSG, add. 150, parag. 25. Ayr›ca bkz. Nikara-
gua ‹RSG, Add. 36, parag.33; Kore Cumhuriyeti
‹RSG, Add. 51, parag.26; Finlandiya ‹RSG, Add.
53, parag.13; BK ba¤›ml› bölgesi Hong Kong
‹RSG, Add. 63, parag.25; Laos ‹RSG, Add. 78,
parag.16; ‹rlanda ‹RSG, Add. 85, parag.35; Gi-
ne ‹RSG, Add. 100, parag.18; Sierra Leone
‹RSG, Add. 116, parag.38 ve 39; Eski Yugoslav
Cumhuriyeti Makedonya ‹RSG, Add. 118, pa-
rag.19 ve 20; Grenada ‹RSG, Add. 121, pa-
rag.15; Güney Afrika ‹RSG, Add. 122, pa-
rag.19; Gürcistan ‹RSG, Add. 124, parag.28 ve
29; K›rg›zistan ‹RSG, Add. 127, parag.27 ve 28;
Kamboçya ‹RSG, Add. 128, parag.33 ve 34;
Malta ‹RSG, Add. 129, parag.27 ve 28; Suri-
nam ‹RSG, Add. 130, parag.29 ve 30; Cibuti
‹RSG, Add. 131, parag.29 ve 30; Burundi ‹RSG,
Add. 133, parag.32 ve 33; Birleflik Krall›k Deni-
zafl›r› Topraklar ‹RSG, Add. 136, parag.24 ve
25; Tacikistan ‹RSG, Add. 136, parag.24 ve 25;
Komoros ‹RSG, Add. 141, parag.25 ve 26; Su-
udi Arabistan ‹RSG, Add. 148, parag.29 ve 30;
Palau ‹RSG, Add. 149, parag. 36 ve 37)
İletilen İkinci Raporlar› değerlendiren Komite, 3.
ve 12. maddelerde yer alan genel ilkelere pratikte
uyulmamas› nedeniyle endişelerini dile getirmeyi
sürdürmektedir. Örneğin:
“Komite ‘çocu¤un yüksek yarar›’ (madde 3) ve
‘çocu¤un görüfllerine sayg›’ (madde 12) ilkeleri-
nin iç hukuka yerlefltirilmifl oldu¤unu görmekte
birlikte, raporda da belirtildi¤i gibi bu ilkelere
pratikte gerekli sayg›n›n gösterilmemesinden
endiflelidir. Bunun nedeni çocuklar›n henüz hak
sahibi kifliler olarak görülmemeleri ve çocuklar›n
haklar›n›n yetiflkinlerce has›r alt› edilmesidir. Ko-
mite, ‘çocu¤un yüksek yarar›’ ve ‘çocu¤un gö-
rüfllerine sayg›’ ilkelerinin yaflama geçirilmesi
için daha fazla çaba harcanmas›n›, bu çerçeve-
de özellikle aile, okul, kurum ve genel olarak
toplum içinde kat›l›m hakk›n›n gözetilmesini
tavsiye eder. Bu ilkeler, çocuklarla ilgili bütün
politika ve programlara yans›mal›d›r. Genel an-
lamda, özel olarak da geleneksel topluluklar ve
dinsel önderler aras›nda bu konularda bilinç ve
duyarl›l›k yaratma ve haklar›n yaflama geçirilme-
sine yönelik e¤itim çal›flmalar› güçlendirilmeli-
dir.” (Bolivya 2RSG, Add. 95, parag.18).
“Komite, Sözleflmenin 12’den 17’le kadar olan
maddeleri ›fl›¤›nda, çocuklar›n ailede, okulda ve
di¤er kurumlarda süreçlere kat›l›m›n› sa¤lamak
için daha fazla önleme gidilmesini; bu arada
görüfl oluflturma, ifade etme ve toplanma dahil
temel özgürlüklerden yararlanmalar›n› sa¤laya-
cak düzenlemeler yap›lmas›n› tavsiye eder.” (Pe-
ru 2RSG, Add. 120, parag. 20. Ayr›ca bkz. Ür-
dün 2RSG, Add. 125, parag. 39 ve 40; M›s›r

2RSG, Add. 145, parag. 35 ve 36).
Birçok ülke, ilettikleri İlk Raporlarda, çocuklar›n
kişisel haklar›n›n yaşama geçirilmesinin, Sözleş-
menin uygulanmas›nda en zorlu yan olduğunu
ima etmiştir. Bu zorluk kaynak aç›s›ndan zengin
ülkeler için de geçerlidir.
Komite ve Taraf Devletler, geleneksel uygulama-
lar›, kültürü ve tutumlar›, gerek 12. maddenin ge-
rekse çocuklar›n diğer kişisel haklar›n›n yaşama
geçirilmesi aç›s›ndan engel olarak nitelemişlerdir:
“Komite, aile içinde,okullarda ve özellikle k›rsal
topluluklarda görülen adetsel ve geleneksel tu-
tumlar nedeniyle çocuklar›n görüfllerine ancak
s›n›rl› ölçülerde sayg› gösterildi¤i endiflelerini di-
le getirmekte ve bu konuda Taraf Devletin en-
diflelerini paylaflmaktad›r.
“Komite, Sözleflmenin 12. maddesi ›fl›¤›nda ço-
cuklar›n kendi görüfllerini ifade etme haklar›n›
güvence alt›na alabilmek için, Taraf Devlete,
gerekli yasal düzenlemelere gitmesi, aileleri ve
kilit personeli bu konuda bilinçlendirmesi, bu
amaçla genel olarak kamuoyuna yönelik med-
yadan yararlanmas›n›, özel olarak da okullar ve
ana babalar üzerinde durmas›n› tavsiye eder.”
(Orta Afrika Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 138, pa-
rag. 34 ve 35). 
Komite, 
“çocuklar›n görülmeleri, ancak iflitilmemeleri ge-
rekti¤ini savunan felsefe ile çocuklar› ana baba-
lar›n›n mülkleri olarak gören anlay›fla” (Grenada
‹RSG, add. 121, parag. 15) ve 
“görüfl ve düflüncelerini ifade eden çocuklar›
‘terbiyesiz’ ve ‘münasebetsiz’ sayan tutumlara”
(Surinam ‹RSG, Add. 130, parag. 29) at›fta bu-
lunmufltur.

Komite, bir Devlete ilişkin olarak ciddi endişele-
rini dile getirmiştir:

“Taraf Devletin çocu¤un görüfllerine sayg›
(madde 12) ilkesini yorumlay›fl biçimi, bu arada
özellikle raporda yer alan ‘bir çocu¤un insan
olabilmesi için önce e¤itilmesi gerekti¤i’ türü
görüfller ciddi endiflelere neden olmaktad›r.”
(Komoros ‹RSG, add. 141, parag. 25). 

Komite, yetişkinlerin insan haklar›na yeterince
sayg› gösterilmediği durumlarda bundan çocukla-
r›n da etkilendiğini belirtmiştir: 

“... Komite son 10 y›l içinde sa¤lanan önemli
geliflmelere karfl›n, yetiflkinlere ait pek çok hak-
k›n gere¤ince sayg› görmemesinden ve bu du-
rumdan çocuklar›n haklar›n›n da olumsuz biçim-
de etkilenebilece¤inden endiflelidir. 

“Komite, Taraf Devlete çocuklar›n seslerini du-
yurma hakk›n›n güvence alt›na al›nmas›n› sa¤la-
yacak önlemlere baflvurmas›n› tavsiye eder. Ko-
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mite yetiflkinlerin insan haklar› için de ek çaba-
lar harcanmas›n› tavsiye eder.” (Etiyopya 2RSG,
Add. 144, parag. 36 ve 37)   

Çekinceler

Çocuk Haklar› Komitesi, çocuğun haklar›n›n öz-
nesi olduğu görüşünü tam olarak benimsemeye
karş› ç›kar görünen aç›klamalar ve çekincelere ko-
nusundaki endişelerini dile getirmiştir. Örneğin
Polonya Sözleşmeyi onaylarken şöyle bir aç›kla-
mada bulunmuştu: “Polonya Cumhuriyeti, Sözleş-
mede tan›mland›ğ› içeriğiyle çocuk haklar›n›n, bu
arada özellikle de 12-16 maddelerde yer verilen
haklar›n, ana baba otoritesi korunarak, çocuğun
aile içindeki ve d›ş›ndaki yerine ilişkin Polonya
örf ve adetleri ›ş›ğ›nda yaşama geçirilmesi gerek-
tiğini düşünmektedir.” (ÇHS/K/2/Rev.8, s. 36)

Komite daha sonra Polonya’n›n aç›klama ve çe-
kincelerini bunlar› geri çekme niyetiyle gözden
geçirme eğilimini memnuniyetle karş›lam›şt›r:

“Komitenin endifle duymas›na neden olan hu-
sus fludur ki, ülkede halen hüküm süren gele-
neksel tutumlar, Sözleflmenin genel ilkelerinin
yaflama geçmesi, bu arada özellikle 2. madde
(ayr›m gözetmeme), 3. madde (çocu¤un yük-
sek yarar› ilkesi) ve 12. madde (çocu¤un görüfl-
lerine sayg›) kapsam›ndaki haklar›n uygulanma-
s› aç›s›ndan elveriflsiz bir ortam yaratabilirler.”
(Polonya ‹RSG, Add. 31, parag. 12)

(Komitenin benzer çekincelere ve aç›klamalara
ilişkin yorumlar› için bkz. Madde 5, s.93) 

“Görüfllerini oluflturma
yetene¤ine sahip” çocuk:
madde 12(1) 

12. madde, çocuklar›n görüşlerini serbestçe ifade
etme haklar›na ilişkin bir alt s›n›r getirmemekte-
dir. Çocuklar›n daha küçük yaşlarda görüş oluştu-
rabilecekleri ve oluşturduklar› aç›kt›r. Çocuk
Haklar›na Dair Sözleşme, çocuklar›n görüşlerinin
teyidi ya da dikkate al›nabilmesi için bir alt yaş s›-
n›r› getirilmesine destek vermemektedir. Bu ara-
da, özürlü durumdaki kimi çocuklar›n görüşleri-
nin bu anlamda gözetilmesinin özel dikkat gerek-
tiren bir husus olduğu unutulmamal›d›r.

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab› şöy-
le demektedir: “Taraf Devletler, bu maddenin hü-
kümleri uyar›nca, çocuğa kendisini etkileyen du-
rumlarda söz hakk› tan›ma gibi aç›k ve kesin bir
yükümlülük alt›ndad›rlar. Dolay›s›yla çocuk, ken-
di görüşlerini oluşturacak durumda olmad›ğ›n›n
aç›k biçimde belli olduğu haller d›ş›nda edilgen
bir insan olarak görülmemeli, böyle bir müdahale
hakk›ndan yoksun b›rak›lmamal›d›r. Öyleyse, ço-
cuğun bu hakk›, kendisinin görüş oluşturabileceği,
ancak bunlar› başkalar›na iletemeyeceği ya da ye-

terince olgunlaşmam›ş olduğu ya da belirli bir ya-
şa henüz gelmemiş olduğu durumlar dahil her du-
rumda güvence alt›na al›nmal› ve bu hakka sayg›
duyulmal›d›r. Çünkü, çocuğun görüşleri ‘yaş›na
ve olgunluğuna göre’ dikkate al›nacakt›r.”
(K›lavuz, s. 426)

Kimi ülkeler, çocuğun görüşlerinin dinlenebilece-
ği belirli bir asgarî yaş getirdiklerini bildirmişler-
dir. Bu s›n›r, örneğin, ana-baban›n ayr›lmas› ya da
boşanmas› halinde çocuğun kimin yan›nda kalaca-
ğ› gibi konulara ilişkindir. Ne var ki, Sözleşme
böyle bir s›n›r getirilmesini desteklememektedir
ve Devletler 12. madde alt›ndaki yükümlülükle-
rinden kaç›nmak için yüksek yarar ilkesine at›fta
bulunamazlar.

Örneğin Komite Finlandiya’ya şu yorumunu ilet-
miştir: 

“Komite belirli bir hususta endiflesini belirtmek
ister ki, çocuklar›n, özellikle de 12 yafl›ndan kü-
çük olanlar›n görüflleri özellikle vesayet ve mah-
kemeye yans›yan ihtilaflarda yeterince dikkate
al›nmamaktad›r.

“Komitenin Taraf Devlete tavsiyesi flu yöndedir:
Herhangi bir yarg› sürecinden etkilenen 12 ya-
fl›ndan küçük çocuklar›n görüflleri, bu çocukla-
r›n yeterince olgunlaflm›fl say›lmalar› halinde her
zaman dinlenmeli ve bu ifl çocuk dostu bir or-
tamda gerçekleflmelidir. Komite Taraf Devlete
ayr›ca çocuklar›n görüfllerinin ne ölçüde dinlen-
di¤ini, bu görüfllerin politikalar›n belirlenmesin-
de, mahkeme kararlar›nda, program uygulama-
lar›nda ve çocuklar›n kendileri üzerinde ne ka-
dar etkili oldu¤unu de¤erlendirecek yerleflik bir
mekanizma oluflturmas›n› tavsiye eder.” (Finlan-
diya 2RSG, Add. 132, parag. 29 ve 30)

“Görüfllerini serbestçe ifade etme”
hakk›

Taraf Devletler’in, çocuğun görüşlerini serbestçe
dile getirme hakk›n› güvence alt›na alma yüküm-
lülüklerine herhangi bir s›n›r getirilmemiştir. Bu
durum, çocuklar›n görüşlerine yer verilmeyecek,
örneğin ev ya da okul gibi, geleneksel ana-baba ya
da yetişkin otoritesinin tart›ş›lmaz say›ld›ğ› her-
hangi bir alan bulunmad›ğ›n› göstermektedir. Bu
hak, 13. maddede (bkz. s. 191) yeniden belirtil-
mekte ve bu kez “her tür bilgi ve görüşü araşt›rma,
sahip olma ve benimseme” hakk›n› da kapsayacak
biçimde genişletilmektedir.

Burada vurgulanmas› gereken husus, 12. maddede
çocuklara görüşlerini ifade yükümlülüğü getiril-
memiş olmas›d›r. “Serbestçe” ifadesi zorlama ya
da bask› olmamas›n› gerektirir:

“Çocuğun, görüşlerini serbestçe ifade etme hakk›
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vard›r. Dolay›s›yla, çocuğun, görüşlerini ifade et-
mesini engelleyici nitelikte olsun, tersine bu gö-
rüşleri ifade etmesine yönelik olsun, herhangi bir
bask›, s›n›rlama ve etkileme olmamal›d›r.” (İnsan
Haklar› Raporlama K›lavuzu, 1997, s. 426)

“çocu¤un kendini ilgilendiren
konuda”
Aile, toplum, bölge, ulus ya da uluslararas› ölçek-
lerde gerçekleşip çocuklar› etkilemeyecek pek az
karar süreci vard›r. Çocuğa görüşlerini ifade etme
hakk› tan›nmas› önerisi Sözleşme üzerinde taslak
çal›şmalar›n› yürüten Çal›şma Grubu’nda ilk kez
tart›ş›ld›ğ› s›rada haz›rlanan metin, çocuğun “biz-
zat kendisini, özellikle evlilik, meslek seçimi, t›b-
bî tedavi, eğitim ve dinlenme gibi alanlarda etki-
leyen konular üzerinde görüşlerini ifade etme”
hakk›ndan söz ediyordu. Ancak, delegasyonun
büyük bölümü, Taraf Devletler’in çocuğun görüş-
lerini ifade edebileceği konular› “bir listeyle s›n›r-
lamamalar›, dolay›s›yla listenin ç›kart›lmas›” ko-
nusunda birleşti (E/KN.4/1349*, s. 3 ve
E/KN.4/L.1575, s. 13-14, Detrick, s. 224 ve 225).
“Bütün konular” ifadesi, kat›l›m haklar›n›n Söz-
leşme’de özel olarak yer verilen konularla s›n›rl›
kalmad›ğ›n› göstermektedir. İnsan Haklar›
Raporlama K›lavuzu’nda da belirtildiği gibi: 

“12. maddede tan›nan hak, çocuğu ilgilendiren
bütün konularda güvence alt›na al›nmal›d›r. Bu
hak, Sözleşme taraf›ndan özel olarak ele al›nma-
yanlar dahil, çocuğu özellikle ilgilendiren ve onun
yaşam›n› etkileyebilecek her konuda geçerli olma-
l›d›r: “Dolay›s›yla, çocuğun görüşlerini ifade etme
hakk›, ailesel meselelerde, örneğin evlat edinme
işlemlerinde, örneğin okuldan at›lma gibi durum-
lar söz konusu olduğunda, okul yaşam›nda, ya da
çocuklar›n oyun yerlerinin belirlenmesi ve trafik
kazalar›n›n önlenmesi gibi durumlar gündeme
geldiğinde toplum yaşam›nda gözetilmelidir. O
halde istenilen, çocuğun görüşlerinin kendisini et-
kileyen bütün kararlarda dikkate al›nmas› ve ço-

cuklar›n kendilerini etkileyecek karar süreçlerinde
kat›l›m› olmaks›z›n etkili herhangi bir uygulama-
n›n gerçekleştirilemeyeceğinin vurgulanmas›d›r.”
(K›lavuz, s. 426-427)

“... bu görüfllere, çocu¤un yafl ve
olgunluk derecesine uygun olarak
özen gösterilmesi”

Bu ifade, çocuğun görüşlerine kulak verilmesi ve
bu görüşlerin gözetilmesi yönünde aktif bir yü-
kümlülük getirmektedir. Bu yükümlülük, bir kez
daha, 5. maddede yer alan çocuğun gelişen yete-
nekleri kavram› çerçevesinde yerine getirilecektir.
Belirli bir konu gündeme geldiğinde, çocuğun gö-
rüşlerine ne ölçüde ağ›rl›k tan›nacağ›na karar ve-
rilmesinde, yaş ve olgunluk düzeyi olmak üzere
iki ölçüte başvurulacakt›r. Kendi baş›na al›nd›ğ›n-
da yaş bir ölçüt değildir. Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme, çocuklar›n karar süreçlerine kat›l›mlar›
söz konusu olduğunda belirli bir yaş s›n›r› konul-
mas›n› reddetmektedir. 

“Bu amaçla, çocu¤u etkileyen
herhangi bir adlî ya da idarî
kovuflturmada çocu¤un …
dinlenilmesi f›rsat› …
sa¤lanmas›”: madde 12(2) 

Çocuklar›n adlî ya da idarî kovuşturma süreçle-
rinde kendi görüşlerini dile getirme hakk›na sahip
olmalar› önerisi Sözleşme’nin taslak çal›şmalar›
s›ras›nda ilk kez ortaya at›ld›ğ›nda, bu hak, 3.
maddenin ikinci paragraf›nda olduğu gibi yüksek
yarar ilkesi ile ilişkilendirilmiştir. Ancak daha
sonra, 12. madde kağ›da dökülürken, bu hak genel
anlamda kat›l›m ilkesiyle birlikte ele al›nm›şt›r
(E/KN.4/1989/48, s. 42-45; Detrick, s. 226 ve
227).
Paragraflar aras›ndaki bağlant›, 12. maddenin
ikinci paragraf›n›n “görüş oluşturma yeteneğine
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Vesayet ve eriflimde çocuk vetosu

İsveç’teki durum: “Erişim ve vesayet haklar›n›n uygulanmas›yla ilgili durumlar, kural olarak, normal
mahkemelerdeki duruşmalardan sonra belirlenir ve dolay›s›yla bu sürecin bir uzant›s› say›l›r. Gene ay-
n› nedenle, uygulama s›ras›nda çocuklar›n görüşlerinin de al›nmas› için ayr›ca yarg› karar›na gerek du-
yulmaz Ancak bu tür durumlarda mahkemeden beklenen, kararlar aras›ndaki zaman süresini dikkate
almas›d›r; çünkü, aradan geçen süre içinde çocuğun yaklaş›m› değişmiş olabilir. İnfaz süreçlerinde
özellikle önemli olan husus, özellikle biraz daha büyük çocuklar söz konusu olduğunda, mahkemenin
çocuğun isteklerini dikkate alma yükümlülüğü alt›nda olmas›d›r. 12 ya da daha büyük yaşlardaki ço-
cuklar vesayet ve erişime ilişkin mahkeme karar›n› veto edebilirler. Uygulaman›n çocuğun isteklerine
karş›n sürmesi, ancak, bu uygulaman›n çocuğun yüksek yarar›na olduğu konusunda bir mahkeme ka-
naati oluşmas›na bağl›d›r. Bu ilke 12 yaş›ndan küçük, ancak ulaşt›klar› olgunluk düzeyi itibar›yla gö-
rüşlerinin al›nmas›nda yarar görülen çocuklar için de geçerlidir. Vesayet ve erişim duruşmalar›nda ol-
duğu gibi, eğer bunu gerektiren özel bir neden varsa ve bundan herhangi bir zarar görmeyeceği aç›k-
sa, çocuk ifade vermek üzere mahkemeye çağr›labilir.” (İsveç, 2R, parag. 196). 



sahip” çocuklar için geçerlilik taş›d›ğ›na işaret et-
mektedir. Ancak burada, çok küçük çocuklar›n
formel anlamda dinlenilme hakk›na sahip olmala-
r› bir kez daha vurgulanmaktad›r. Sözleşme, belir-
li bir asgarî yaş s›n›r› konulmas›na destek verme-
mektedir. Komite’nin Periyodik Raporlar K›lavu-
zu, yasalarda böyle bir yaş s›n›r› konulup konul-
mad›ğ› konusunda bilgi talep etmektedir (bkz. s.
5). Bu bilgi, muhtemelen, belirli bir çocuk kesi-
min yaş nedeniyle bu hakk›n kapsam› d›ş›nda b›-
rak›l›p b›rak›lmad›ğ›n›n belirlenmesi amac›yla is-
tenmektedir. “Çocuğa f›rsat tan›nmas›” ifadesi,
Devlet’e aktif bir yükümlülük getirmektedir. Bu
durumda Devlet, çocuğa görüşlerinin dinlenmesi
için f›rsat tan›mak zorundad›r. Bununla birlikte
çocuğun, görüşlerini mutlaka dile getirmesi gibi
bir zorunluluk olmad›ğ›n›n bilinmesi önem taş›-
maktad›r.
“Çocuğu etkileyen herhangi bir adlî süreç” ifade-
si, yarg› aç›s›ndan geniş bir alan› kapsamaktad›r.
Örneğin, boşanma, çocuğun velayetinin belirlen-
mesi, bak›m ve evlat edinme işlemleri, ad değiştir-
me, ikametgaha ilişkin mahkeme başvurular›, el-
deki paran›n kullan›m› vb. gibi kişisel hukuku il-
gilendiren birçok işlemle birlikte, vatandaşl›k,
göçmenlik ve mültecilik statüsüyle ilgili yarg› ka-
rarlar› ve ceza davalar› hep bu kapsama girmekte-
dir. Ayr›ca, Devlet’in uluslararas› mahkemelerde
taraf olarak yer almas› da yine ayn› kapsamdad›r.
Nihayet, ana-babalar›n yarg›land›klar› ve sonuçla-
r› çocuklar›n yaşam›n› dramatik biçimde etkileye-
bilecek ceza davalar›n›n da bu kapsama girdiği
ileri sürülebilir.
“İdarî kovuşturma” ifadesi kapsam› daha da ge-
nişletmektedir. Bu durumda, örneğin eğitim, sağ-
l›k, planlama, çevre, sosyal güvenlik, çocuk koru-
ma, istihdam ve çocuk mahkemelerinin idaresi gi-
bi alanlardaki resmî karar süreçlerinin bu kapsam-
da ele al›nmas› gerektiği kesindir. 
1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab› ço-
cuğun kendisini etkileyen adlî ve idarî kovuştur-
ma süreçlerine müdahil olma hakk›n›n şu biçimde
yorumlanmas› gerektiğini ileri sürmüştür: “... bu
hak geniş bir biçimde yorumlanmal›d›r. Bu geniş
yorum, kovuşturman›n çocuğu etkileyebileceği
bütün durumlar› kapsamal›d›r. Söz konusu du-
rumlar aras›nda, örneğin uğrad›ğ› kötü muamele
nedeniyle çocuğun kendisinin başlatabileceği da-
valar, çocuğun ana-babas›n›n birbirinden ayr›lma-
s› halinde çocuğun nerede kalacağ›na karar verile-
ceği ve çocuğun da kat›lacağ› duruşmalar ya da
çocuğun ad›n›n değiştirilmesi ile ilgili işlemler de
yer almaktad›r.” (K›lavuz, s. 428)
Mahkemelerin ve diğer resmî karar organlar›n›n,
çocuklar›n kat›l›mlar›n› da sağlayacak biçimde
kendilerini değiştirmeleri gerekliliği giderek daha
çok kabul görmektedir. Mahkemelerdeki duruş-
malar söz konusu olduğunda, bu gerekçeyle, örne-

ğin mahkemenin fiziksel düzeninin daha gayr›
resmî hale getirilmesiyle, yarg›çlar›n ve avukatla-
r›n giysilerinin değiştirilmesiyle, kan›tlar›n vide-
oya kaydedilmesi, ekran kullan›m›, ayr› bekleme
odalar› ve çocuk tan›klar›n duruşmalar için özel
olarak haz›rlanmalar› gibi çözümlere başvurulabi-
linir (ayr›ca bkz. madde 19, s. 263).
“çocu¤un ya do¤rudan do¤ruya veya
bir temsilci ya da uygun bir makam
yoluyla … ulusal yasan›n iliflkin
kurallar›na uygun olarak
(dinlenmesi)”
Çocuğun görüşlerinin nas›l dinleneceği, Devlet-
ler’in takdir haklar›na kalan bir konudur. Ancak,
kurallar bu işin bir temsilci ya da uygun bir ma-
kam yoluyla yap›lmas›n› öngörüyorsa, ortada ço-
cuğun görüşlerini olduğu gibi aktarma yükümlü-
lüğü vard›r. Bu ilke, 3. maddede yer alan, çocuğun
yüksek yarar›n›n çocuğu ilgilendiren bütün giri-
şimlerde gözetilecek başl›ca husus olmas› yüküm-
lülüğü ile kar›şt›r›lmamal›d›r.

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab› şöy-
le demektedir: “Bu paragrafa göre çocuk değişik
yollardan dinlenebilir: doğrudan doğruya, bir tem-
silci arac›l›ğ›yla ya da uygun bir makam yoluyla.
Bütün bu biçimler başvurulmas› mümkün alterna-
tifleri oluşturmaktad›r. Her biri, çocuğa, görüşleri-
ni serbest ve resmî olmayan bir ortamda en iyi bi-
çimde dile getirme f›rsat› tan›mak için tasarlan-
m›şt›r. (K›lavuz, s. 429)

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme taslağ›n› haz›rla-
yan Çal›şma Grubu’ndaki tart›şmalar s›ras›nda
“ulusal yasan›n usule ilişkin kurallar›na uygun
olarak” ibaresinin maddeye dahil edilmesinin
aç›klamas› şöyle yap›lm›şt›r: “çocuğun görüşleri-
nin dinlenmesinin uluslararas› hukukun yard›m›n›
gerektirdiği durumlarda, bu yönde talepte bulunan
Devlet’te geçerli olan usuller de dikkate al›nmal›-
d›r.” (E/KN.4/1989/48, s. 42-45, Detrick, s. 227). 

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab› er-
mesi gerekliliğine işaret etmektir ve bu ifade, do-
ğal olarak, usul hukukunda yer alan olas› yetersiz
çözümlerin bu temel haktan tam olarak yararlan›l-
mas›n› engellemek amac›yla devreye sokulabile-
ceği biçiminde yorumlanmamal›d›r. Asl›nda böy-
le bir yorum Sözleşme’nin 4. maddesi ile bağdaş-
mayacakt›r.” (K›lavuz, s. 429)

Kat›l›m haklar›n›n
uygulanmas›na yönelik
stratejiler

Bilgi edinme hakk› - kat›l›m›n ön
koflulu

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›’nda
da aç›kça belirtildiği gibi “... çocuğa, mümkün
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olan seçenekler ve bunlar›n olas› sonuçlar› konu-
sunda gerekli bilgi sağlanmal›d›r. Asl›nda, bir ka-
rar ancak bilgi temeline dayand›ğ›nda serbestçe
verilmiş bir karar olabilir.” (K›lavuz, s. 426)
13. madde, çocuğun “her türlü haber ve düşünce-
lerin araşt›r›lmas›, elde edilmesi ve verilmesi” öz-
gürlüğünü ortaya koymaktad›r (bkz. s. 191). 17.
madde ise, buna ek olarak çocuğun genel anlamda
bilgiye erişim hakk›na yer vermektedir (bkz. s.
233). Ancak, çocuğun görüşlerini yans›tabileceği
değişik karar alanlar›na (aile, okul, toplum, mah-
keme, vb.) ilişkin olarak belirlenmiş bir yükümlü-
lük vard›r: Bu da, çocuğa ortadaki koşullara ve se-
çeneklere ilişkin gerekli bilgileri sağlama yüküm-
lülüğüdür.
Uygulaman›n izlenmesi
Komite, Devletler’e, 12. maddenin uygulama ala-
n›n› gözden geçirmelerini önermiştir. Bunun anla-
m›, kendi deneyimlerini, görüşlerine ne ölçüde
sayg› gösterildiğini ve bunlar›n ne kadar dikkate
al›nd›ğ›n› bizzat çocuklar›n kendilerine sormakt›r. 
“...Komite, ayr›ca, Taraf Devletin, çocuklar›n gö-
rüfllerinin ne ölçüde dikkate al›nd›¤›n›, bunun
politikalar, program uygulamalar› ve çocuklar›n
kendileri üzerinde ne tür etkiler yaratt›¤›n› dü-
zenli biçimde izlemesini tavsiye eder.” (Norveç,
2RSG, Add. 126, parag. 25)

Ayr›mc›l›k olmadan kat›l›m haklar›
12. madde, 2. maddedeki ayr›m gözetmeme ilke-
siyle (s. 19) bağlant›l› olarak, bütün çocuklar›n
görüşlerini serbestçe dile getirme ve bunlar›n cid-
dîye al›nmas›n› sağlama konusunda eşit haklara
sahip olduğunu vurgulamaktad›r. O halde, örneğin
bir çocuğun dili ya da özürü, maddenin getirdiği
yükümlülüklere sayg› gösterilmesini engelleyici
bir durum olamaz. Devlet, gerektiğinde, iltica
hakk› talep eden çocuklar için tercüman temin et-
melidir. 
Özürlü çocuklar›n herhangi bir ayr›ma maruz kal-
madan kat›l›mlar›, özel medya materyallerinin ge-
liştirilmesini, özel teknolojilere başvurulmas›n›,
çevirmenleri (örneğin sağ›r ve duyma özürlü ço-
cuklar için özel biçimde şark› söyleme gibi) ve
özel eğitimi gerektirir. Bu eğitimin kapsam›na di-
ğer çocuklar, ana-babalar, ailenin diğer üyeleri,
öğretmenler ve diğer yetişkinler de al›nmal›d›r.
Özürlü İnsanlara Eşit F›rsatlar Tan›nmas›na İliş-
kin Standart Kurallar, özürlü kişilerin ve bu kişi-
lerin kuruluşlar›n›n “bu kişilerle ya da ekonomik
ve sosyal durumlar›n› etkileyen tüm plan ve prog-
ramlarla ilgili bütün karar alma süreçlerine dahil
edilmelerinin” önemini vurgulamaktad›r (kural
14(2)). 18. kural, özürlü insanlar›n kuruluşlar›n›n
rolü konusunda yeni aç›l›mlar getirmektedir. Ör-
neğin bu kuruluşlar›n görevleri gereği “gereksi-
nimleri ve öncelikleri belirlemesi; özürlü kişilerin
yaşamlar›n› etkileyecek hizmetlerin ve önlemlerin

planlanmas›na, uygulanmas›na ve değerlendiril-
mesine kat›lma; bu alanlarda genel kamuoyu du-
yarl›l›ğ›na katk›da bulunma ve değişimi savunma-
lar›” gerekmektedir (kural 18(3)) (bkz. madde 23,
s. 341). 
Çocuk Haklar› Komitesinin “özürlü çocuklar›n
haklar›” konulu Genel Görüşmesinde benimsenen
tavsiyelerde (1997) kat›l›m öğesi özellikle vurgu-
lanm›şt›r. Komite Taraf Devletleri özürlü çocuk-
lar›n fikrini almaya, bu çocuklar› karar süreçlerine
katmaya ve yaşamlar› üzerinde daha fazla denetim
kurma imkanlar› sağlamaya özendirilmiştir (tam
metin için bkz. madde 23, s. 328)
Dördüncü Dünya Kad›n Konferans› Eylem Plat-
formu şöyle demektedir: “K›z çocuklar, erkek ço-
cuklara göre, toplumun sosyal, ekonomik ve siya-
sal işlevlerine kat›l›p buradan yeni şeyler öğren-
meye daha az teşvik edilmektedirler. Böylece, ka-
rar alma süreçlerine kat›l›m aç›s›ndan, k›z çocuk-
lar erkek çocuklara tan›nan f›rsatlardan yararlana-
mamaktad›rlar.” (Dördüncü Dünya Kad›n Konfe-
rans›, Beijing 1995, Eylem Platformu, parag.
265). Bu durum, k›z çocuklar›n eşit kat›l›m hakla-
r›na sahip olmalar› ve görüşlerine sayg› duyulma-
s› için eğitsel nitelikte ve diğer stratejileri gerekli
k›lmaktad›r.
Komite, k›z çocuklar›n kat›l›m haklar›n›n özel ola-
rak dikkate al›nmas› gerekliliğine işaret etmiştir:

“Komite, kimi geleneksel uygulamalar›n ve tu-
tumlar›n, çocuklar›n özellikle de k›zlar›n kendi
görüfllerini aç›klama ve karar süreçlerine kat›l-
ma haklar›n› s›n›rland›rabilece¤inden endifle et-
mektedir. Komite Taraf Devlete, çocuklar›n,
özellikle k›zlar›n görüfllerine okulda, ailede, ba-
k›m kurumlar›nda ve yarg› sistemlerinde sayg›
gösterilmesini sa¤layacak ve kat›l›m haklar›n›
gelifltirecek önlemleri almas›n› tavsiye eder.”
(Lesotho ‹RSG, Add. 147, parag. 27 ve 28)

Kad›nlara Yönelik Ayr›mc›l›ğ›n Ortadan Kald›r›l-
mas› Komitesi 1997 y›l›nda siyasal ve kamusal
yaşama ilişkin bir Genel Tavsiye yay›nlad›. Bura-
da, Devletlerin siyasal ve kamusal yaşamda kad›n-
lara yönelik ayr›mc›l›ğ› sona erdirmek için gerek-
li bütün önlemleri almalar›n›n önemi belirtilmekte
ve bu konuda ayr›nt›l› öneriler sunulmaktad›r (an-
cak şaş›rt›c› olan bu tavsiyede eğitim alan› dahil
k›z çocuklar›n kat›l›m haklar›n›n geliştirilmesi ko-
nusunda herhangi bir şey söylenmemesidir) (Ka-
d›nlara Yönelik Ayr›mc›l›ğ›n Ortadan Kald›r›lma-
s› Komitesi, Genel Tavsiye 23, 1997,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 233). 
Uygulama, kaynaklar›n yeterlili¤ine
ba¤lanamaz

Çocuk Haklar› Komitesi, 12. madde dahil olmak
üzere Sözleşme’nin genel ilkelerinin uygulanma-
s›n›n,
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“bütçe kaynaklar›n›n yeterlili¤ine ba¤l› k›l›nama-
yaca¤›n›” vurgulam›şt›r. (Bolivya İRSG, Add.1,
parag. 14; ayr›ca bkz. Endonezya İRSG, Add.25,
parag. 11, vb.)
Kat›l›m haklar›n›n ulusal yasalarda
yer almas›
Komite, genel ilkeleri içeren diğer maddelerle bir-
likte 12. maddenin ulusal yasalara ve usullere da-
hil edilmesi gereğinin alt›n› çizmiştir. 12. madde-
nin her iki paragraf›n›n da ulusal yasalara içselleş-
tirilmesi, çocuğun kat›l›m hakk›n›n, aile yaşam›n-
da, aile ortam›ndan yoksun çocuklar için sağlanan
alternatif bak›mda, okul ve toplum yaşam›nda ve
özellikle de çocuğu etkileyecek idarî ve adlî sü-
reçlerde gerçekleşmesini gözeten hükümleri ge-
rektirmektedir. 1997 tarihli İnsan Haklar› Rapor-
lar› Elkitab› bu konuda şöyle demektedir: “Dev-
letler, bu hakk›n gerçekleşmesini ve bu hakka say-
g› gösterilmesini sağlayacak önlemleri almak zo-
rundad›rlar. Öte yandan, Devletler, doğal olarak
bu hususu ulusal yasalar›na içselleştirmek; çocuk-
lar›n kararlar konusunda söz söyleme, kendilerini
dinletme ve dolay›s›yla kararlar› etkileme f›rsatla-
r›n› sağlamak durumundad›rlar. Yasal düzenleme-
ler, gerçekten de, gerek bu temel hakk›n güvence
alt›na al›nmas›nda, gerekse geniş anlamda toplu-
mun davran›şlar›n› etkilemede önemli bir rol oy-
nayabilir...” (K›lavuz, s. 427)

Çocuk kat›l›m›n› önemli k›lan
nedenlerden biri

“Geçtiğimiz ony›llarda, sosyalleşmenin bir başka
boyutu daha genel hatlar›yla ortaya ç›km›şt›r. Ye-
tişkinler topluluğu kimi alanlarda çocuklardan ve
gençlerden öylesine önemli girdiler almaktad›r ki,
geleneksel öğrenim süreçleri bu nedenle tersine
çevrilmektedir. Bunun çeşitli nedenleri vard›r. Bu-
gün Norveç’te gençler, daha uzun süre eğitim al-
makta, daha ileri yaşlarda bir işe girip aile kurmak-
tad›rlar. Uzun süre sorumluluk almama, bu insanla-
r› geleneklere daha az bağl› k›lmakta, onlar› çeşitli
alternatiflere ve yeni fikirlere daha aç›k hale getir-
mektedir. Gençlerin antenleri, yetişkinler için çok
zay›f olan sinyalleri bile alabilmektedir. Bu söyle-
nen, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet ve ›rkç›l›ğa
karş›tl›k, çevreye ilgi, moda ve müzikte yeni eği-
limler ve özellikle yeni medyayla ilişkiler dahil ol-
mak üzere pek çok alanda geçerlidir.

“Bu boyut veri al›nd›ğ›nda, çocuklar›n ve gençlerin
topluma kat›l›mlar›n›n güvence alt›na al›nmas› ve
kolaylaşt›r›lmas› belki de eskisinden çok önem ka-
zanmaktad›r. Bugün çocuklar ve gençler yeni kay-
naklar› temsil eden değişim ajanlar›d›r. Bu potansi-
yelden nas›l yararlan›lacağ› ise büyük ölçüde yetiş-
kinlere kalmaktad›r.” (Norveç 2R, parag. 8 ve 9).  

Bu nedenle Komite, herhangi bir hukuk reformun-
da 12. maddenin de gözetilmesini s›k s›k tavsiye
etmiştir. Örneğin:
“Komite, 12. madde ›fl›¤›nda, bu genel ilkenin
1996 tarihli Çocuk Haklar› Yasas›na yeterince
yans›t›lmad›¤› kan›s›ndad›r. Dahas›, Komitenin
endifle etti¤i bir husus da, okullarda, bak›m ku-
rumlar›nda, mahkemelerde ve özellikle ailede
çocuklara yönelik geleneksel toplumsal tutum-
lar nedeniyle çocu¤un görüfllerine sayg›n›n an-
cak s›n›rl› kalmas›d›r...” (Ermenistan ‹RSG, Add.
119, parag. 26)

Komite ayr›ca tek baş›na yasal reformlar›n da ye-
terli olmayacağ›n› vurgulam›şt›r:
“Komite, Taraf Devletin iç hukukunda çocukla-
r›n kat›l›m haklar›n› güvence alt›na alan hüküm-
lere yer vermesini memnuniyetle karfl›lamakta-
d›r. Ancak ortada gene de endifle konusu olan
bir husus vard›r ve o da bu haklar›n Kosta Rika
toplumunun çeflitli düzeylerinde yeterince yafla-
ma geçirilmemesidir. Komite, Sözleflmenin
12’den 17’ye kadar olan maddeleriyle ilgili di-
¤er maddeler ›fl›¤›nda çocuklar›n kat›l›m haklar›-
n›n fiilen yaflama geçirilmesi için daha fazla ça-
ba gösterilmesini Taraf Devlete tavsiye eder. Bu
kat›l›m özellikle ailede, okulda, kurumlarda ve
toplumun di¤er kesimlerinde gerçekleflmelidir.
Genel olarak kamuoyunda bilinç ve duyarl›l›k
gelifltirme ve bu ilkelerin yaflama geçirilmesini
sa¤layacak e¤itim amaçl› çabalar pekifltirilerek,
çocuklar› haklar›n öznesi de¤il nesnesi olarak
gören geleneksel yaklafl›mlar de¤ifltirilmelidir.”
(Kostarika 2RSG, Add. 117, parag.16)

İlk Raporlar’›n gösterdiği kadar›yla birçok ülke
12. maddede yer alan ilkeyi kendi ulusal yasalar›-
na içselleştirmiştir. Bu içselleştirme, en az›ndan
çocuklar›n yaşamlar›n›n belirli alanlar›n› ve kimi
mahkeme duruşmalar›n› kapsayacak biçimde ger-
çekleştirilmiştir. Kimi ülkelerde ise Sözleşme bir
bütün olarak ulusal yasalara içselleştirilmiştir ve
mahkemelerde Sözleşme’ye at›fta bulunulmas›
mümkündür. 

Çocuklar›n kat›l›m›n› sa¤lamaya
yönelik ö¤renim, e¤itim ve di¤er
stratejiler
Komite, tek baş›na hukukî çerçevelerin, ailelerde-
ki, okullardaki ya da toplumlardaki gerekli davra-
n›ş ve uygulama değişikliklerini sağlayamayaca-
ğ›n›n fark›ndad›r. Bu nedenle Komite, 12. madde-
nin uygulanmas›na yönelik çeşitli stratejileri teş-
vik etmiştir. Bunlar›n aras›nda eğitim (ki burada
Sözleşme’nin okullardaki öğretim programlar›na
dahil edilmesi önerilmektedir), bilgilendirme
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programlar› ve çocuklarla birlikte ya da çocuklar-
la ilgili işlerde çal›şanlar›n sistematik eğitimi yer
almaktad›r. Periyodik Raporlar K›lavuzu, bu bağ-
lamda aşağ›daki konularda bilgi talep etmektedir:
Çocuklar›n görüşlerini ifade etme hakk›n› kullan-
maya teşvik aç›s›ndan ailelerin ve kamuoyunun
bilinç-duyarl›l›k düzeyi ve çocuklarla ilgili işlerde
çal›şanlar›n da böyle yapmalar› ve çocuklar›n gö-
rüşlerine gerekli ağ›rl›ğ› tan›malar› için yürütülen
eğitim çal›şmalar›. K›lavuz, çocuklarla ilgili işler-
de çal›şan geniş bir kesim için yürütülen eğitim
kurslar› hakk›nda özel olarak bilgi istemektedir
(parag.45).
Çin ile yap›lan görüşmeler s›ras›nda bir Komite
üyesi şu yorumu dile getirmiştir: “Sözleşme’nin,
çocuklar›n toplumsal yaşam›n her alan›na kat›l-
malar› ve görüşlerini ifade edebilmeleri hakk›na
sağlayacağ› destek, yaln›zca çocuklar›n bu yönde
eğitilmelerini içermez; ayr›ca, yetişkinler ve ço-
cuklarla ilgili işlerde çal›şanlar›n da çocuklarda
kat›l›mc› davran›şlar› geliştirmek için eğitilmeleri
gerekir” (Çin ÖK.299, parag. 33).
Çocuk Haklar› Komitesi, Sözleşme’nin 42. mad-
desinin getirdiği, Sözleşme’nin ilkelerinin ve hü-
kümlerinin, gerek yetişkinler gerekse çocuklar ta-
raf›ndan eşit ölçüde bilinmesini sağlayacak uygun
ve etkili araçlar› kullanma yükümlülüğü çerçeve-
sinde, kat›l›m haklar›n›n ve 42. maddenin uygu-
lanmas›na çocuklar›n bizzat kendilerini de katma-
lar›n›n öneminin alt›n› çizmiştir.
Komite, Çocuk Haklar› Sözleşmesinin onuncu y›-
l› dolay›s›yla 1999 y›l›nda yapt›ğ› toplant›da oluş-
turduğu tavsiyelerde bu hususu vurgulam›şt›r
(bkz. s.167 ve madde 42, s.617)

Farkl› ortamlardaki
uygulamalar

Hükümet’te ve genel politikalar›n
belirlendi¤i yerlerde

Çocuklar›n, çeşitli düzeylerdeki politikalar›n be-
lirlenmesine kat›l›mlar›, Çocuk Haklar› Komitesi
taraf›ndan teşvik edilmektedir. Buna, Sözleş-
me’nin kendisinin uygulanmas›na ilişkin hükümet
düzeyindeki düzenlemeler de dahildir.
Komite, 1999 y›l›nda gerçekleştirdiği iki günlük
çal›ştay›n ard›ndan (yukar›da belirtildiği gibi) Ta-
raf Devletlere şu hat›rlatmada bulunmuştur: 
“Çocuklar›n kendi görüfllerini ifade edebilmeleri-
ni sa¤layacak mekanlar›n, kanallar›n, yap›lar›n
ve/veya mekanizmalar›n oluflturulmas›na daha
fazla önem verilmelidir. Bu arada çocuklar›n gö-
rüfllerini özellikle yerelden ulusal düzeye do¤ru
oluflturulan kamu politikalar›nda, yetiflkinlerin
de deste¤iyle ve gerekli e¤itim yoluyla ifade
edebilmelerine dikkat edilmelidir. Bu, çocuklar›n
görüfllerini ifade edebilmelerini, yetiflkinlerle ilifl-

kiye geçebilmelerini sa¤layacak mekan ve f›rsat-
lar›n, baflta okullar, topluluk örgütlenmeleri,
HDK’lar ve medya olmak üzere yerleflik hale
gelmesi için yat›r›m yap›lmas›n› gerektirir...”
(22. oturum raporu, Eylül/Ekim 1999,
ÇHS/K/90, parag. 291 (w))

Komite bu görüşünü daha sonra Taraf Devletlere
yönelik tavsiyelerinde de yinelemiştir. Örneğin:

Komoros’ta çocuk parlamentosu 

“Afrika Çocuk günü dolay›s›yla her y›l tekrarla-
nan bir olay ülkedeki toplumsal düzeni alt üst et-
mektedir. Normal koşullarda yetişkinlerin ço-
cuklar üzerindeki egemenlikleri hemen hemen
hiç sorgulanmazken, bu gün geldiğinde Meclis
üyeleri yerlerini çocuklara b›rak›rlar. Çocuklar 

da, parlamenterler olarak bakanlara sorular yö-
neltirler. Sonuçta ortaya ç›kan tart›şmalar hiç de
anlams›z değildir ve çocuklar› kendi haklar›n›n
kararl› savunucular› haline getirecek yar› resmi
kurumlar oluşturulmas› hiç de düş olmasa gerek.
Daha aç›k bir deyişle, bir çocuk parlamentosu
oluşturulmas›na yönelik haz›rl›klar acilen başla-
mal›d›r. 1997 y›l›nda çocuklara Cumhurbaşkan›
ile görüşme olanağ› verilmiş, Cumhurbaşkan› da
çocuklar›n yak›nmalar›n› anlay›şla karş›lam›şt›r.
Cumhurbaşkan›na göre dile getirilen bu yak›n-
malar gerçeklerin kavranm›ş olmas›ndan kay-
naklanmaktad›r.” (Komoros İR, parag. 35)

...ve Peru

“Çocuk parlamentolar› aşama aşama oluşturul-
maktad›r: Önce s›n›flar, sonra il ve bölge düzey-
leri ve nihayet ulusal parlamento. Bu meclisler,
çocuklar›n ve ergenlerin kat›l›m› ile 1992 y›l›n-
dan bu yana toplanmaktad›r.

“Çocuk parlamentolar› çocuklar›n ve ergenlerin
görüşlerini ifade etmelerinde yararl› bir yöntem
oluşturmaktad›r. Bu parlamentolar yoluyla çeşit-
li yerlerde çocuk komiteleri kurulmuştur. Çocuk
komitelerinin amac› çocuklar ve ergenlerin hak-
lar›n› geliştirmek, sivil toplumu da bu etkinlikle-
ri desteklemeye teşvik etmektir.” (Peru 2R, pa-
rag. 211 ve 212) 

“Komite, Taraf Devletin, baflta çocuk dernekleri
ve tan›t›m/savunu gruplar› olmak üzere sivil
toplumu, politikalar›n belirlenmesi dahil Sözlefl-
menin uygulanmas›n›n bütün aflamalar›na kat-
mak amac›yla sistematik bir yaklafl›m benimse-
mesini tavsiye eder. Komite, ayr›ca, yerel yöne-
tim görevlileri ve polis gibi resmi kifli ve kurum-
larla sivil toplum aras›nda diyalog gelifltirilmesi
için daha fazla çaba harcanmas›n› tavsiye eder
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ve sivil toplumu güçlendirecek giriflimlerin des-
teklenmesini özendirir.” Suudi Arabistan ‹RSG,
Add. 148, parag. 14. ayr›ca bkz. Marshall Ada-

lar› ‹RSG, add. 139, parag. 31).

Komite, bir kat›l›m stratejisi olarak çocuk parla-
mentolar› kurulmas›n› memnuniyetle karş›lam›şt›r:
“Komite, Gürcistan’da gençlikle ilgili konular›
ele almak ve bu konularda Gürcistan Ulusal
Meclisine tavsiyelerde bulunmak üzere bir Gür-
cistan Gençlik Parlamentosu kurulmas›n› (Nisan
2000) memnuniyetle karfl›lam›flt›r. Komite, par-
lamentoda yer alan 166 üyeden yüzde 59’unun
14 ile 16 yafllar aras›nda olmas›na dikkat çek-
mek istemektedir.” (Gürcistan ‹RSG, Add. 124,
parag. 8). 

“...Komite, delegasyonun bir çocuk parlamento-
su oluflturulmas› önerisini olumlu karfl›lamas›n-
dan memnuniyet duymufltur ve Taraf Devleti
bu tür parlamentolar oluflturan di¤er ülkelerde-
ki süreçleri izlemeye ya da çocuklar›n topluma
kat›l›m› için alternatif çerçeveler üzerinde dur-
maya teflvik etmektedir.” (Palau ‹RSG, Add.
149, parag. 37. Ayr›ca bkz. Slovenya ‹RSG,
add. 65, parag. 7 ve Yeni Zelanda ‹RSG, Add.

71, parag. 7)

Komite, çocuklar›n çocuk haklar›na ilişkin bütün
rapor haz›rl›klar›na ve Sözleşmenin uygulanmas›-
na kat›lmalar›n› teşvik etmiştir: 

“Komite, Taraf Devletleri, hükümet d›fl› kuruluflla-
r› ve di¤erlerini, çocuklar›n kendi görüfllerini de
içerecek biçimde, çocuk haklar›n›n durumu, Söz-
leflmenin çocuklar›n yaflam›na etkisi ve Sözleflme-
nin uygulanmas› gibi konular› kapsayan raporlar
haz›rlamaya teflvik eder.” (22. oturum raporu,
Eylül/Ekim 1999, ÇHS/K/90, parag. 291 (x))

Komite, Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda, çocuk-
lar›n görüşlerinin nas›l, hangi yollardan öğrenildi-
ğine, çocuklarla nas›l görüşüldüğüne ve çocukla-
r›n dile getirdikleri şikayetlerin (aşag›ya bak›n›z)
yasal düzenlemelerde, politikalarda ve yarg› ka-
rarlar›nda nas›l dikkate al›nd›ğ›na ilişkin bilgi ta-
lep etmektedir (parag. 47).Komite, çocuklar›n 12.
maddenin uygulanmas›na, yani çocuk kat›l›m›n›
sağlayacak planlar›n belirlenmesine çocuklar›n da
kat›lmalar›n›n önemini vurgulam›şt›r:

“Komite, Sözleflme’nin 12., 13. ve 15. maddele-
rinin uygulanmas›nda, yani çocuk kat›l›m›n› sa¤-
lamaya yönelik olarak Devlet taraf›ndan bafllat›-
lan giriflimlerde, çocuk kat›l›m›n›n geniflletilmesi-
ni ve yayg›nlaflt›r›lmas›n› tavsiye etmektedir.”
(Nikaragua ‹RSG, Add.36, parag. 33)
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Nepal’deki uygulamalara çocuklar›n kat›l›m›

Nepal’in İlk Raporu’nun haz›rlanmas› s›ras›nda UNICEF ve hükümet d›ş› kuruluşlar beş günlük bir
“Sözleşme Üzerine Ulusal Çocuk Semineri” düzenlemiştir: “Bu seminer s›ras›nda farkl› etnik, dinî,
bölgesel ve sosyo-ekonomik kökene sahip 30 kişilik bir çocuk grubu haklar›n› öğrenme ve tart›şma
olanağ› bulmuştur. Gruptaki çocuklar aras›nda çocuk işçiler, mülteciler, özürlü çocuklar, kimsesizler
ve varl›kl› ailelerin çocuklar› bulunmaktayd›. Seminer’in başl›ca amaçlar›ndan biri, çocuk haklar›n›n
yaşama geçirilmesinin yollar›n› bulup ç›karmakt›. Seminer’in ard›ndan çocuklar kendi köylerine ve
kentlerine dönüp oralardaki çocuklar›n durumunu izlemeye başlad›lar. Çocuklardan, çocuk haklar›na
ilişkin bilgileri fotoğraf ve yaz› olarak toplamalar› istenmişti. Kat›l›m› daha da genişletmek için tele-
vizyonda, radyoda ve gazetelerde ilanlar yay›nlanarak tüm ülkedeki çocuklar çocuk haklar›na ilişkin
izlenimlerini makale, resim, şiir ve şark› olarak dile getirip iletmeye teşvik edildiler.

“Nisan ay›nda 30 çocuk, Sözleşme üzerine Ulusal Çocuk Semineri’nin bir başka bölümü için yeniden
başkentte topland›. Bu kez çocuklardan her biri, al›şt›rma s›ras›nda belirledikleri bir başka çocuğu ya-
n›nda getirmişti. Başlang›c›n› bir sokak çocuğunun yapt›ğ› ve Meclis Başkan› ile üst düzey yetkilile-
rin de haz›r bulunduklar› seminer fiilen çocuklar›n kendileri taraf›ndan yönetildi. Çocuklar toplad›kla-
r› bilgiler ve diğer çocuklar›n katk›lar› üzerine yoğun tart›şmalar yapt›lar. Meclis ve Ulusal Planlama
Komisyonu üyeleri ile bir bas›n toplant›s› ve tart›şma oturumu gerçekleştirdiler. Çocuk haklar›n› yay-
g›nlaşt›rmak için bir ulusal çocuk ağ› oluşturdular ve görüş al›şverişinde bulunup deneylerini paylaş-
mak için üç ayl›k bir yay›n ç›karmaya karar verdiler. Seminer’e kat›lanlar, ayr›ca ülke raporu konu-
sundaki görüşlerini de dile getirdiler.” Raporu son haline getirmek için Ulusal Planlama Komisyo-
nu’ndan bir çal›şma komitesi oluşturuldu. Bu komitede, Yasal Reform Komisyonu, değişik bakanl›k-
lar, HDK’lar ve çocuk temsilcilerden yedi kişi yer al›yordu.

Nepal Hükümet yetkilileri 1996 y›l› May›s ay›nda İlk Raporu’nu görüşmek üzere Komite ile toplan-
d›klar›nda, yanlar›nda bir “Bal Chetana Samuha” (Çocuk Bilinçlendirme Grubu) temsilcisi yer al›yor-
du. Sözü edilen grup, “Sözleşme’nin uygulanmas› amac›yla çocuklar taraf›ndan ve çocuklar için oluş-
turulan bir koalisyondur.” (Nepal İR, parag. 51-53; Nepal ÖK.301, parag. 1 ve 4)



Oy verme hakk›
Komite, birçok devlette ergenlik yaş›nda ya da
üzerindeki yaşlarda tan›nan oy verme hakk›n›n 12.
madde ile olan ilişkileri konusunda henüz bir gö-
rüş oluşturmam›şt›r. İnsan Haklar› Komitesi’nin
kamusal süreçlere kat›lma, oy hakk› ve kamu hiz-
metlerine eşit erişim hakk› ile ilgili (Uluslararas›
Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi) Genel Yo-
rumunda oy verme yaş› konusu doğrudan doğruya
ele al›nmamakta, yaln›zca “yetişkin her vatanda-
ş›n” oy hakk›na sahip olduğu belirtilmektedir. Ge-
nel Yorumda şöyle denmektedir: “25. madde ile
korunan haklar›n kullan›m›na getirilecek herhangi
bir koşul nesnel ve makul ölçütlere dayand›r›lma-
l›d›r. Örneğin, her yetişkinin hakk› olan oy verme
d›ş›nda, seçilme ve belirli görevlere gelmede daha
yüksek bir yaş gözetilmesi makul olabilir.” (Genel
Yorum 25, İnsan Haklar› Komitesi, 1996,
İHB/GEN/1/Rev.5, s.157).
fiikayet yollar›
Çocuk Haklar› Komitesi, çocuklar için etkili şika-
yet yollar› aç›lmas›n›, 12. maddenin uygulanmas›-
n›n bir parças› olarak görmektedir. Çocuklar›n,
yaşamlar›n›n her alan›nda şikayetlerini dile getire-
bilecekleri mekanizmalara gereksinimleri vard›r.
Bu mekanizmalar, aile yaşam›nda, alternatif ba-
k›mda, kendilerini ilgilendiren her tür kurum, hiz-
met ve tesiste bulunmal›d›r. Komite, çocuklar›n,
şikayetlerini dile getirebilecekleri mekanizmalar›n
bulunmay›ş›n› endişeyle karş›lamaktad›r ve bu en-
dişesini s›k s›k dile getirmektedir. 
Komite, Devletleri “çocuk dostu” şikayet yollar›-
n› devreye sokmaya özendirmiştir:

“Komite, ayr›ca, çocuklar›n Sözleflme çerçeve-
sindeki haklar›n›n ihlaliyle ilgili flikayetlerini dile
getirebilecekleri ve bu flikayetlerin de¤erlendiri-
lece¤i ba¤›ms›z bir mekanizman›n bulunmay›fl›
konusundaki endiflelerini dile getirmek ister.
Komite, hak ihlallerine yönelik flikayetlerin ele
al›naca¤› ve bu tür ihlallere karfl› telafi imkanlar›
sunacak çocuk dostu ba¤›ms›z bir mekanizma-
n›n oluflturulmas›n› önerir. Komite ayr›ca, ço-
cuklar›n böyle bir mekanizmadan gerekti¤i gibi
yararlanmalar›n› sa¤lamak üzere kamuoyu bi-
linçlendirme kampanyas› gerçeklefltirilmesini
önerir.” (Saint Kitts ve Nevis ‹RSG, Add. 140,
parag. 13)

Komite, çocuklara yönelik bağ›ms›z insan haklar›
kurumlar›n›n (örneğin ombudsmanl›k, insan hak-
lar› komisyonlar› bünyesinde çocuk haklar›n›n
özel olarak ele al›nacağ› alt komisyonlar ya da bi-
rimler gibi) oluşturulmas›nda ve yayg›nlaşt›r›lma-
s›nda uygun şikayet yollar›n›n da gözetilmesi ge-
rektiğini belirtmiştir (bkz. madde 4, s. 81): 

“...Komite Taraf Devletin, çocuklardan haklar›n›n

ihlali yönünde gelen flikayetleri ele alacak ve bu
tür ihlallere karfl› gerekli telafileri sa¤layacak net
ve çocuk dostu yollar gelifltirmesini tavsiye eder.
Komitenin Taraf Devlete bir baflka tavsiyesi de
çocuklar›n bu tür yollar› gerekti¤i gibi kullanma-
lar›n› sa¤layacak bilinç ve duyarl›l›k gelifltirme ça-
l›flmalar›na gidilmesi yönündedir.” (Güney Afrika
‹RSG, Add. 122, parag.13. Ayr›ca bkz. Nepal
‹RSG, Add. 122, parag.13; BK ba¤›ml› bölgesi
Hong Kong ‹RSG, Add. 63, parag.20; Mauritius
‹RSG, Add. 64, parag.25; Yeni Zelanda ‹RSG,
Add. 71, parag.24; Malta ‹RSG, Add. 129, pa-
rag.12) 

Okullarda da flikayet kanallar› olmas›
öngörülmektedir: 

“...Ö¤rencilerin, velilerinin okul yönetimiyle gö-
rüflmesi yoluyla hak ihlallerine iliflkin flikayetleri-
ni iletebileceklerini gözetmekle birlikte Komite,
hak ihlaline maruz kalan ö¤rencilerin flikayetleri-
ni resmen dile getirebilmeleri için yeterli kanal
olmamas›ndan endifle etmektedir.

“Komite, Man Adas›’n›n okullarda, hak ihlaline
maruz kalan ö¤rencilerin kullanabilecekleri flika-
yet kanallar›n› her düzeyde oluflturmas›n› tavsi-
ye eder.” (Birleflik Krall›k –Man Adas› ‹RSG,
Add. 134, parag. 34 ve 35)

Ayn› öneri ve tavsiyeler alternatif bak›m kurumla-
r› için de geçerlidir:

“Komite Taraf Devlete, sosyal hizmet ve yard›m
uzmanlar›na, çocuk haklar› konusunu da kapsa-
yan ek e¤itim sa¤lamas›n›, kurumlara yerlefltir-
me olaylar›n› düzenli biçimde izlemesini ve al-
ternatif bak›m kurumlar›na yerlefltirilen çocuklar
için ba¤›ms›z flikayet mekanizmalar› oluflturma-
s›n› tavsiye eder.” (Grenada ‹RSG, Add. 121,
parag. 18)

Komite, 19. madde bağlam›nda, aile içinde ya da
d›ş›nda şiddete maruz kalan çocuklar için şikayet
kanallar› oluşturulmas›n› tavsiye etmiştir. Örne-
ğin: 

“...çocu¤un, ailesinde, okulunda ve di¤er ku-
rumlarda maruz kald›¤› suiistimal ve di¤er hak
ihlalleri konusunda bildirimde bulunma f›rsatla-
r›n›n ve bu tür bildirimler karfl›s›nda etkili ön-
lemler al›nmas›n› sa¤layacak mekanizmalar›n
yetersiz kal›fl› ciddi endifle kayna¤›d›r.” (Küba
‹RSG, Add. 72, parag. 19)

Komite, ayr›ca çocuklar›n, bu şikayetlerini ana-
babalar›ndan bağ›ms›z biçimde iletebilmelerini
öngörmektedir:
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“Çocuklar flikayetlerini ancak ana-babalar› ya da
yasal vasileri kanal›ndan iletebileceklerinden,
kendi ailelerinde cinsel istismar dahil çeflitli istis-
mar biçimlerine, ihmale ve kötü muameleye
maruz kalan çocuklar›n yeterli flikayet kanallar›-
na ulaflamamalar› Komite’yi endiflelendirmekte-
dir. Komite’nin endifle duydu¤u bir baflka konu
ise, çocuklar›n kendi haklar›n› gelifltirmeye yö-
nelik etkinliklere aktif biçimde kat›lma haklar›-
n›n yeterince güvence alt›na al›nmam›fl olmas›-
d›r...

“... Komite, herhangi bir biçimde fliddete, cinsel
istismar dahil istismara, kötü muameleye ve ih-
male maruz kalan çocuklar›n, ana-baba bak›m›
alt›ndayken de olsa, flikayetlerini iletebilecekleri
bir sistemin oluflturulmas›n›, çocuk haklar›n›n
korunmas› ve bu haklara sayg› gösterilmesi aç›-
s›ndan gerekli görmektedir.” (Etiyopya ‹RSG,
Add.67, parag. 16 ve 31)

Periyodik Raporlar K›lavuzu 1. madde kapsam›n-
da (çocuğun tan›m›) “ana baba r›zas› olmaks›z›n
çocuğun şikayette bulunma, mahkemeye ya da
yetkili bir başka mercie başvurmas› için yasal ola-
rak belirlenen asgari yaş›n ne olduğu” konusunda
bilgi talep etmektedir (parag. 24). Sözleşme bu gi-
bi konularda asgari yaş belirlenmesini destekle-
memektedir. Çocuk Haklar› Komitesi ise bu hak-
k›n çocuklardan herhangi biçimde esirgenip esir-
genmediği konusunda bilgi istemektedir. 

Komite, Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Ço-
cuklar›n Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler
Kurallar›’n›, uygulama aç›s›ndan uygun standart-
lar› gözeten bir belge olarak kabul etmektedir. Bu
belgede, şikayet mekanizmalar›na ilişkin çeşitli
hükümler yer almaktad›r (bkz. madde 37, s. 562).
Çocuklar›n kurumlara yerleştirildikleri her du-
rumda bu hükümler dikkate al›nmal›d›r.

Özürlü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenme-
sine İlişkin Standart Kurallar ise şunu önermekte-
dir: “15.4. Devletler, özürlü insanlar›n yarar›n› gö-
zetme amac›yla resmî şikayet mekanizmalar›
oluşturabilirler.”

Çocuklar›n korunmas›

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 19. maddesi,
çocuklar›n her tür şiddet ve istismardan korunma-
lar›n›n sağlanmas› için çeşitli önlemler belirle-
mektedir. Her bir durumda (ve çocuk koruma sis-
temlerinin planlanmas›nda, uygulanmas›nda ve
izlenmesinde) çocuğun görüşlerine sayg› büyük
önem taş›maktad›r (bkz. madde 19, s. 263).

Etkili bir şikayet kanal›na erişebilmek, çocuklar›n
korunmas›nda vazgeçilmez bir unsurdur. Ana-ba-
balar›n çocuklar›na yönelik şiddet ve istismar içe-

ren davran›şlar› yayg›n görüldüğünden, çocukla-
r›n bu kanallara ana-babalar›ndan bağ›ms›z olarak
erişebilmeleri gerekir (yukar›ya bak›n›z). 
Çocuklar›n Ticarî Amaçl› Cinsel İstismar›na Kar-
ş› Birinci Dünya Konferans›nda (Stockholm, İs-
veç, 1996) benimsenen Eylem Gündemi, aşağ›da-
ki başl›klarda kat›l›m› teşvik eden bir bölüm içer-
mektedir:
“(a) genç mağdurlar›n, gençlerin, ailelerin, akran-
lar›n ve çocuklara yard›mc› olmalar› mümkün ki-
şilerin kat›l›mlar›n› yayg›nlaşt›rmak, böylece bu
kişilerin görüşlerini aç›klamalar›n›, çocuklar›n ti-
carî amaçl› cinsel istismar›n› önlemek ve çocukla-
r› bu istismardan korumak için harekete geçmele-
rini ve çocuk mağdurlar›n toplumla yeniden bü-
tünleştirilmelerine yard›mc› olmalar›n› sağlamak; 
(b) çocuklar›n ve gençlerin oluşturduklar› grupla-
r›n çocuk haklar› savunucular› olarak çal›şmalar›-
n› sağlamak ve çocuklar› gelişen yeteneklerine
uygun olarak kendilerini ilgilendiren Hükümet
programlar›yla diğer programlar›n geliştirilmesine
ve uygulanmas›na katmak.” (Dünya Kongresi Ey-
lem Plan›, A/51/385, parag. 6) Ayr›ca bkz. Yoko-
hama Küresel Taahhüdü 2001, s. 576. 
Aile ortam›nda
Çocuk Haklar› Komitesi, çocuklar›n aile içindeki
karar alma süreçlerine kat›lmalar›n› sürekli olarak
özendirmiş, ana-babalar›n ve diğer bak›c› kişilerin
sorumluluklar›n›n belirlenmesinde, çocuklar›n gö-
rüşlerinin dinlenilmesinin ve ciddîye al›nmas›n›n
12. madde çerçevesinde bir yükümlülük olarak
kabul edilmesini önermiştir. Komite, “aile ortam›
ve alternatif bak›m” başl›ğ› alt›nda Taraf Devlet-
ler’den, özel olarak, “çocuğun yüksek yarar›” ve
“çocuğun görüşlerine sayg›” ilkelerinin yasal, yar-
g›sal, idarî ve diğer önlemlere nas›l yans›t›ld›ğ›
konusunda bilgi istemektedir (parag. 16).

Çocuğun isim ve vatandaşl›k haklar›yla kimliğini
koruma hakk› (maddeler 7 ve 8) çocuğun görüşle-
rine sayg› gösterilmesini gerektirir.

Komite 1994 y›l› Ekim ay›nda “çocuğun haklar›-
n›n sağlanmas›nda ailenin rolü” konusunda bir Ge-
nel Görüşme gerçekleştirmiştir. Burada ele al›nan
iki ana konudan biri, çocuğun aile içindeki kişisel
haklar› ve özgürlükleri idi. Komite, görüşmelerin
ilk sonuçlar›n› derlerken şu görüşü belirtmiştir:

“Çocuk, geleneksel olarak ailenin ba¤›ml›, gö-
rünmez ve edilgen üyesi say›l›r. Çocuk ancak
yak›n zamanlarda ‘görülebilmifl’tir ve ayr›ca ço-
cu¤a görüfllerini dinletme ve bu görüfllerine
sayg› duyulmas›n› sa¤lama yönünde giderek da-
ha fazla olanak sa¤lanmaktad›r. Diyalog, uzlafl-
ma ve kat›l›m, çocuklara yönelik ortak giriflimde
öne ç›kan kavramlard›r. Aile ise, çocuklar dahil
tek tek bütün üyelerinin demokratik deneyimle-
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rinin ilk aflamas› için ideal bir ortam olmak du-
rumundad›r. Bu yaln›zca bir düfl müdür? Yoksa
buna gerçeklefltirilmesi gereken kesin ve zorlu
bir görev olarak m› bakmak gerekir?” (yedinci
oturum raporu, Eylül-Ekim 1994, ÇHS/K/34, pa-

rag. 192 ve 193).

Uluslararas› Aile Y›l› (1994) için benimsenen slo-
gan “Toplumun kalbinde en küçük demokrasi bi-
rimini oluşturmak” idi. Birleşmiş Milletler’in bu
y›ldan sorumlu organ› şunu önermişti: “Aileler,
tek tek aile üyelerinin sahip olduklar› ve çeşitli
Birleşmiş Milletler belgelerinde yer alan haklara
uygun olarak yeni değerleri ve davran›şlar› geliş-
tirmede arac› olmal›d›rlar.” (Toplumun kalbinde
en küçük demokrasi birimini oluşturmak, Birleş-
miş Milletler Sosyal Kalk›nma ve İnsanî Olaylar
Merkezi, Viyana, 1991).
İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›’nda da belirtildi-
ği gibi, ana-babalardan çocuklar›na gerekli yönlen-
diricilik ve yol göstericiliği yapmalar› beklenmek-
tedir: “ancak, ana-babalar bu yöndeki girişimlerin-
de, çocuklar›n gelişen yeteneklerini, yaş›n› ve ol-
gunluk düzeyini dikkate almak zorundad›rlar. Do-
lay›s›yla, 12. madde ›ş›ğ›nda, paylaş›mc›, olumlu
ve sorumlu bir diyalog ortam› yarat›lmal›d›r. Ger-
çekte ana-babalar, çocuklar›n karar sürecinin fark-
l› aşamalar›na giderek daha fazla kat›lmalar›n› sağ-
lama, onlar› özgür bir toplumun sorumlu bireyleri
olarak yetiştirme, bilgilendirme ve gerekli yol gös-
tericiliği ve yönlendiriciliği sağlama aç›s›ndan
özellikle elverişli konumda yer almaktad›rlar. Bu
arada, çocuklara, görüşlerini serbestçe dile getirme
hakk› tan›nmal› ve bu görüşlere gerekli önem ve-
rilmelidir (maddeler 12 ve 13). Bu durumda, mut-
laka onaylanmasa bile çocuğun görüşleri dikkate
al›nacak ve çocuklara al›nan farkl› kararlar›n ne-
denlerini anlama olanağ› tan›nacakt›r. Çocuklar,
ana-babalar›n›n isteklerinin edilgen yans›t›c›lar›
olmak yerine, gerekli kat›l›m becerilerine sahip ak-
tif kişiler olacaklard›r.” (K›lavuz, s. 446)

Evlat edinme

12(2). madde evlat edinmeyle ilgili olarak, çocu-
ğun herhangi bir adlî veya idarî süreçte dinlenme-
si gereğinden söz etmekte, 21(a). madde ise ilgili
kişilerin “bilgi temeline dayal› onay›na” at›fta bu-
lunmaktad›r (ayr›ca bkz. madde 21, s. 304).

Alternatif bak›m

20. madde, Devletler’in, aile ortamlar›ndan geçici
ya da kal›c› olarak yoksun kalan çocuklara alter-
natif bak›m sağlama yükümlülüğünü belirlemek-
tedir. Çocuğun kat›l›m haklar›, koruyucu aile, İs-
lâm Hukuku’ndaki kefalet ve başka her tür ku-
rumda korunmal›d›r. Komite’nin yasal düzenle-
melere ve diğer stratejilere duyulan gereksinimle
ilgili vurgusu, alternatif bak›m için de eşit ölçüde

geçerlidir. Görüşleri ifade etme ve bu görüşlerin
ciddîye al›nmas› haklar›na ilişkin 12(1). maddeye
ek olarak 12(2). madde çocuğun alternatif bak›m-
la ilgili herhangi bir idarî ya da adlî süreçte din-
lenmesi gerektiğini belirtmektedir. 9(2). maddeye
göre, çocuğun ana-babas›ndan ayr›lmas›n›n ge-
rekli olup olmad›ğ›na karar verecek herhangi bir
kovuşturmada, “ilgili bütün taraflara” sürece ka-
t›lma f›rsat› tan›nmal›d›r (bkz. madde 9, s. 142).

25. maddeye göre Devlet taraf›ndan bak›m, koru-
ma ya da tretman için bir kuruma yerleştirilen ço-
cuk düzenli aral›klarla kontrolden geçirilmelidir.
12. maddeye göre de, çocuklar bu kontrollere
mümkün olan her durumda kat›lmal›d›rlar (bkz.
madde 25, s. 379).

Okullarda

Komite eğitimin amaçlar›yla ilgili olarak (bkz.
s.440) 2001 y›l›nda aç›klanan ilk Genel Yorumun-
da “çocuklar›n okul kap›s›ndan içeri girdiklerinde
insan haklar›n› yitirmiş olmayacaklar›n› ve okul-
lar›n çocuklar›n kat›l›m haklar›na sayg› gösterme-
sinin önemini vurgulamaktad›r: 

“...madde, e¤itim hakk›n›n gelifltirilece¤i sürece
önem atfetmektedir. Dolay›s›yla, di¤er haklar-
dan yararlan›lmas›n› sa¤lamaya yönelik çabalar
bundan zarar görmemeli, tam tersine e¤itim
sürecine içsellefltirilen de¤erlerle pekifltirilmeli-
dir. Burada söz konusu olan yaln›zca müfreda-
t›n içeri¤i de¤il, ayn› zamanda e¤itim süreçleri,
pedagojik yöntemler ve ister ev, ister okul ister
baflka yer olsun e¤itimin gerçekleflti¤i ortamlar-
d›r. Çocuklar okul kap›s›ndan içeri girdiklerinde
insan haklar›n› yitirmifl olmazlar. Dolay›s›yla, e¤i-
tim çocu¤un onuruna sayg› gösterecek, 12 (1)
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Çocuklar›n korunmas›na
kat›l›m

Birleşik Krall›k taraf›ndan sunulan İlk Rapor şu
saptamay› yapmaktad›r: İlgili çocuklar›n yeterli
idrak düzeyine ulaşt›klar›, görüş ve duygular›n›
aç›klayabildikleri; araşt›rma, değerlendirme,
planlama ve inceleme süreçlerine kat›labilecek
durumda olduklar› her yerde, bu çocuklar›n “ço-
cuk koruma konferanslar›nda” yer almalar›
özendirilmelidir. Bu konferanslar, çocuğun is-
tismar riski alt›nda olup olmad›ğ›n›n ve ad›n›n
“Yerel Çocuk Koruma Kayd›’nda” yer almas›-
n›n gerekip gerekmediğinin belirlenmesi için
yap›lmaktad›r. Çocuklar›n kat›l›ma özendiril-
melerine, çocuklar›n istismardan korunmalar›
için kuruluşlar aras› işbirliğini konu alan ve Hü-
kümet taraf›ndan yay›nlanan k›lavuzda da yer
verilmektedir (BK İR, parag. 133). 



madde uyar›nca çocu¤a görüfllerini serbestçe
aç›klama imkanlar› tan›yacak ve okul yaflam›na
kat›l›m›n› sa¤layacak tarzda verilmelidir....Mad-
de 29 (1)’de tan›nan de¤erlere uygun davran›l-
mas› aç›k biçimde okullar›n sözcü¤ün tam anla-
m›yla çocuk dostu olmas›n›, çocu¤un onuruna
her bak›mdan sayg› göstermesini gerektirir. Ço-
cuklar›n okul yaflam›na kat›l›mlar›, okul toplu-
luklar› ve ö¤renci birlikleri oluflturulmas›, akran
e¤itimi ve dan›flmanl›¤› ve çocuklar›n okullarda-
ki disiplin kovuflturmalar›nda yer almalar›, ö¤re-
nim sürecinin bir parças› ve haklar›n gerçeklefl-
mesinin bir yolu olarak gelifltirilmelidir.” (26.
oturum raporu, Ocak 2001, ÇHS/K/103, Ek IX,

parag.8) 

12. maddenin her iki paragraf› da konu ile ilgilidir.
Çocuğun “kendini ilgilendiren her konuda” görüş-
lerini serbestçe aç›klayabilmesi biçimindeki genel
hak, okul yaşam›n›n bütün yönleriyle okula ilişkin
kararlar› kapsar. Bunun yan›s›ra, bir de “çocuğu et-
kileyen herhangi bir adlî ve idarî her tür süreçte
çocuğun dinlenmesi” hakk› vard›r. “İdarî” süreç ya
da kovuşturma, okul seçimi, okuldan at›lma, başa-
r› değerlendirmesi gibi konular› kapsayabilir. Bir
grup olarak okul öğrencileri ile görüşme ve tek tek
öğrencilerin eğitime ilişkin kararlar›n› dikkate al-
ma aç›s›ndan yasal bir çerçeveye ve buna ilişkin
birtak›m usullere gerek vard›r (örnekler için bkz. s.
181’deki kutu yaz›s›). Komite bu husustaki olum-
lu gelişmelere dikkat çekmiştir: 

“Komite, okul sisteminde kapsaml› bir ö¤renci
temsil mekanizmas›n›n ifllemesini memnuniyetle
karfl›lamaktad›r.” (Avusturya ‹RSG, Add. 98, pa-
rag.5)

“Komite, Taraf Devletin okul ortamlar› içindeki
giriflimlerini taktirle karfl›lamaktad›r. Bu aç›dan,
çocuklar›n oy kullanarak Sözleflmenin kendileri
aç›s›ndan en anlaml› hükümlerini belirlemeleri-
ne yönelik düzenleme de memnuniyetle de¤er-
lendirilmifltir.” (Belize ‹RSG, Add. 99, parag. 4).

“...Komite ayr›ca okul disiplin kurullar›nda ö¤-
rencilerin de yer almas›n› taktirde karfl›lamakta-
d›r.” (Mali ‹RSG, Add. 113, parag.5)

Komite, ilkokullarda kat›l›m›n yayg›nlaşt›r›lmas›-
n› özendirmiştir: 
“Komite, lise düzeyindeki ö¤rencilerin kat›l›mla-
r›n›n sa¤lanmas›n› memnuniyetle karfl›larken, ilk
ve orta okul düzeyindeki ö¤rencilerin kat›l›m›na
yeterince önem verilmemesinden endiflelidir. 

“Komite, bu düzeylerdeki ö¤rencilerin e¤itimine
kat›l›m haklar›yla ilgili Hükümet giriflimlerini kay-
dederek, Taraf Devleti, çocuklar›n baflka süreç-
lerin yan›s›ra kendileriyle ilgili e¤itim etkinlikleri-
nin belirlenmesine kat›l›m›n› sa¤layacak önlem-
ler almaya teflvik eder.” (Finlandiya 2RSG, Add.
132, parag. 31 ve 32. ayr›ca bkz. Hollanda
‹RSG, add. 114, parag. 14)

Komite, bunlar›n yan›s›ra, müfredat ve disiplinle
ilgili olup çocuklar›n kat›l›m›n›n sağlanmas› gere-
ken konulara aç›kl›k getirmiştir: 

“Komite, 12. maddenin uygulanmas›na iliflkin
olarak, çocu¤un kendi görüfllerini ifade etme
hakk›na yeterince önem verilmedi¤i kan›s›nda-
d›r. Bu kan›, ‹ngiltere ve Galler’deki ana-babala-
r›n, çocuklar›n› okullardaki cinsel bilgiler e¤itimi-
nin kimi bölümlerinden çekme olas›l›klar›n› da
kapsamaktad›r. Gerek bu konuda, gerekse ço-
cuklar›n okuldan çekilmelerini öngören kararlar-
la ilgili di¤er konularda, çocuklar›n kendi görüfl-
lerini ifade edebilmelerini sa¤layacak sistematik
bir mekanizma yoktur ve çocuklar görüfllerini
ifade edebilseler bile bu görüfllere Sözleflme’nin
12. maddesi uyar›nca gerekli önem verilmeye-
bilmektedir... 

“Komite, e¤itimle ilgili konular gündeme geldi-
¤inde, çocu¤un okuldan uzaklaflt›r›lma karar›na
karfl› baflvuruda bulunma hakk›n›n sa¤lam bi-
çimde güvence alt›na al›nmas›n› önermektedir.
Ayr›ca, çocuklar›n, okul yaflam›yla ilgili olup
kendilerini ilgilendiren konularda görüfllerini ifa-
de edebilmelerini sa¤layacak usullerin yerlefltiril-
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Hollanda’daki ailelerde
çocu¤un de¤iflen yeri

“Aile içindeki yer 1960’lardan bu yana tedricen
değişmiştir. Eski otoriter düzenin yerini şimdi
daha esnek ve karş›l›kl› uzlaşmalara dayanan bir
ortam alm›şt›r. Art›k çocuklar, hanenin gündelik
işlerine katk›da bulunma yeterliliğine sahip bi-
rer aile üyesi olarak görülmektedir. Art›k bir çok
aile çocuklar›n kendilerini ilgilendiren konular-
da görüş belirtmelerini ve bu görüşlerin dikkate
al›nmas›n› olağan saymaktad›r. Ancak bu, elbet-
te, çocuklar›n her zaman her istediklerini yapt›r-
d›klar› anlam›na gelmemektedir. Çocuklardan
sorumlu olanlar gene ana babalard›r; ancak on-
lar›n da belirli yollar› neden tercih ettiklerini,
neyin mümkün neyin ise mümkün olmad›ğ›n›
çocuklara aç›klama gibi bir görevleri vard›r. Ço-
cuklar bu yolla kendi kat›l›m ve katk›lar›n›n de-
ğerinin bilindiğini görmektedirler. Bu husus,
Medeni Kanunun son halini 2 Kas›m 1995 tari-
hinde alan 1:247 ve 1:249 maddelerinde yer al-
maktad›r.” (Hollanda İR, parag. 54).



mesine gerek bulunmaktad›r...” (BK ‹RSG,

Add.34, parag. 14 ve 32. Ayr›ca bkz. Danimar-

ka ‹RSG, Add.33, parag.24; BK ba¤›ml› bölgesi:

Hong Kong ‹RSG, Add.63, parag. 32)

12. ve 13. maddeler aç›s›ndan önem taş›yan bir
diğer konu da, çocuklar›n kendi aralar›nda örgüt-
lenerek okul bültenlerine ve dergilerine katk›da
bulunmalar›d›r (bu konuda bkz. madde 13, s.
195).

Çal›flma yaflam›nda

12. madde, çal›şan çocuklar›n sömürülmelerini
önlemeye yönelik koruyucu yasa ve yönetmelik-
lere ek olarak (bkz. madde 32, s. 481), çocuklar›n

görüşlerine sayg› duyulmas›n› istemektedir.
Çocuk işçiliğinin diğer biçimleri (örneğin zorla
çal›şt›rma ya da bağl› çal›şma gibi), 12. maddenin
yan›s›ra Sözleşme’nin diğer maddelerinin de ihlâli
anlam›na gelmektedir. Bununla birlikte, çocuk
emeği sömürüsüne son verme çabalar›nda yerine
getirilmesi gereken görev, çocuklar›n çoğu kez iç-
ten olan para kazanma ve ailelerine destek olma
isteklerinin de dikkate al›nmas›d›r.

ILO’nun Çocuk İşçiliğinin en Kötü Biçimlerine
İlişkin Sözleşmeyi (no. 182) tamamlay›c› nitelik-
teki 190 say›l› Tavsiye Karar›, çocuk işçiliğinin en
kötü biçimlerinden etkilenen çocuklar›n görüş-
lerine başvurulmas›n›n önemini vurgulamaktad›r
(bkz. madde 32, s. 485)
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Hollanda’da ö¤rencilerin kat›l›m haklar›

16 yaş›ndan küçükler yasa gereği okula gitmek zorundad›rlar. Aileleri d›ş›nda, okul öğrenciler için
yaşamlar›ndaki en önemli kurumdur. Bu nedenle, okullar›n, çocuklar›n kendi görüşlerini oluştur-
malar›na sayg› göstermesi önemlidir. Bu amaçla halen başvurulan araçlar şunlard›r:

(a) Öğrenci yönetmeliği: Orta dereceli okullar yasa gereği okulda geçerli olan kurallar› ve öğrencilerin
hukuki statüsünü belirleyen bir yönetmeliğe sahip olmak zorundad›rlar (Orta Öğretim Yasas›, bölüm
24 (g)). Bu yönetmelik, değerlendirmeler ve s›navlar›n yürütülüş biçimine itiraz hakk›; öğrencilerin
belirli bir çal›şma paketine ya da paketlerine yönelik tercihlerini ifade etme biçimleri; raporlar›n nas›l
ele al›nacağ› ve öğrencilerin kendi görüşlerini ifade haklar›n›n nas›l düzenleneceği, bu arada örneğin
okul dergisinin nas›l haz›rlanacağ› gibi konular› ele almaktad›r. Öğrenci yönetmeliği, ancak, kat›l›m
konseyinin onay› ile benimsenebilir ya da değiştirilebilir; 

(b) Kat›l›m konseyi: Ana/baban›n ya da velilerin öğrencileri temsil yetkileri 1992 tarihli (Eğitimde)
Kat›l›m Yasas› ile düzene bağlanm›şt›r. Bu yasa, her okulda, ana-babalar›n ve orta okul öğrencilerinin
(13 yaş›ndan itibaren) yer alacaklar› bir kat›l›m konseyini öngörmektedir. Okul yönetimi, kimi
konularda (örneğin öğrenci yönetmeliği) kat›l›m konseyinin onay›n› almak zorundad›r. Kat›l›m kon-
seyi ayr›ca gönüllü tavsiyelerde bulunma hakk›na sahiptir;

(c) Öğrenci konseyi: Öğrenciler, okulda cereyan eden ve okulla ilgili gelişmeleri etkileme f›rsat›na
sahiptirler. Öğrenci konseyi, okuldaki öğrencilerin görüşlerini temsil eder. Konsey, ayr›ca, okuldaki
genel atmosfer ve eğitim kalitesi gibi konularla da ilgilenebilir....;

(d) Okul çal›şma plan›: orta dereceli okullar›n haz›rlamak durumunda olduklar› okul çal›şma plan›n-
da, okulda verilen eğitimin düzenlenmesi ve içeriğiyle ilgili görüşler yer al›r. Okul çal›şma plan›n›n
onay için kat›l›m konseyine iletilmesi gerekir. Öğrenciler okul çal›şma plan›n› y›ll›k olarak değerlen-
direbilirler;

(e) Davran›ş kurallar›: Kimi okullarda öğrenciler ve öğretmenler için davran›ş kullar› getirilmiştir; bu
kurallar, kavga, ›rkç›l›k ve çocuk istismar› gibi konularla ilgilidir;

(f) Öğrenci dan›şmanl›ğ›: Birçok okulda, okul dan›şman›, gözetmen ya da kariyer dan›şman› olarak
öğrencilere bireysel dan›şmanl›k yapacak öğretmenler belirlenmiştir;

(g) Resmi s›rdaş: Bunlar, evlerinde ya da okullar›nda çeşitli sorunlar› olan öğrencilere dan›şman olarak
hizmet vermek üzere genellikle okullarca atanan kişilerdir. Bunlar›n yan›s›ra okullarda görev yapan
sosyal hizmet uzmanlar› da vard›r;

(h) İhtilaf çözüm komitesi: Her okulda bir d›ş ihtilaf komitesi vard›r. Bu komiteler, kat›l›m konseyi
kararlar›ndan farkl› kararlar söz konusu olduğunda (genellikle bağlay›c› nitelikte) hüküm verir;

(i) Diğer araçlar: Öğrencilerin görüşlerinin ciddiye al›nmas›n› sağlama amac›na yönelik diğer araçlar
aras›nda okul dergisi, özel ilan tahtalar› ve öğrencilerin ç›karlar›n› kollamak üzere faaliyet gösteren ve
Hollanda Hükümeti taraf›ndan finanse edilen Ulusal Öğrenci Eylem Komitesi’nin şikayet değerlendir-
meleri yer almaktad›r.” (Hollanda İR, parag. 55)



Planlama, konut ve çevre dahil olmak
üzere yerel hizmetlerde

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab› 12.
maddenin toplumlar düzeyinde uygulanmas›na ör-
nek olarak, oyun alanlar›n›n belirlenmesine ya da
trafik kazalar›n›n önlenmesine ilişkin kararlara
çocuklar›n da kat›lmalar›ndan ve çocuklar›n yerel
konseylerde yer almalar›ndan söz etmektedir
(K›lavuz, s. 427).
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri II. Kon-
ferans› (Habitat II) raporunda şöyle denmektedir:
“Kentlerin, kasabalar›n ve mahallelerin biçimlen-
dirilmesinde kat›l›mc› süreçlere özel dikkat gös-
termek gerekmektedir. Böyle bir kat›l›m, çocuk-
larla gençlere güvenli yaşam koşullar› sağlamak
ve çevre konusundaki sezgilerinden, yarat›c›l›k-
lar›ndan ve düşüncelerinden yararlanmak aç›s›n-
dan gereklidir.” (Birleşmiş Milletler İnsan Yer-
leşimleri II. Konferans› (Habitat II),
A/KONF.165/14, s. 15)

Komite, örneğin Norveç’e şu tavsiyede bulun-
muştur: 

“Komite, Taraf Devletin çocuklar›n haklar›na
sayg› gösterme; bu arada özellikle yerel yöne-
tim düzeyinde çocuk temsilcileri atayarak
çocuklar›n görüfllerine kulak verme yönündeki
çabalar›n› taktirle karfl›lamaktad›r. Bununla bir-
likte Komite, Taraf Devletçe de dile getirilen,
çocuklar›n görüfllerinin pratikte çok fazla dik-
kate al›nmad›¤› yönündeki endifleyi paylaflmak-
tad›r. Çok say›da çocu¤un Sözleflmenin bu alan-
da tan›d›¤› haklardan ve görüfllerini ifade aç›s›n-
dan sa¤lad›¤› olanaklardan haberdar olmamas›
endifle konusudur.

“Komite, Taraf Devletin son taahhütlerini de
dikkate alarak, çocuklar›n yan›s›ra velileri ve
hukuk mesle¤inde olanlar› çocuklar›n kendi
görüfllerini bildirme haklar› ve bu amaçla mev-
cut mekanizmalar ve f›rsatlar konusunda bil-
gilendirme çabalar›n› sürdürmesini tavsiye eder.
Komite, ayr›ca, Taraf Devletin, çocuklar›n ifade
ettikleri görüfllerin ne ölçüde dikkate al›nd›¤›n›;
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Çocuklar›n okula iliflkin görüfllerinin dikkate al›nmas›

“Lise düzeyindeki öğrenciler, ‘okul konferans›’ yoluyla kendileri için büyük önem taş›yan konularda
al›nan kararlar› etkileyebilirler, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler aras›ndaki ilişkileri ve bilgi
al›şverişini düzenlemede pay sahibi olabilirler.

“Bu yöndeki düzenlemelere karş›n, yap›lan araşt›rmalar öğrencilerin öğretim üzerinde ciddi denebile-
cek bir etki yapamad›klar›n› göstermektedir. Bu araşt›rmalara göre çok say›da öğrenci s›n›fta neler
olup bittiğine ilgi duymamakta, kendilerinin görüldüğünü ve işitildiğini hissetmemekte, öğretimden
zevk almamakta ve kayda değer bir iş yapt›klar›na inanmamaktad›r. Öğretimin düzenlenmesini ve
içeriğini etkileyememekte, öğretim materyallerinin seçiminde söz sahibi olamamakta, s›navlar ve ev
ödevlerini de belirleyememektedir. Gerçi okuldan okula fark vard›r; ama genel sonuçlar iç karart›c›d›r.

“Yeni müfredat ve ders program› ile öğrenciler kendi eğitimlerini etkilemede önemli f›rsatlara kavuş-
maktad›rlar. Zorunlu eğitimdeki ders programlar›, öğrencilerin ve okulun tercihlerine göre dol-
durulacak saatleri belirlemektedir. Öğrencilere bu anlamda bir tercih sunman›n gerekçesi, öğrencilere,
okul saatleri içinde kendi tercihleri doğrultusundaki çal›şmalara zaman ay›rma imkan› tan›makt›r.
Böylece öğrencilerin ilgilerinin, girişimlerinin ve okulla içselleşmelerinin teşvik edileceği, bunun da
öğrencinin eğitim motivasyonunun yükselmesini sağlayacağ› düşünülmektedir. Okul taraf›ndan tercih
edilen saatlerin gerekçesi ise okula kendi özel etkinliklerini sunma f›rsat› tan›makt›r. Bunlar›n aras›n-
da en yayg›n olan› müziktir; bunu kültür, spor, bilim ve dil etkinlikleri izlemektedir.

“Hükümetin amac›, öğrencilerin ve velilerin okul üzerindeki etkilerini art›rmakt›r. Öğrenci etkisi,
okulda cereyan etmekte olan süreçlerin başar›s›n›n ön koşuludur. Öğrencilerin bu süreç üzerinde et-
kili olmalar›na izin verilmelidir; çünkü, yurttaşlar›n demokratik eğitimi okulun görevlerinden biridir.
Bu da, öğrencilerin okullar›nda demokrasi uygulamalar› içinde olmalar›n› gerektirir.Öğrenci etkisi,
ayr›ca kat›l›m›n ve öğrenmenin de ön koşuludur. 

“Riksdag, öğrencilerin okul ve eğitim üzerinde daha fazla etkili olmalar›na imkan tan›mak için 1997
y›l› May›s ay›nda dört y›ll›k bir deney dönemi yaşanmas›n› kararlaşt›rm›şt›r. Bu süre içinde belediyel-
er kimi sorumluluklar›n› ve karar alma işlevlerini lise düzeyinde ve öğrencilerin çoğunlukta olduklar›
yerel organlara devredebilecektir. Zorunlu eğitim veren okullarda ve zihinsel özürlülere eğitim veren
kurumlarda, velilerin çoğunlukta olduklar› yerel yönetim organlar› beş y›ll›k bir deney dönemi için
1996 y›l›ndan bu yana faaldir. Bugüne dek 30 okul velilerin çoğunlukta olduklar› yerel yönetim or-
ganlar› oluşturduklar›n› bildirmiştir. Bu organlar, örneğin çal›şma ortamlar›, şiddet ve d›şlanma gibi
önemli konular›n ele al›nd›ğ› doğal forumlar haline gelebilir.” (İsveç, 2R, parag. 252-256). 



bu görüfllerin politikalar, program uygulamalar›
ve çocuklar›n kendileri üzerinde hangi etkileri
yaratt›¤›n› düzenli biçimde de¤erlendirmesini
tavsiye eder.” (Norveç, 2RSG, Add. 126, parag.

24 ve 25). 

Çevrenin korunmas› ve sürdürülebilir
kalk›nmada

29. maddeye göre, çocuklar›n eğitimi “doğal çev-
reye sayg›s›n›n geliştirilmesi” için yönlendiril-
melidir. Çocuklar›n çevre sağl›ğ› konusunda bil-
gilendirilmelerini talep eden 24. madde ise (bkz. s.
362) ayn› zamanda çevre kirliliğinin tehlikelerine
ve risklerine işaret etmektedir (bkz. s. 361). 

Taraf Devletler’den kimileri, çevre eğitimindeki
gelişmelerle çocuklar›n çevre koruma etkinlik-
lerine aktif kat›l›mlar› hakk›nda Komite’ye bilgi
iletmişlerdir. Çocuklar›n bu konudaki doğrudan
kat›l›mlar› 1992 y›l›nda yap›lan Dünya Zir-
vesi’nde ön plana ç›kart›lm›şt›r. Birleşmiş Millet-
ler Çevre ve Kalk›nma Konferans›, bilindiği gibi
Çevre ve Kalk›nmaya İlişkin Rio Bildirgesi ile
sonuçlanm›şt›. Bu Bildirge’de yer alan 21. İlkede
şöyle denmektedir: “Dünyam›z›n genç insan-

lar›n›n yarat›c›l›klar›, idealleri ve cesareti, sür-
dürülebilir bir kalk›nmaya ulaş›lmas›na ve herkes
için daha iyi bir gelecek yarat›lmas›na yönelik
küresel bir ittifak için harekete geçirilmelidir.”
Gündem 21’in “sürdürülebilir kalk›nmada çocuk-
lar ve gençler” başl›kl› bölümünde ise, çocuklar›n
ve gençlerin bu konularla ilgili bütün karar süreç-
lerine aktif biçimde kat›lmalar›n›n önemi vur-
gulanmaktad›r. Çünkü, sözü edilen süreçler
çocuklar›n ve gençlerin hem bugünkü yaşamlar›n›
etkilemekte hem de gelecek için birtak›m sonuçlar
doğurmaktad›r. Amaçlar aras›nda şunlar yer al-
maktad›r: “Her ülke, kendi gençlik komitelerine
dan›şarak, gençlerle Hükümet aras›nda her düzey-
de diyaloğu geliştirmeli, gençlerin bilgi kaynak-
lar›na erişebilmelerini sağlamal› ve gençlere Gün-
dem 21’in uygulanmas› dahil olmak üzere
Hükümet’in alacağ› kararlar konusunda görüş-
lerini belirtme f›rsat› tan›mal›d›r ... Her ülke ve
Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler’in başlat-
t›ğ› bütün süreçlere gençlik temsilcilerinin de
kat›lmalar›n› ve bu süreçleri etkilemelerini sağ-
layacak mekanizmalar› oluşturup geliştirmelidir.

“Çocuklar yaln›zca gezegenimize sahip ç›kma
sorumluluğunu devralmakla kalmayacak, ayn›
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Okul disiplin yönetmeliklerine kat›l›m

Güney Afrika’daki Okul Yasas› (1996), kamu okullar›n›n yönetimine, okul disiplin yönetmeliklerini
öğrenciler, veliler ve okuldaki eğiticilere dan›şt›ktan sonra ve Eğitim Bakanl›ğ› taraf›ndan haz›rlanan
k›lavuzlar› dikkate alarak haz›rlama zorunluluğu getirmektedir. Ayn› yasaya göre öğrenciler bütün ka-
mu okullar›nda kendilerini temsil eden konseylerde yer alabilecekler, 8. s›n›ftan sonra da bu konsey-
lerin başkanl›ğ›n› üstlenebileceklerdir. Nihayet, yasaya göre öğrenciler bütün kamu okullar›nda yöne-
tim organlar›nda yer al›p kendilerini etkileyen kararlar›n al›n›ş›na kat›labileceklerdir.” (Güney Afrika
İR, parag. 160). 

Avusturya ve Peru’da e¤itime kat›l›m

“İstihdam (İlkeler) Yasas›’na göre, ergenlik döneminde olan en az 5 kişi çal›şt›ran şirketlerde bu
çal›şanlarla ilgil i özel temsili organlar oluşturulacakt›r. Buna göre:

- Gençlik Temsilcisi: yaş› ne olursa olsun ergen her çal›şan, gençlik temsilciliği için oy verebilir, ken-
dini aday gösterebilir ve seçilebilir. 19 yaş›ndan küçük çal›şanlar da, yasal vasilerinin onay› olmak-
s›z›n aday olabilir, gençlik temsilcisi olarak haklar›n› kullan›p sorumluluk üstlenebilir.

- Gençlik Temsilcileri Meclisi bir şirketteki bütün gençlik temsilcilerini bir araya getirir.

- Merkezi Gençlik Temsilciliği: Bir şirketin gençlik temsilcileri ya da merkezi gençlik temsilcileri bir
araya gelerek ortak bir komite oluşturabilirler.

Gençlik temsilcilerinin görevi, şirkette çal›şan ergen kişilerin ekonomik, sosyal, sağl›kla ilgili ve kül-
türel ç›karlar›n› kollamakt›r.” (Avusturya İR, parag. 130).

Peru’daki Örgütlü Çocuk ve Ergen İşçiler Ulusal Hareketi HDK’lar›n yard›m›yla oluşturulmuştur:
“Hareket, bütün çocuklar›n gelişimine yard›mc› olmak, çal›şan bütün çocuklarla gençlerin haklar› ve
sosyal sorumluluklar› için mücadele vermek amac›yla oluşturulmuştur. Hareket, sağl›k, çal›şma
yaşam›, sosyal güvenlik, eğitim ve örgütlenme başta olmak üzere çocuklar›n sorunlar›yla ilgili poli-
tikalar ve çözümler geliştirmektedir.” (Peru 2R, parag. 271)



zamanda gelişmekte olan birçok ülkede nüfusun
hemen hemen yar›s›n› oluşturacaklard›r. Ayr›ca,
gerek sanayileşmiş, gerekse gelişmekte olan ül-
kelerdeki çocuklar çevresel bozulman›n etkilerine
karş› aş›r› savunmas›z durumdad›rlar. Çocuklar,
çevreci düşünüşü hayli bilinçli biçimde destek-
lemektedirler. Çevre ve kalk›nma ile ilgili
konularda çocuklar›n özel ç›karlar› kat›l›mc›
süreçler arac›l›ğ›yla tam olarak gözetilmelidir ki,
çevreyi iyileştirmek üzere al›nan önlemler
gelecekte de sürdürülebilsin...

Gerçekleştirilecek etkinlikler aras›nda, Hükümet-
ler şu yönde aktif ad›mlar atmal›d›rlar: “Çocuk-
lar›n duyarl›l›klar›n›, çevre ve kalk›nma alan›n-
daki bütün politikalara ve stratejilere yerel, böl-
gesel ve ulusal düzeylerde yans›tmak için gerekli
mekanizmalar› oluşturmak. Bunlar aras›nda,
doğal kaynaklar›n tahsisi ve doğal kaynaklara
erişim, konut ve dinlenme-eğlenme gereksinim-
lerinin karş›lanmas› ve kirlilikle, havadaki zehirli
maddelerin hem k›rsal hem de kentsel alanlarda
azalt›lmas› yer almaktad›r” (Gündem 21, Bölüm
25, Hedefler).

Birleşmiş Milletler Çevre Program› (UNEP),
çocuklar›n görüşlerini saptamaya yönelik küresel
bir araşt›rma arac›l›ğ›yla ve uluslararas› çocuk
konferanslar›n› destekleyerek çocuklar›n çevreyle
ilgili konulardaki kat›l›m›n› aktif biçimde özendir-
miştir (kutu yaz›s›na bak›n›z). 

Sa¤l›kla ilgili kiflisel kararlarda, sa¤l›k
hizmetlerinin planlanmas› ve
sunulmas›nda

Sözleşme, çocuklar›n sağl›klar› ve sağl›k hizmet-
leriyle ilgili kararlara, bu arada kendilerini ilgilen-
diren sağl›k planlamalar›na ve hizmetlerine kat›l-
malar›n› öngörmektedir (ayr›ca bkz. madde 1, s. 8
ve madde 24, s. 358). Bununla ilgili bir husus,
çocuklar›n, kendi gelişen yetenekleri çerçevesinde
kendi sağl›klar›yla ilgili kararlar› vermeleridir.İlk
Raporlar K›lavuzu, ülkelerden, çocuklar›n ana-
baba r›zas› olmaks›z›n t›bbî dan›şmanl›k
alabilecekleri yaşlar konusunda bilgi talep etmek-
tedir (parag. 12). Periyodik Raporlar K›lavuzu ise,
ayr›ca, ana-baba r›zas› olmaks›z›n t›bbî tedavi ve
ameliyat görebilme yaş›n› sormaktad›r (parag.
24). 

Kimi ülkeler, çocuklar›n kendi adlar›na t›bbî
tedavi görme karar› alabilecekleri yaş s›n›r›n›
belirlemiştir. Diğer ülkelerde ise, çocuğun gelişen
yetenekleri kavram›na daha uygun bir biçimde
herhangi bir yaş s›n›r› belirlenmemiş, ancak
çocuğun “yeterli idrak” düzeyine geldiğinde ken-
disine ilişkin kararlar› verebileceği ilkesi benim-
senmiştir. Kimi durumlarda bu hak, yasalarda yer
alan, belirli bir yaştaki çocuğun yeterince olgun
say›lacağ› yaklaş›m›na bağlanm›şt›r (bkz. madde
1, s. 8).
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Planlama ve mahalle yönetiminde çocuklar›n görüfllerinin
al›nmas›

Fransa’da çocuk ve gençlik konseyleri mahallelerin yan›s›ra, komünler, iller ve bölgelerde de etkindir.
Bu ülkede ilk çocuk konseyi 1979 y›l›nda kurulmuştur. Bu konseyler ancak son dönemde yayg›n-
laşabilmiş, 1990 y›l›nda 300 olan konsey say›s› 1992 y›l›nda 650’ye ulaşm›şt›r. Çocuk konseylerinin
çal›şmalar›na ve başar›lar›na ilişkin ayr›nt›l› bir araşt›rma 1993 y›l›nda tamamlanm›şt›r. Bu y›l, ayr›ca,
çocuk konseylerine ilişkin bir modülün gençlik liderleri eğitimine dahil edilmesi konusu tart›ş›lmak-
tayd› (Fransa İR, parag. 82-83).

Norveç Hükümeti 1989 y›l›nda “Planlamada Çocuklar›n ve Gençlerin Ç›karlar›n›n Korunmas›na İliş-
kin Yol Gösterici İlkeler” adl› bir belgeyi benimsemiştir: “Bu belgeye göre belediyeler kendi planlama
süreçlerini, etkilenen bir taraf olarak çocuklar›n görüşlerinin ifade edilebileceği ve gençlere kat›l›m f›r-
satlar› tan›nacak biçimde düzenleyeceklerdir. Yine bu belgeye göre, buradaki ilkelere ne ölçüde uyul-
duğunu izleyecek bir organ da tayin edecektir.” (Norveç İR, parag. 120)

İsveç taraf›ndan iletilen İkinci Rapora göre: “Çocuklar› etkileyen kararlar›n çocuklara mümkün olduğu
kadar yak›n konumdaki kişiler taraf›ndan al›nmas› İsveç toplumunca benimsenen temel ilkelerdendir.
Çocuklara ve gençlere yönelik planlama çal›şmalar›n›n, ulusal amaçlara uygunluk koşuluyla,
belediyelerin sorumluluğu alt›nda olmas›n›n nedeni de budur.

“Kararlar›n yerel ölçeklerde al›nmas›, çocuğun yüksek yarar›n›n çocuklarla ilgili bütün girişimlerde
gözetilmesi yolundaki Sözleşme koşulunun yerine getirilmesini mümkün k›lar. Kararlar›n yerel olarak
al›nmas› ayr›ca çocuklar›n ve gençlerin yaşamdaki konumlar›n› etkileyecek meseleler üzerinde nüfuz
oluşturma şanslar›n› da art›r›r.” (İsveç, 2R, parag. 16 ve 17).



Medyada

Çocuk Haklar› Komitesi “Çocuk ve Medya”
konulu Genel Görüşmesi’nin özetinde, çocuklara
görüşlerini dile getirme olanağ› sağlamas› aç›s›n-
dan medyan›n önemini vurgulam›şt›r:

“Sözleflme’nin ilkelerinden biri, çocuklar›n
görüfllerinin dinlenmesi ve bu görüfllere gerekli
sayg›n›n gösterilmesidir (madde 12). Bu ilke,
ayn› zamanda, ifade, düflünce, din ve vicdan
özgürlükleri ile ilgili maddelerde de yans›ma
bulmaktad›r (maddeler 13 ve 14). Bu mad-
delerin özü aç›s›ndan, çocuklar yaln›zca bilgi
sa¤layan materyalleri kullanmakla kalmamal›,
medyaya bizzat kendileri de kat›lmal›d›rlar. Bu,
çocuklarla iletiflim kurabilen bir medyan›n ol-
mas›n› gerektirir. Çocuk Haklar› Komitesi, kimi
ülkelerde çocuklara yönelen bir medyan›n gelifl-
tirilmesi deneyimleri yafland›¤›na dikkat çek-
mektedir. Kimi gazetelerin özel çocuk sayfalar›
vard›r; ayr›ca, radyo ve televizyon programlar›
da gençlere iliflkin özel yay›nlar yapmaktad›r.
Bununla birlikte, bu yönde daha fazla çaba gös-
terilmesi gerekmektedir...” (onbirinci oturum

raporu, Ocak 1996, Ek IX, ÇHS/K/50, s. 81)

Komite’nin Genel Görüşmesi çerçevesindeki tam
kat›l›ml› toplant›larla grup çal›şmalar›nda, tart›ş›l-
mak üzere çeşitli öneriler ortaya at›lm›şt›r. Bun-
lardan kimileri çocuklar›n kat›l›m›yla ilgilidir.
(Onüçüncü oturum raporu, Eylül-Ekim 1996,

“Çocuk ve Medya” konulu Genel Görüşme,
ÇHS/K/57, s. 42 ve devam›; ayr›ca bkz. madde
17, s. 236)

‹ltica talebi ve di¤er göç ifllemleri
s›ras›nda

12(1). ve (2). maddede yer alan ilkeler, 10. ve 22.
maddelere ilişkin olarak, iltica talebi dahil göç-
menlikle ilgili bütün işlemlerde uygulanmal›d›r.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser-
liği (UNHCR) taraf›ndan 1994 y›l›nda yay›nlanan
Mülteci Çocuklar - Koruma ve Bak›m İlkeleri ad-
l› yay›n, Sözleşme’nin genel ilkelerinin önemini
vurgulamaktad›r: ayr›m gözetmeme, çocuğun
yüksek yarar› ve çocuklar›n görüşlerine sayg›
(maddeler 2, 3 ve 12). K›lavuz, çocuklar›n görüş-
lerini ve duygular›n› dikkate alman›n ve iltica
talebi ve mültecilikle ilgili kararlara kat›l-
malar›n›n taş›d›ğ› önemin alt›n› çizmektedir (Mül-
teci Çocuklar - Koruma ve Bak›m İlkeleri,
UNHCR, Cenevre, s. 23 ve devam›). UNHCR’nin
mülteci çocuklara ilişkin genel politikas›nda şu
husus yer almaktad›r: “Savunmas›z durumda ol-
salar bile, çocuklar ayn› zamanda çok şey vaat
eden bir kaynakt›rlar. Çocuklar›n potansiyel kat-
k›lar› küçümsenmemelidir. Onlar da, kendilerini
ilgilendiren olaylara ve kararlara kat›lacak
yeteneklere, önerilere ve görüşlere sahiptirler.
Mülteci çocuklar yaln›zca doyurulacak,
aş›lanacak ya da bar›nd›r›lacak varl›klar olarak
görülüp kendi toplumlar›nda kat›l›mc› bireyler
say›lmazlarsa, bu çocuklar ad›na yürütülen
çabalar yetersiz kalacakt›r.” (UNHCR Yürütme
Kurulu Belgesi EC/SCP/82, bkz. K›lavuz s. 71).

Komite şu görüşü dile getirmiştir:

“Komite, Sözleflmenin hükümlerinin ve il-
kelerinin, iltica talep eden çocuklarla ilgili olarak
eksiksiz biçimde dikkate al›nmamas›ndan en-
diflelidir. Komitenin özellikle duyarl› oldu¤u bir
husus, iltica talebiyle baflvuru yapan çocuklar›n
ilgili ifllemler s›ras›nda görüfllerinin yeterince dik-
kate al›nmamas›, bu konuda kendilerine
yeterince f›rsat tan›nmamas›d›r. Komite, yan-
lar›nda kimse bulunmayan çocuklar›n yan›na
koruyucu kifliler verilmesi gibi olumlu mekaniz-
malar›n tam olarak devreye sokulmad›¤›
kan›s›ndad›r...

“Komite, Taraf Devletin bu ifllemler s›ras›nda
çocuk kat›l›m›n› sa¤layacak planlar üzerinde
durdu¤unu kaydederek, bu çabalar›n sürdürül-
mesini diler; ister refakatli ister refakatsiz
durumda olsunlar, iltica talebiyle baflvuran
çocuklar›n ifllemler s›ras›nda kendi düflüncelerini
ve duyarl›l›klar›n› ifade edebilmeleri için ken-
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UNEP: çocuk kat›l›m›n›n gelifl-
tirilmesi

Birleşmiş Milletler Çevre Program› (UNEP)
çocuklar›n ve gençlerin, çevre ile ilgili belli
başl› BM ve UNEP etkinliklerinde yer almala-
r›n› sağlamak için çal›şmaktad›r. UNEP, ço-
cuklar›n çevreyle ilgili bilinç ve duyarl›l›klar›-
n› geliştirmeye önem vermektedir. Kuruluş,
UNDP ve UNICEF ile birlikte HDK Çocuk
Bar›ş Enternasyonali’ni desteklemektedir. Ba-
r›ş Enternasyonali “Gezegenimiz Yeryüzünü
Kuirtarma Misyonu- Gündem 21’in Çocuk
Versiyonunu geliştirmiştir. UNEP 1994 ile
1995 y›llar› aras›nda çocuklar›n çevre konu-
sundaki görüşlerini saptamak üzere küresel bir
araşt›rma gerçekleştirmiştir. Bu araşt›rmaya 72
ülkeden, yaşlar› 8 ve 16 aras›nda olan 26 bin
çocuk kat›lm›şt›r. UNEP ayr›ca bir dizi ulusla-
raras› çocuk konferans› gerçekleştirmiş ve
çocuklar çevre ağ›n› oluşturmuştur
(www.unep.org/children_youth).



dilerine f›rsat tan›nmas›n› sa¤layacak önlemlerin
al›nmas›n› tavsiye eder.” (Norveç 2RSG, Add.

126, parag. 48 ve 49). 

Çocuk mahkemelerinde

12(1). ve (2). maddede yer alan genel ilkelere ek
olarak, 37. ve 40. maddeler, özgürlüklerin k›s›t-
lanmas› ve yarg› önüne ç›kma gibi durumlarda
çocuğun kat›l›m›n› sağlamak için yasal ve diğer
önlemlerin al›nmas›n› öngörmektedir. 37(d). mad-
deye göre özgürlüğünden yoksun b›rak›lan her
çocuğun en k›sa sürede yasal ve diğer yard›mlar-
dan yararlanma, bu arada özgürlüğünden yoksun
b›rak›lmas›n›n yasalara ayk›r›l›ğ›n› bir mahkeme
ya da yetkili bir makam önünde iddia etme hakk›
vard›r (bkz. madde 37, s. 562). Benzer biçimde,
40(2)(b). maddeye göre hakk›nda ceza yasas›n› ih-
lâl ettiği iddias› veya itham› bulunan her çocuğun
hukukî ve diğer yard›mlardan yararlanma, eğer
gerekiyorsa bir çevirmenle birlikte adil duruş-
malara ç›kma hakk› vard›r (bkz. madde 40, s.
609).

Çocuk Suçluluğun Önlenmesi İçin Birleşmiş Mil-
letler Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri), plan-
lama ve uygulaman›n yan›s›ra, önleyici etkinlikle-
re kat›l›m›n önemini özellikle vurgulamaktad›r:
“Bu ilkelerin yorumunda çocuk merkezli bir yö-
nelim benimsenmelidir. Gençler toplum içinde
aktif bir rol ve ortakl›k üstlenmeli, toplumsallaş-
man›n ya da denetimin basit nesneleri olarak gö-
rülmemelidirler” (parag. 3). Riyad İlkelerinde, ço-
cuklar›n suç önleme politikalar› ve süreçlerine ak-
tif kat›l›mlar› ve gençlik kuruluşlar›na toplum iş-
lerinin yönetiminde tam kat›l›mc› statü tan›nmas›
önerilmektedir (ayr›nt›lar için bkz. madde 40, s.
601).
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Hindistan’da çocuklar›n sesi

Hindistan’daki “Çocuklar›n Sesi” kampanyas›,
Hükümetin ve UNICEF’in desteğiyle, çocuk-
lar›n kendilerini ilgilendiren bütün konularda
görüşlerini dile getirmelerini sağlamak ve
çocuklarla birlikte çal›şan bütün taraflara bir
k›lavuz haz›rlamak amac›yla başlat›lm›şt›r.
“Çocuklar›n Sesi” kampanyas›na kat›lan farkl›
kategorilerden çocuklar aras›nda sokak çocuk-
lar›, çocuk işçiler, kabilelere mensup çocuklar,
k›zlar, yoksul mahallelerde yaşayan çocuklar,
çay plantasyonlar›nda çal›şanlar, mülteciler,
ticari seks işçisi durumundaki çocuklar, kalk›n-
ma projeleri nedeniyle yerlerinden olanlar, lise
öğrencileri ve belediyelerin yönetimindeki il-
kokul öğrencileri yer almaktad›r. Kampanyan›n
bir parças› olarak, çocuk haklar› konusunda
yönlendirme eğitimi vermek; kat›lanlar› kam-
panyan›n amaçlar›, gerekliliği ve önemi
konusunda bilgilendirmek amac›yla kolaylaş-
t›r›c› çal›ştaylar› gerçekleştirilmiştir. Kolaylaş-
t›r›c›lar, çocuklar›n kendileriyle ilgili konular›
ve duyarl›l›klar› dans, sahne oyunu, öykü anlat-
ma, yaz›l› bas›n, konulu ya da serbest tart›ş-
malar gibi yollardan dile getirmelerine yard›mc›
olacak biçimde eğitilmektedir. 

(Hindistan, İR, parag. 62) 



UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

Uygulamaya yönelik genel önlemler

12. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (çal›flmalar› çocu¤u do¤rudan ya da dolayl› biçimde etkileyen bütün resmî kurulufllar),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 12. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (12. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin çocuk-
larla birlikte ve çocuklar için çal›flan herkesi, bu arada ana-baba e¤itiminde görev alanlar› kapsamas›
gerekir).

12. maddenin uygulanmas›na iliflkin özel konular

12(1). maddede belirtilen yükümlülük afla¤›daki alanlarda karfl›l›¤›n› buluyor mu?

� Sözleflme’nin genel olarak uygulanmas›na iliflkin düzenlemeler,  

� Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulacak ‹lk Raporlar ile Periyodik Raporlar’›n haz›rlanmas›na iliflkin
düzenlemeler.

Afla¤›daki düzeylerde gerçekleflen ve çocuklar› etkileyebilecek içerik tafl›yan yasa, politika ve uygulamalarda: 

� merkezî hükümet,

� bölge/il yönetimleri,

� yerel yönetimler.
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12(1). maddeye uyma yükümlülü¤ü, afla¤›daki alanlara iliflkin yasalarda karfl›l›¤›n› buluyor mu?

� aile ortam›ndaki çocuk,

� evlat edinme süreci ve evlat edinilen çocuklar,

� alternatif bak›m alt›na konulma, devlet ya da baflkalar› taraf›ndan sa¤lanan alternatif bak›m,

� bütün okullar ve di¤er e¤itim kurumlar›yla birlikte çocuklar› ilgilendiren e¤itim hizmetleri,

� çocuk koruma,

� sa¤l›k hizmetleri ve sa¤l›k kurulufllar›,

� yerel topluluklar, Gündem 21’in önerilerinin karfl›l›¤› dahil olmak üzere çocuklar› etkileyecek plan-
lama ve çevre kararlar›,

� çocuk istihdam›, meslekî e¤itim ya da rehberlik,

� iltica etmek isteyen çocuklar› etkileyenler dahil göçmenlikle ilgili bütün ifllemler,

� çocuklar›n yarg›lanmalar›yla ilgili sistem.

� Çocuklara görüfllerini dile getirme ve bu görüfllerin dikkate al›nmas› hakk›n› tan›yan yasalarda yafl s›n›rlar›
belirtilmiflse, bu yafl s›n›rlar› 12. madde ile di¤er maddelere uygun mu?

� 12. maddede yer alan haklar, özürlüler dahil bütün çocuklara, ayr›m gözetmeksizin ve gerekti¤inde
yorumcu, çevirmen, özel materyal ve teknoloji de sa¤lanarak tan›n›yor mu?

� Gerek hukuk gerekse ceza davalar›nda çocuklar›n tan›kl›k edebilmelerini sa¤layacak özel düzenlemeler
yap›ld› m›?

� Çocuklar›n kat›l›mlar›n› sa¤lamak için, örne¤in sindirici ve karmafl›k bir dil kullanmak yerine çocuklar›n
görüfllerini dile getirebilmeleri aç›s›ndan elveriflli ortam ve usulleri sa¤layacak uyarlamalar yap›ld› m›?

Çocuklar›n afla¤›dakilere zorland›¤› durumlar hiç yok mu?

� Görüfllerini aç›klama?

� Duruflmalarda veya baflka ifllemlerde tan›kl›k etme? 

� Çocuk say›lan durumlar›n her birinde bilgiye dayanan görüfller ifade etmesi ve karar verme sürecinde
belinçli bir rol oynamas› aç›s›ndan yeterli bilgilere eriflebiliyor mu? 

Kendisini etkiledi¤i halde, yasalar uyar›nca ya da baflka yollarla çocuklar›n,

� görüfllerini aç›klama olana¤›ndan,

� bu görüfllere gerekli a¤›rl›¤›n tan›nmas› olana¤›ndan yoksun kalmas›n› engelleyici tedbirleri Devlet al-
d› m›? 
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12. maddenin (2). paragraf› çerçevesinde, çocuklara, kendilerini ilgilendiren ve örne¤in afla¤›daki konulara ilifl-
kin olan adlî ya da idarî kovuflturmalarda görüfllerini dile getirme olana¤› tan›n›yor mu?

� ceza davalar›,

� hukuk davalar›,

� e¤itim,

� sa¤l›k,

� çocuk koruma,

� alternatif bak›ma al›nma,

� evlat edinme ifllemleri,

� 25. madde uyar›nca yap›lacak incelemeler,

� göç ve iltica talepleri,

� planlama, konut ve çevre,

� sosyal güvenlik,

� istihdam,

� di¤er.

� Çocuklar›n kat›l›m›na iliflkin yasal hükümlerin uygulanmas› ve kullan›lmas› izleniyor mu?

� 12. madde ile tan›nan haklar›n ihlâli durumunda çocuklara uygun baflvuru ve hak arama yollar› tan›n›yor
mu?

Çocuklar›n afla¤›da örneklenen türdeki durumlarda etkili flikayet mekanizmalar›na baflvurma olanaklar› var m›?

� kötü muamele dahil aile yaflam›,

� her tür alternatif bak›m,

� okullar ve e¤itim hizmetleri,

� sa¤l›k hizmetleri ve sa¤l›k kurulufllar›,

� istihdam,

� her tür gözalt› ve al›koyma durumu,

� çocuk adalet sisteminin bütün yönleri,

� çevre, planlama, konut ve ulafl›mla ilgili konular,

� çocuklar› etkileyen di¤er hizmetler.

� Bunlardan her birinde, çocuklar gerekli dan›flmanl›k ve savunuyu alabilecek durumdalar m›? 

Çocuklar medya olanaklar›na yeterince ulaflabiliyorlar m›, medyaya özellikle afla¤›daki alanlarda kat›labiliyorlar
m›?

� radyo,

� bas›l› medya,

� televizyon.
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� Çocuklara, medyayla ilgilenip medyay› kat›l›mc› biçimde kullanabilecekleri bir medya becerileri e¤itimi ver-
iliyor mu?

� Çocuklar›n aile içindeki kat›l›m haklar› ana-baba e¤itimi ve ana-babal›¤a haz›rl›k e¤itimleriyle gelifltiriliyor
mu?

Afla¤›da belirtilen kesimlere çocuklar›n kat›l›m haklar›n› gözetip gelifltirmelerini sa¤layacak e¤itim veriliyor mu?

� aile ve çocuk mahkemeleri yarg›çlar› dahil yarg›çlar,

� vesayet memurlar›, 

� emniyet görevlileri,

� cezaevi görevlileri,

� göçmen bürolar›nda görev yapanlar,

� ö¤retmenler,

� sa¤l›k görevlileri,

� sosyal hizmet görevlileri,

� di¤er profesyoneller.

Hat›rlatma: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 12. madde,

Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan, Sözleflme’nin bütününün uygulanmas› aç›s›ndan önem tafl›yan genel bir
ilke olarak de¤erlendirilmektedir.

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Di¤er bütün maddeler, çocu¤un görüfllerinin dinlenilmesi ve ciddîye al›nmas›n› gerektirmektedir. Özellikle,
çocu¤un kendisini ilgilendiren herhangi bir idarî ve adlî kovuflturmada dinlenilme hakk›, örne¤in 9., 10., 21.,
25., 37. ve 40. maddeler aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Ayr›ca, 13. (ifade özgürlü¤ü), 14. (düflünce, din ve
vicdan özgürlü¤ü) ve 15. (dernek kurma özgürlü¤ü) maddeler de çocu¤un kat›l›m haklar›yla iliflkilidir.
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Çocu¤un
görüfllerini
ifade etme
hakk›

Özet

13. Maddenin Metni
1. Çocuk düflüncesini özgürce aç›klama hakk›na sahiptir; bu hak, ülke s›n›rlar› ile ba¤l› olmaks›z›n, yaz›l›,

sözlü, bas›l›, sanatsal biçimde veya çocu¤un seçece¤i baflka bir araçla her türlü haber ve düflüncelerin
araflt›r›lmas›, elde edilmesi ve verilmesi özgürlü¤ünü içerir.

2. Bu hakk›n kullan›lmas› yaln›zca:

(a) Baflkas›n›n haklar›na ve itibar›na sayg›,

(b) Millî güvenli¤in, kamu düzeninin, kamu sa¤l›¤› ve ahlâk›n›n korunmas› nedenleriyle ve kanun
taraf›ndan öngörülmek ve gerekli olmak kayd›yla yap›lan s›n›rlamalara konu olabilir. 

13
. madde, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme’de yer alan ve Ulus-
lararas› İnsan Haklar› Senedi ile
Uluslararas› Kişisel ve Siyasal

Haklar Sözleşmesinde “herkes” için güvence al-
t›na al›nan haklar›n çocuklar içinde geçerli ol-
duğunu teyit eden bir dizi maddeden biridir. Mad-
denin ilk paragraf› görüşleri ifade etme özgür-
lüğünü ortaya koymakta (her tür haber ve düşün-
celerin araşt›r›lmas›, elde edilmesi ve verilmesi),
ikinci paragraf ise çocuğun bu hakk›n› kullan-
mas›na getirilebilecek k›s›tlamalar› s›n›rland›r-
maktad›r.

İfade özgürlüğü hakk›, çocuğun 12. maddede
belirtilen görüşlerini aç›klama ve bunlar›n ciddîye

al›nmas›n› sağlama hakk›yla ve ayr›ca düşünce,
din ve vicdan özgürlüğü ile dernek kurma özgür-
lüğüne ilişkin maddelerle yak›ndan ilgilidir. Bun-
lardan 17. madde ayr›ca çocuğun gerekli bilgi ve
belgelere ulaşma hakk›n› öngörmektedir. Çocuk
Haklar› Komitesi, kendisine gelen raporlar› in-
celediğinde, çocuğun haklar›n öznesi ve sahibi
olduğunu vurgulam›ş ve çocuklar›n kişisel hak-
lar›n›n yasalarda daha aç›k biçimde belirtilmesi
gerekliliğine işaret etmiştir. 30. madde, az›nl›k-
lara ve yerli topluluklara mensup çocuklar›n kül-
türel, dinî ve dilsel haklar›n› ortaya koymakta,
31. madde de çocuklar›n oyunlara, eğlencelere,
kültürel ve sanatsal yaşama kat›lma haklar›n› ön-
görmektedir. �



Çocuk Haklar› Komitesi, 
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Kiflisel haklar ve özgürlükler

Bu bölümde Taraf Devletler’den, yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere;
Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlüklere ve bu yolda al›nan mesaf-
eye; ve afla¤›daki hususlara iliflkin olarak gelecek için benimsenen uygulama önceliklerine ve
somut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

...

(c) ‹fade özgürlü¤ü (madde 13)

...”

(ÇHS/K/5, parag. 15)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“IV. K‹fi‹SEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER (maddeler 7, 8, 13-17 ve 37(a))

Bu bölümde Taraf Devletler’den, çocuklar›n Sözleflme’de öngörülen kiflisel hak ve özgürlüklerinin,
özellikle de 7., 8., 13-17. ve 37(a). maddelerinde öngörülenlerin, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekler-
de, duruma göre federal ölçekte ve il düzeyinde güvence alt›na almak ve ilgili yasalarda bu hak-
lara yer vermek üzere al›nan önlemler konusunda bilgi vermeleri talep edilmektedir.

...

C. ‹fade özgürlü¤ü (madde 13)

Ülke s›n›r› gözetmeksizin çocuklar›n bilgi ve düflünceleri araflt›rma, elde etme ve verme haklar›n›n
güvence alt›na al›nmas› için benimsenen önlemler konusunda bilgi verin. Verilen raporlarda, bu
hakka 13. maddenin 2. paragraf› uyar›nca konulan k›s›tlamalara iliflkin bilgiler de yer almal›d›r.”

(ÇHS/K/58, parag. 48 ve 55. Bu maddeye iliflkin olarak verilecek bilgiler aç›s›ndan Periyodik
Raporlar K›lavuzu’nun 42-47 ve 50. paragraflar› da önemlidir; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek
3, s. 687.)

Çocu¤un, görüfllerini ifade
etme hakk›

İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesi, 19. maddesinde
şu güvenceyi getirmektedir: “Her ferdin fikir ve
fikirlerini aç›klamak hürriyetine hakk› vard›r. Bu
hak fikirlerinden ötürü rahats›z edilmemek, mem-
leket s›n›rlar› mevzuubahis olmaks›z›n bilgi ve
fikirleri her vas›ta ile aramak, elde etmek veya
yaymak hakk›n› içerir.” Uluslararas› Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’de benzer ifadeler içer-
mektedir. 

İnsan Haklar› Komitesi 1989 y›l›nda yapt›ğ› bir
Genel Yorum’da bütün çocuklar›n kişisel haklar-
dan yararlanmalar› gerektiğini vurgulam›şt›r.
Komite, Sözleşme’nin 24. maddesinde yer alan ve
özel koruma sağlayan haklar›n “Sözleşme’nin

çocuklara tan›d›ğ› haklar›n tamam›n› oluştur-
mad›ğ›n› ve birey olarak çocuklar›n Sözleşme’de
yer alan bütün haklardan yararlanmalar› gerek-
tiğini” belirtmiştir (İnsan Haklar› Komitesi, Genel
Yorum 17, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 130).

Buna karş›l›k 1997 tarihli İnsan Haklar› Rapor-
lar› Elkitab› çocuklar›n kişisel haklar› konusunda
şunlar› söylemektedir: “Bununla birlikte halen bir
ölçüde geçerli olan durum aç›s›ndan bak›ld›ğ›nda,
pratikte, olgunlaşma sürecini yaşayan çocuklara,
bu haklar› uygulayacak kapasite ve yeteneğe sahip
kişiler olarak bak›lmamaktad›r. Sözleşme’de
çocuklara aç›kça yer verilerek, onlar›n bu temel
özgürlüklerden tam olarak yararlanabilecek
konumda olduklar› kesin biçimde ifade edilmiş-
tir.” (K›lavuz, s. 433-434)
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Elkitab›, 13’ten 17’ye kadar olan maddelerin
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin önemli bir
bölümünü oluşturduğuna dikkat çekmektedir. Bu
maddeler, çocuğu haklar›n›n aktif öznesi olarak
görme gerekliliğine işaret etmektedir. “Devlet-
ler’den, bu haklar› yasalar olarak tan›malar›,
dolay›s›yla bu haklar›n fiilen uygulanmas›n›n
nas›l güvence alt›na al›nacağ›n› belirlemeleri is-
tenmektedir. Dolay›s›yla, Anayasa’n›n bunlara
temel haklar olarak yer vermesi kendi baş›na
yeterli değildir. Anayasal ve/veya yasal hükümler,
bu haklar›n özel olarak çocuklar için nas›l geçer-
lilik kazanacağ›n›, bu haklar› etkin biçimde koru-
mak üzere ne tür mekanizmalar›n oluşturulduğunu
ve haklar›n ihlâli durumunda ne tür yollara baş-
vurulabileceğini de belirlemelidir.” (K›lavuz, s.
433)

Çocuk Haklar› Komitesi, çocuklar söz konusu ol-
duğunda, bu haklar›n Anayasalar’da “herkes için”
ibaresiyle yans›ma bulmas›n›n yeterli ol-
mayacağ›n› vurgulam›şt›r. Komite, Periyodik
Raporlar K›lavuzu’nda, 13. madde dahil olmak
üzere kişisel haklar›n “yasalar taraf›ndan özel
olarak çocuklar için tan›nmas›” için hangi önlem-
lerin al›nd›ğ› ve bu haklar›n pratikte nas›l yaşama
geçirildiği konusunda bilgi talep etmektedir.
Komite, çocuğun ifade özgürlüğünün yasalarda
aç›k biçimde güvence alt›na al›nd›ğ›n› görmek is-
temektedir (ve ilgili madde bu hak üzerindeki her-
hangi bir k›s›tlaman›n da yasalarda yer almas›
gerektiğini belirtmektedir - aşağ›ya bkz.). Örneğin
Komite şu yorumda bulunmuştur:

“Komite, 13., 14. ve 15. maddeler ›fl›¤›nda,
Taraf Devlet’in, bu haklar›n yaflama geçmesi
için gerekli bütün yasal ve di¤er önlemleri al-
mad›¤› kan›s›ndad›r...

“Komite, Taraf Devlet’in, yasal plandakiler dahil
olmak üzere, Sözleflme’nin 13., 14. ve 15. mad-
delerinin uygulanmas› için gerekli bütün önlem-
leri almas›n› tavsiye eder...” (Myanmar ‹RSG,
Add.69, parag. 16 ve 37)

Komite, 13. madde ile bununla ilişkili kişisel hak-
lar›n yaşama geçirilmesi için daha fazla iş yap›l-
mas› gerektiğini sürekli olarak vurgulam›şt›r. Ör-
neğin:

“Komite, çocu¤un medeni hak ve özgürlük-
lerinin Sözleflmenin 13, 14, 15, 17 ve 17. mad-
delerinde öngörüldü¤ü do¤rultuda gelifltiril-
mesine yeterince dikkat edilmedi¤i endiflesini
tafl›maktad›r. Komiteye ulaflan bilgilere göre,
çocuklar›n rolüne iliflkin geleneksel sosyal
tutumlar, çocuklar›n kendi haklar›n›n tam sahip-
leri olarak görülmelerini güçlefltirmektedir.
Komite, Taraf Devlete, parlamenterler ve resmi

yetkililer, meslek gruplar›, ana babalar ve
çocuklar aras›nda yürüttü¤ü ve çocuk haklar›
kavram›n›n bu kesimlerce tam olarak içsellefl-
tirilmesini sa¤lamaya yönelik çabalar›n› iki kat
art›rmas› ça¤r›s›nda bulunur. Komite Taraf Dev-
lete ayr›ca, her çocu¤un medeni hak ve özgür-
lüklerden yararlanmas›n› sa¤layacak yasal
düzenlemelere gitmesi tavsiyesinde bulunur.”

(Barbados ‹RSG, Add. 103, parag. 18).

Komite, çocuğun ifade özgürlüğünden yararlan-
mas›n› engelleyecek tutumlara dikkat çekmeyi
sürdürmüştür. Örneğin: 

“Komite, çocu¤un görüfllerini serbestçe ifade
etme hakk› (Madde 12) ve ifade özgürlü¤ü
(Madde 13) aç›s›ndan, ailelerde, okullarda,
di¤er kurumlarda ve toplumda halen yayg›n
olup bu haklardan yararlan›lmas›n› engelleyen
tutumlar konusunda endiflelerini dile getirir...

“Komite, Sözleflmenin 12 ve 13. maddeleri
›fl›¤›nda Taraf Devlete, çocu¤un evde, okulda,
di¤er kurumlarda ve toplumda görüfllerini ifade
özgürlü¤ü sa¤layacak önlemleri almas›n› ve bu
hakk› güvence alt›nda tutmas›n› tavsiye eder.”
(Togo ‹RSG, Add. 83, parag. 19 ve 42. Ayr›ca
bkz. Almanya ‹RSG, Add. 43, parag. 17 ve 29;
‹rlanda ‹RSG, Add. 85, parag. 35; Macaristan

‹RSG, Add. 87, parag. 15).

Komite, çocuklar›n kişisel haklar›na aile içinde ve
d›ş›nda ne ölçüde sayg› gösterildiğinin belirlen-
mesi için izleme ve araşt›rma çal›şmalar› yap›l-
mas› önerisinde bulunmuştur.

Komite, Taraf Devletler’i, çocuğun düşüncelerini
ifade etme özgürlüğünün, aile dahil olmak üzere
çeşitli konumlarda nas›l uyguland›ğ›na dikkat et-
meye yöneltmektedir. Çocuklara yönelik gelenek-
sel tutumlar ve çocuklara aile, okul ve toplum
içinde biçilen roller, Komite taraf›ndan, birçok
Devlet’te çocuk kat›l›m›n›n önünde duran engeller
olarak değerlendirilmektedir (Komite’nin bu
konudaki yorumlar› için bkz. madde 12, s. 168).

Komite “çocuğun haklar›n›n geliştirilmesinde
ailenin rolü” başl›kl› Genel Görüşmesi’nin özetin-
de şu yorumunu dile getirmiştir:

“Çocu¤un kiflisel haklar› ailede bafllar ... Aile, in-
san haklar›na, insanî de¤erlere, kültürel kimli¤e
ve mirasa ve di¤er uygarl›klara sayg› temelin-
deki bir bilinç ve duyarl›l›¤›n yarat›lmas›nda çok
önemli role sahiptir. Ana-baba otoritesinin sa¤-
lanmas› ile, ifade özgürlü¤ünü de içeren çocuk
haklar›n›n uygulanabilmesi aras›ndaki dengenin
sa¤lanmas›na yönelik, uygun yollar de¤erlen-
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dirilmelidir. Çocu¤un bu haklar›n›n aile içinde
ortadan kald›r›lmas›n› önleyecek önlemler
üzerinde tart›fl›lmal›d›r.” (beflinci oturum
raporu, Ocak 1994, Ek V, ÇHS/K/24, s. 63)

Komite ayr›ca, “çocuklara kendilerini ifade
olanaklar›n›n tan›nmas›nda” medyan›n önemli
rolünü de vurgulam›şt›r. 17. madde (bkz. s. 233)
çocuklar›n geniş bir bilgilendirme ve materyal
topluluğuna ulaşabilmelerinin sağlanmas›nda kitle
iletişim araçlar›n›n rolüne dikkat çekmektedir.
Komite “çocuk ve medya” konulu Genel Görüşme
raporunda çocuğun medyaya ilişkin kat›l›m hak-
lar›n› öne ç›karm›şt›r (bkz, madde 12, s. 185, ve
madde 17, s. 236). İnternet ve modern bilgilendir-
me teknolojileri çocuklara ulusal s›n›rlar›n ötesin-
de bilgi alma ve aktarmada yeni olanaklar sun-
maktad›r.

Çocuklar›n ifade özgürlükleri aç›s›ndan özellikle
önem taş›yan bir konu, oyun ve eğlence etkinlik-
lerine, kültürel ve sanatsal yaşama kat›lma hak-
k›d›r (bkz. madde 31, s. 471) 30. madde, az›nl›k-
lara ve yerli gruplara mensup çocuklar›n kendi
kültürlerini sürdürme, kendi dinlerini koruma ve
uygulama ve kendi dillerini kullanma haklar›n›n
alt›n› çizmektedir (bkz. madde 30, s. 459).

Özürlü çocuklar›n ifade özgürlüğü haklar›n›n
güvence alt›na al›nmas› özel dikkat gerektiren bir
konudur. Özürlü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n
Eşitlenmesine İlişkin Standart Kurallar aras›nda yer
alan pek çok hüküm bu aç›dan önem taş›maktad›r.
Bu önem, özellikle bilgiye erişim ve iletişim (kural
5) ve diğer kültürel etkinlikler, dinlenme ve din
konular›nda belirginleşmektedir (kurallar 10-12).

Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallar›,
Komite taraf›ndan uygulama aç›s›ndan uygun
kurallar› içeren bir belge olarak tan›mlanmaktad›r.
Bunlar aras›nda 13. kural şöyle demektedir: “Öz-
gürlüklerinden yoksun b›rak›lan çocuklar, ulusal
veya uluslararas› hukuka göre sahip olduklar› ve

özgürlükten yoksun kalma durumunda da kul-
lan›labilen kişisel, ekonomik, siyasal, sosyal ve
kültürel haklardan, bu durumlar› ile ilgili neden-
lerle mahrum edilemezler. Bu durumdakilerin, ör-
neğin sosyal güvenlik, dernek kurma ve yasalarda
belirlenen yaşa gelince evlenme haklar› korunur.”
Dolay›s›yla ifade özgürlüğünün özgürlükten yok-
sun b›rak›lma ile bağdaşmaz olmayan bütün yön-
leri, özgürlüklerin k›s›tland›ğ› süre içinde
korunacakt›r.

Çocu¤un haklar›na getirilen
k›s›tlamalar: madde 13(2)
Çocuğun ifade özgürlüğüne getirilebilecek k›s›t-
lamalar, maddenin 2. paragraf›ndaki hükümlerle
kat› biçimde s›n›rland›r›lm›şt›r. Bunlar, Ulus-
lararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin
19. maddesinde yer alan, “herkesin” ifade özgür-
lüğüne konulan k›s›tlamalarla ayn›d›r. Herhangi
bir k›s›tlaman›n yasal dayanağ› olmal›, ayr›ca
bunlar (a) ve (b) altparagraflar›nda yer alan iki
amaçtan biri aç›s›ndan “gerekli” say›lmal›d›r.

Çocuk Haklar› Komitesi, Periyodik Raporlar
K›lavuzu’nda, 13. madde alt›nda uygulanan k›s›t-
lamalar hakk›nda bilgi talep etmektedir. Komite,
Taraf Devletler’in raporlar›n› inceledikten sonra,
çocuk haklar›na getirilebilecek k›s›tlamalar
üzerindeki s›n›rlamalar› da vurgulam›şt›r:

“Komite, ifade ve toplanma özgürlükleri
Anayasada resmen tan›nm›fl olmakla birlikte,
çocuklar›n bu haklardan yararlanmalar›n›n mu¤-
lak ifadelere sahip hükümlerle (örne¤in “‹s-
lamiyet ölçütlerine uygun olarak” gibi) s›n›rlan-
m›fl olmas›ndan endifle etmektedir. Bu tür
hükümler, Sözleflmenin 13. maddesinin 2.
paragraf› ile 15. maddesinde yer alan ve mazur
görülen k›s›tlamalar› aflma potansiyeli tafl›mak-
tad›r. Ensari-Hizbullah gibi gruplar›n bu hak-
lar›ndan yararlanmak isteyenlere yönelik tehdit
ve sald›r›larda bulundu¤unu bildiren raporlar
Komiteyi endifleye sevk etmektedir.

“Komite, Taraf Devlete, belirli bir fiilin ya da
ifadenin ‹slami metinlerle uyumlu olup ol-
mad›¤›n›n belirlenmesinde net ölçütler olufltur-
mas›n›, kamu ahlak›n› koruyacak uygun ve öl-
çülü önlemler al›rken çocuklar›n kendilerini
ifade ve toplanma haklar›na da sayg› gösteril-
mesini sa¤layacak düzenlemelere gitmesini tav-
siye eder.” (‹ran ‹slam Cumhuriyeti ‹RSG, Add.
123, parag. 33 ve 34. Ayr›ca bkz. Endonezya
‹RSG, Add. 25, parag. 13; Kore Cumhuriyeti
‹RSG, Add. 51, parag. 26). 

Çocuk Haklar› Komitesi, eğitimin amaçlar›yla il-
gili ilk Genel Yorumunda 29 (1) maddenin çocuk-
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Çocuklar›n TV kanal›

Venezüela’da “çocuklar›n kendilerini ifade et-
tikleri özel kanallar vard›r. Ülkede, çocuklar›n
yönettikleri bölgesel bir televizyon kanal› ile ge-
nel çocuklar›n yönetiminde bir radyo istasyonu
bulunmaktad›r. Ticari televizyon kanallar›, ço-
cuklar›n görüşlerini kulak verme ve bu görüşle-
ri yayma amac› taş›yan programlar haz›rlam›ş-
lard›r. Bu çerçevede “Çocuklar›n sesi duyulma-
l›” başl›kl› program özellikle kayda değerdir.
Haftal›k olarak y›llarca yay›nlanan bu program
1996 y›l›nda Belçika’daki uluslararas› bir yar›ş-
mada ödül kazanm›şt›r.” (Venezüela İR, parag.
93).



lar›n medeni haklar›yla olan ilişkilerine dikkat
çekmekte ve şunu dile getirmektedir: 
“...madde, e¤itim hakk›n›n gelifltirilece¤i sürece
önem atfetmektedir. Dolay›s›yla, di¤er haklar-
dan yararlan›lmas›n› sa¤layacak çabalar zarar
görmemeli, tersine bu çabalar e¤itim sürecine
içkin olan de¤erlerle pekifltirilmelidir. Bu, yaln›z-
ca müfredat›n içeri¤iyle de¤il, ayn› zamanda
e¤itsel süreçlerle, pedagojik yöntemlerle; ister
evde, ister okulda ister baflka yerlerde olsun
e¤itimin gerçekleflti¤i ortamla ilgilidir. Çocuklar
okul kap›s›ndan içeri girdiklerinde haklar›n› yitir-
mezler. Dolay›s›yla e¤itim, çocu¤a sayg› gös-
terecek, madde 12 (1) do¤rultusunda görüfl-
lerini ifade etmesine imkan tan›yacak ve okul
yaflam›na kat›lmas›n› sa¤layacak tarzda veril-
melidir.” (26. oturum raporu, Ocak 2001,
ÇHS/K/103, Ek IX, parag. 8) 

Sözleşme’nin kitle iletişim araçlar› ve diğer bil-
gilendirme kaynaklar›yla ilgili 17(e). maddesi
Taraf Devletler’den “13. ve 18. maddeleri
gözeterek, çocuğun, kendi aç›s›ndan zararl› ola-
bilecek bilgilendirme ve materyalden korun-
mas›na yönelik yol gösterici ilkeleri belir-
lemelerini” istemektedir. Bu tür yol gösterici il-
keler, ifade özgürlüğü ve 13(2). madde uyar›nca
izin verilen k›s›tlamalarla uygunluk taş›mal›d›r.
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin haz›rl›k
çal›şmalar› s›ras›nda (daha yak›nlarda ise Sözleş-
me’yi onaylayan kimi ülkelerin koyduklar› çekin-
celer ve yapt›klar› aç›klamalar vesilesiyle) gün-
deme gelen özel bir konu, ana-babalar›n, ifade öz-
gürlüğü dahil çocuklar›n›n kişisel haklar›na ilişkin
rolleridir. Taslak çal›şmalar› s›ras›nda, Ulus-
lararas› İnsan Haklar› Senedi ile Uluslararas›
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesinde yer alan
kişisel ve siyasal haklar›n aynen çocuklar için de
geçerli olduğunun Sözleşme taraf›ndan da teyidi
önerisi, ilk başta itirazlarla karş›lanm›şt›r. Ana-
baban›n rolünün kabul edilmesi gerekliliği
konusunun önemi vurgulanm›şt›r. Daha sonra 13.
madde haline gelecek olan özgün taslak metninde
şöyle denmekteydi: “Bu maddede yer alan hiçbir
hüküm ya da ibare, ana-baban›n ya da çocuğun
yasal vasisinin otoritesini, haklar›n› ya da sorum-
luluklar›n› s›n›rland›racak ya da başka yoldan et-
kileyecek biçimde yorumlanamaz.” Ancak, daha
sonra yap›lan tart›şmalarla şu hususta görüş bir-
liğine var›lm›şt›r: Çocuklar, bu haklar›n› yaşama
geçirirlerken ana-babalar›n›n ya da vasilerinin
yönlendiriciliğine gerek duysalar bile, bu durum
söz konusu haklar›n içeriğini ve çocuklar›n
gelişen yeteneklerini gözetme ilkesini etkilemez
(E/KN.4/1986/39, s. 17; E/KN.4/1987/25, s. 26-
27; E/KN.4/1988/28, s. 9-13; Detrick, s. 230 ve
devam›).

Bu formüller genel ifadesini Sözleşme’nin 5.
maddesinde bulmaktad›r. Burada Devletler’den
istenen, ana-babalar›n ve diğerlerinin, “bu Sözleş-
me’nin çocuğa tan›d›ğ› haklar doğrultusunda
çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ile uyumlu
olarak, çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme
konusunda … haklar›na ve ödevlerine” sayg› gös-
termeleridir (bkz. madde 5, s. 89). Ana-babalar›n
bu rolü 14. maddede de yinelenmekte (çocuğun
düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, bkz. s. 183) an-
cak 13. maddede yer almamaktad›r.

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› K›lavuzu,
ana-babalar›n rolü konusunda şöyle demektedir:
“... Sözleşme’nin 5. maddesinde de vurguland›ğ›
gibi, ana/babalar ve çocuktan sorumlu diğer
kişilerin ‘yol göstericiliği ve yönlendiriciliği’
çocuk aç›s›ndan uygun olmal›, çocuğun gelişen
yeteneklerini gözetmeli ve Sözleşme ile tan›nan
haklar›n çocuk taraf›ndan kullan›lmas›n› sağ-
lamal›d›r.” (K›lavuz, s. 434)

Çeşitli Devletler, ana-babalarla çocuklar›n kişisel
haklar› aras›ndaki ilişkiler konusunda, 13. mad-
deyi de içine alan aç›klamalar yapm›şlar ve çekin-
celer koymuşlard›r. Komite, İlk Raporlar’› in-
celerken, cekincelerin yeniden gözden geçiril-
mesini ve geri çekilmesini sürekli olarak talep et-
miştir. Bu arada Komite, çocuğun haklar›n öznesi
olarak yeterince tan›nmad›ğ› anlam›na gelen
çekincelere ilişkin endişelerini özellikle dile getir-
miştir (daha ayr›nt›l› bilgi ve Komite’nin yorum-
lar› için bkz. madde 5, s. 94 ve madde 12 s. 168).

Diğer aç›klamalar ve çekinceler, ifade özgürlüğü
ile kişisel haklara yönelik potansiyel diğer k›s›t-
lamalara ilişkindir. Avusturya taraf›ndan konulan
çekincede şöyle denmektedir: “Sözleşme’nin 13.
ve 15. maddeleri, 4 Kas›m 1950 tarihli Avrupa İn-
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Okul dergileri

Danimarka, 12. ve 13. maddelerin uygulan-
mas›na ilişkin olarak, Eğitim Bakanl›ğ›’n›n okul
dergilerinin yay›nlanmas›na ilişkin bir genelge
ç›kard›ğ›n› bildirmiştir. Ancak daha sonra bu
genelge, “Sözleşme ile uygunluk taş›y›p
taş›mad›ğ› konusunda kuşkulara yol aça-
bileceği” gerekçesiyle geri çekilmiştir
(Danimarka İR, parag. 13 ve 82)

Fransa’n›n İlk Raporu okullarda ifade özgür-
lüğünün nas›l teşvik edildiğini anlatmaktad›r.
Devlet’e ait ortaöğretim kurumlar›ndaki öğren-
cilerin hak ve yükümlülükleriyle ilgili 18 Şubat
1991 tarihli Kararname’nin amac› lise öğren-
cilerini düşüncelerini aç›klamaya teşvik etmek-
tir. Yasalarda belirlenen yay›n hakk›yla lise öğ-
rencilerinin yay›nlar›na, yaz›lara önceden san-
sür uygulanmayarak ek destek verilmektedir
(Fransa İR, parag. 80).



san Haklar›n›n ve Temel Özgürlüklerin Korun-
mas› Sözleşmesi’nin 10. ve 11. maddelerine ayk›r›
düşmemesi koşuluyla uygulanacakt›r.” Belçika da
buna benzer bir çekince koymuştur
(ÇHS/K/2/Rev.5, s. 13 ve 14). Avrupa Sözleş-
mesi, izin verilecek k›s›tlamalar› daha geniş bir
biçimde tan›mlamaktad›r. Madde 10(2) - ifade öz-
gürlüğü: “Bu özgürlüklerden yararlan›lmas›, söz
konusu özgürlükler görev ve sorumluluklar› da
beraberinde getirdiğinden, yasalarla belirlenmek
üzere, ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü ve kamu
güvenliği, düzensizlik ve suçun önlenmesi, sağ-
l›ğ›n ve ahlâk›n korunmas›, başkalar›n›n sayg›n-
l›klar›n›n ihlâl edilmemesi, gizli olarak verilen bil-
gilerin aç›ğa vurulmamas› ya da yarg› organ-
lar›n›n otoritesinin ve tarafs›zl›ğ›n›n korunmas›
gibi gerekçelerle işlemlere, koşullara, k›s›t-
lamalara ve cezalara tâbi tutulabilir.”

İnsan Haklar› Komitesi, Uluslararas› Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin eşdeğer nitelikteki
19. maddesine ilişkin Genel Yorumu’nda, bireyin
haklar›n›n gerçek kapsam›n›, ifade özgürlüğü il-

kesi ile konulan s›n›rlamalar ve k›s›tlamalar
aras›ndaki etkileşimin belirlediğini vurgulam›şt›r.
19. maddenin 3. paragraf› ifade özgürlüğünün kul-
lan›lmas›n›n “belirli görevler ve sorumluluklar
getirdiğini, dolay›s›yla birtak›m k›s›tlamalara tâbi
olduğunu, ancak bu k›s›tlamalar›n yaln›zca yasal
düzenlemelerle ve

(a) başkalar›n›n sayg›nl›klar›n› ve haklar›n›, ve

(b) ulusal güvenliği, kamu düzenini, halk sağl›ğ›n›
ya da ahlâk›n› koruma gerekçeleriyle getir-
ilebileceğini belirtmektedir.

Genel Yorum’da şöyle denmektedir: “3. paragraf,
ifade özgürlüğü hakk›n›n beraberinde özel görev-
ler ve sorumluluklar getirdiğini, dolay›s›yla başka
insanlar›n ya da bir bütün olarak toplumun ç›kar-
lar› söz konusu olduğunda bu haklara kimi k›s›t-
lamalar getirilebileceğini aç›kça belirtmektedir.
Bununla birlikte, herhangi bir Taraf Devlet ifade
özgürlüğünün kullan›lmas›na belirli k›s›tlamalar
getirdiğinde, bu k›s›tlamalar›n hakk›n kendisini
tehlikeye düşürmemesi gerekir. 3. paragraf belirli
koşullar getirmektedir ve k›s›tlamalar ancak bu
koşullarla konulabilir. K›s›tlamalar›n ‘yasal
dayanağ›’ olmas› gerekir ve bunlar ancak 3.
paragraf›n (a) ve (b) altparagraflar›nda belirtilen
gerekçelerle, Taraf Devlet’çe bu gerekçeler ›ş›ğ›n-
da ‘gerekli’ görülmesi durumunda konulabilir.” 

İnsan Haklar› Komitesi, Sözleşme uyar›nca rapor
veren ülkelerin hepsinin “ifade özgürlüğünün
bütün yönlerine ilişkin bilgi vermediğine” dikkat
çekerek şöyle demektedir: “Örneğin, modern kitle
iletişim araçlar›n›n gelişimiyle birlikte, medyan›n,
ifade özgürlüğüne 3. paragrafta yer verilmeyen
yollardan müdahale anlam›na gelecek biçimde
kontrolünün önlenmesi için etkili önlemler al›n-
mas› gereğine bugüne dek pek fazla önem veril-
memiştir.

“Birçok Devlet taraf›ndan verilen rapor, ifade öz-
gürlüğünün Anayasa ya da yasalarca güvence al-
t›na al›nd›ğ›ndan söz etmekle yetinmektedir. Oysa
Komite, ifade özgürlüğünün yasalarda ve uy-
gulamalarda ne ölçüde gerçekleştiğini daha kesin
biçimde belirleyebilmek için, bunlara ek olarak,
özgürlük alan›n› belirleyen ya da buna çeşitli
s›n›rlamalar getiren kurallar›, bu arada bu hakk›n
kullan›m›n› pratikte etkileyen diğer koşullar› da
bilmek zorundad›r...” (İnsan Haklar› Komitesi
Genel Yorumu 10, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 120).
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Ö¤renci gazeteciler

Çocuklar ve ergenlerin kendilerini ifade et-
melerinde önemli bir kanal, sponsorluğunu El
Comercio gazetesinin yapt›ğ› okul muhabirleri
program›d›r. “Bu program, çocuklara, okullar›n-
da olup bitenleri ve bunlara ilişkin görüşlerini
aktarma olanaklar› tan›maktad›r. Gazete bir say-
fas›n› çocuklar ve gençlere ilişkin konulara
ay›r›rken, çocuklar ve gençler kendilerini il-
gilendiren konulardaki görüşlerini bu sayfalarda
yans›tmaktad›rlar. Muhabirler sayfa editörlüğü
yapmakta, bu sayfaya yaz› göndermekte ve ilgi
duyduklar› etkinliklere kat›lmaktad›rlar. Ellerin-
deki kartlarla gazete bürolar›na gelip yaz›lar›n›
b›rakabilmekte, yazacaklar› yaz›larda kul-
lanacaklar› arşive ve diğer materyale ulaşabil-
mektedirler. 

“Her y›l yap›lan ulusal muhabirler toplant›s›na
tüm ülkeden 600’ü aşk›n çocuk kat›lmaktad›r.
Çocuklar bu günlerde gazeteciliğin sorunlar›n›
tart›şmakta, eğlenmekte ve yeni şeyler öğren-
mektedir. Konferans çerçevesinde konuşmalar,
bas›n toplant›s›, öğle yemeği, video gösterimi ve
duvar gazetesi yar›şmas› gibi etkinlikler gerçek-
leştirilmektedir.” (Peru, 2R, parag. 261 ve 262)



Uygulama denetim listesi
UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

13. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (13. madde aile iflleri, sosyal güvenlik, e¤itim, medya ve iletiflimle ilgili resmî kurulufl-
lar› ilgilendirmektedir), 

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin parças›
olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 13. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (12. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin çocuk-
larla birlikte ve çocuklar için çal›flan herkesi, bu arada ana-baba e¤itiminde görev alanlar› kapsamas›
gerekir).

1133..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr

� Çocu¤un 13. maddede güven alt›na al›nan ifade özgürlü¤ü yasalarda aç›k biçimde tan›n›yor mu?

� Mevcut politika ve uygulamalar çocu¤un ifade özgürlü¤ünü aktif biçimde teflvik ediyor  mu?

Yasalar, politikalar ve uygulamalar, çocu¤un ifade özgürlü¤ünü 13. maddede belirtildi¤i gibi ve afla¤›daki alan-
lara iliflkin olarak destekliyor mu?

� aile, 

� alternatif bak›m,

� okullar,
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� çocuk adaleti kurumlar›,

� toplum,

� medya.

� ‹fade özgürlü¤ü üzerinde izin verilebilir s›n›rlamalar 13. maddenin 2. paragraf›nda belirtilenlerle tutarl› m›
ve bu husus yasalarda da belirtilmifl mi?

� Özellikle, çocu¤un okulda ya da baflka yerlerde ç›kart›lan yay›nlara katk›da bulunma hakk› üzerindeki s›n›r-
lamalar 2. paragrafta belirtilenlere uygunluk tafl›yor mu? 

� Özürlü çocuklar›n kendilerini ifade özgürlüklerinin güvence alt›na al›nmas› için özel önlemler al›nm›fl m›?

� Devlet, çocu¤un medyaya eriflimini teflvik ve güven alt›na almak için, önlemler alm›fl m›?

� Çocuklar›n ifade özgürlüklerinin ihlâli durumlar›ndaki flikayetlerini dikkate al›p sonuçland›racak düzen-
lemeler yap›lm›fl m›?

Hat›rlatma: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 13. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus
olmas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 13. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 5: ana babalar›n sorumluluklar› ve çocu¤un geliflen yetenekleri 

Madde 15: dernek kurma özgürlü¤ü

Madde 17: gerekli bilgilere eriflim, kitle iletiflim araçlar›n›n rolü

Madde 29: e¤itimin amaçlar›

Madde 30: az›nl›k ya da yerli halklara mensup çocuklar›n kültürel, dinî ve dilsel haklar›

Madde 31: çocu¤un oyun oynama, dinlenme, kültürel ve sanatsal yaflama kat›lma hakk›
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Çocu¤un
düflünce,din ve
vicdan
özgürlü¤ü

Özet

14. Maddenin Metni
1. Taraf Devletler, çocu¤un düflünce, din ve vicdan özgürlükleri hakk›na sayg› gösterirler.

2. Taraf Devletler, ana-baban›n ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocu¤un yeteneklerinin geliflmesiyle ba¤dafl›r
biçimde haklar›n›n kullan›lmas›nda çocu¤a yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine sayg› gösterir-
ler.

3. Bir kimsenin dinini ve inançlar›n› aç›klama özgürlü¤ü kanunla öngörülmek ve gerekli olmak kayd›yla yal-
n›zca kamu güvenli¤i, kamu düzeni, sa¤l›k veya ahlâk›, ya da baflkalar›n›n temel haklar› ve özgürlük-
lerini korumak gibi amaçlarla s›n›rland›r›labilir.

Ç
ocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 14.
maddesi, çocuğun temel kişisel hakk› ola-
rak düşünce, din ve vicdan özgürlüğünü
tan›maktad›r. Bu hak, İnsan Haklar› Ev-

rensel Bildirgesi ile Uluslararas› Kişisel ve Siya-
sal Haklar Sözleşmesi’nde de “herkes” için geçer-
li say›lmaktad›r. Sözleşme’nin 5. maddesini yan-
s›tan ikinci paragraf, çocuklar›na onlar›n “gelişen
yetenekleriyle uygun biçimde” yönlendiricilik
sağlayacak ana-baban›n rolüne sayg› gösterilmesi-
ni istemektedir. Uluslararas› Sözleşme’ye göre,
ana-babalar›n, kendi inançlar› doğrultusunda ço-
cuklar›n›n ahlâkî ve dinî eğitimini sağlama özgür-
lüklerine sayg› gösterilmelidir; buna karş›l›k, Ço-
cuk Haklar›na Dair Sözleşme’de vurgu yap›lan
yer çocuğun kendi din özgürlüğüdür ve ana-baba-
n›n yönlendirmesi de çocuğun gelişen yetenekle-
riyle uyumluluk taş›mak zorundad›r. Üçüncü pa-

ragraf ise, çocuğun kendi dinini ve inançlar›n› ifa-
de etme özgürlüğüne getirilen çok az say›daki s›-
n›rlamadan söz etmektedir. 

Birçok Devlet’in İlk Raporlar›’nda, bu hakk›n
Anayasalar›’nda yer ald›ğ› ve çocuklara eşit ola-
rak uyguland›ğ› belirtilmekte ve bununla yetinil-
mektedir. Oysa Periyodik Raporlar K›lavuzu bu
hakk›n “özel olarak çocuklar bağlam›nda yasalar-
da nas›l yer ald›ğ›” konusunda bilgi istemektedir.
Bugüne dek Komite 14. maddenin etkili biçimde
uygulanmas›na ilişkin pek az yorum yapm›şt›r.
Bir dizi aç›klama ve çekinceden anlaş›ld›ğ› kada-
r›yla, kimi ülkelerde çocuğun din özgürlüğüne sa-
hip olmas› geleneklere, kimi durumlarda da yasa-
lara ters düşmektedir. Yine göründüğü kadar›yla
pek az devlet çocuğun hakk›na kendi ulusal yasa-
lar›nda yer vermiştir ve birçok örnekte çocuğun
dinini belirleyen ana-babad›r. �



Çocuk Haklar› Komitesi, 
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken Rapor-
lar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar
Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Kiflisel haklar ve özgürlükler

Bu bölümde Taraf Devletler’den, yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere;
Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlüklere ve bu yolda al›nan mesaf-
eye; ve afla¤›daki hususlara iliflkin olarak gelecek için benimsenen uygulama önceliklerine ve somut
hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

...

(e) Düflünce, din ve vicdan özgürlü¤ü (madde 14)

...”.

(ÇHS/K/5. parag. 15)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“IV. K‹fi‹SEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER (maddeler 7, 8, 13-17 ve 37(a))

Bu bölümde Taraf Devletler’den, çocuklar›n Sözleflme’de öngörülen kiflisel hak ve özgürlüklerini,
özellikle de 7., 8., 13-17. ve 37(a). maddelerinde öngörülenleri, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekler-
de, duruma göre federal ölçekte ve il düzeyinde güvence alt›na almak ve ilgili yasalarda bu hak-
lara yer vermek üzere al›nan önlemler konusunda bilgi vermeleri talep edilmektedir.

...

D. Düflünce, din ve vicdan özgürlü¤ü (madde 14)

Çocuklar›n düflünce, din ve vicdan özgürlüklerini ve buna iliflkin haklar›n› ne ölçüde kullanabildik-
leri ve bu hakk›n kullan›m›nda çocu¤un geliflen yeteneklerinin ne ölçüde dikkate al›nd›¤› konusun-
da bilgi verin. 

Az›nl›klara ya da yerli gruplara mensup olanlar dahil olmak üzere çocuklar›n dinlerini ya da inanç-
lar›n› ifade etme özgürlüklerinin güvence alt›na al›nmas› için al›nan önlemleri belirtin. Bilgi veril-
mesi gereken bir baflka konu da, çocuklar›n kamuya ait okullarda ve e¤itim kurumlar›nda verilen
din derslerine iliflkin kiflisel haklar›n› güvence alt›na alacak önlemlerle birlikte, bu alandaki özgür-
lükleri 14. maddenin 3. paragraf› çerçevesinde k›s›tlayan hükümlerdir.”

(ÇHS/K/58, parag. 48 ve 56-57. Bu maddeye iliflkin olarak verilecek bilgiler aç›s›ndan Periyodik
Raporlar K›lavuzu’nun 24, 81, 165 ve 166. paragraflar› da önemlidir; K›lavuz’un tam metni için,
bkz. Ek 3, s. 687.)

Çocuklar›n kiflisel haklar›na
sayg› 

Komite, Sözleşmenin 13, 14, 15, 16 ve 17. mad-
delerinde yer alanlar dahil olmak üzere çocuklar›n
kişisel hak ve özgürlüklerinin yaşama geçiril-
mesine yeterli özenin gösterilmemesine ilişkin en-
dişelerini s›k s›k dile getirmektedir. Örneğin: 

“Komite, çocuklar›n Sözleflmenin 13, 14, 15, 16

ve 17. maddelerinde yer alan kiflisel hak ve öz-

gürlüklerinin sa¤lanmas›na yeterli özenin gös-

terilmemesinden endifle etmektedir.Komitenin

eline ulaflan bilgiler, çocuklar›n rolüne iliflkin
geleneksel sosyal tutumlar›n, çocuklar›n hak-
lar›n›n tam tam›na özneleri olarak kabul edil-
melerini güçlefltirmektedir. Komite Taraf Dev-
letin, parlamenterler, resmi yetkililer, meslek
gruplar›, ana babalar ve çocuklar aras›ndaki
e¤itim ve duyarl›l›k oluflturma çabalar›n› iki kat
art›rarak çocuk haklar›n›n önemini bu kesimlere
kabul ettirmesini ve her çocu¤un medeni hak ve
özgürlüklerden tam olarak yararlanmas›n› sa¤-
layacak yasal düzenlemeler yapmas›n› tavsiye

eder.” (Barbados ‹RSG, Add. 103, parag. 18)
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‹sveç’te çocuklar›n dinsel konularda karar vermeleri

“Yaş S›n›rlar› Komisyonu, ‘Denetimli Geçiş’ başl›ğ›n› taş›yan raporunda, (İsveç Kilisesine giriş ve
ç›k›şla ilgili) 15 yaş s›n›r›n›n yasa gereği 12’ye indirilmesini tavsiye etmektedir. Kilise ve Devlet iliş-
kilerini gözden geçirmek üzere Hükümet taraf›ndan atanan komisyon haz›rlad›ğ› raporda Yaş s›n›r-
lar› Komisyonu ile ayn› doğrultuda tavsiyelerde bulunmuştur. Komisyon, raporunda, başka hususlar›n
yan›s›ra, 1 Ocak 2000 tarihinden başlayarak geçerli olmak üzere aşağ›daki değişikliklerin yap›lmas›n›
önermiştir: 

(a) 12 ve daha ileri yaşlardaki çocuklar›n herhangi bir dinsel gruba giriş ya da ç›k›ş konusunda veto
hakk›na sahip k›l›nmalar›;

(b)12 ve daha ileri yaşlardaki çocuklar›n, nezaretçinin onay›yla, herhangi bir dinsel gruba kendi ter-
cihleriyle girip ç›kabilmeleri;

(c) Bu kurallar›n bütün dinsel gruplar için aynen geçerli olmas›. 

“Yeni müfredat, okullardaki öğretimin dinle ilişkili olmamas›n› öngörmektedir. Öğretim nesnel ve
kapsay›c› olmak durumundad›r. Vurgulanan bir diğer husus da, ailelerin, çocuklar›n›n şu ya da bu
inanç doğrultusunda yönlendirilmeyeceklerinden emin olarak çocuklar›n› okula gönderebilme rahat-
l›ğ›na sahip olmalar›n›n sağlanmas›d›r. 

“Bir ders olarak dinsel eğitimin amac›, öğrencilerin dinler hakk›ndaki bilgilerini art›rmak, varoluşsal
ve ahlaksal konularda öğrencilerin kendi düşüncelerini harekete geçirmelerini ve sorgulama yap-
malar›n› sağlamakt›r.

“Öğretim, yaşama ilişkin inanç ve tutumlarda aç›k tart›şma ortam› yaratmal›, başka gelenek ve kül-
türlerden kişilerle karş›laş›ld›ğ›nda bunlara sayg› gösterilmesini sağlamal›d›r. H›ristiyan inanc› ve
H›ristiyan geleneklerinin yönlendirdiği ahlak anlay›şlar› da öğretime dahildir; böylece öğrenciler İs-
veç ve bat› sanat›n›n, müziğinin, edebiyat›n›n, tarihinin ve sosyal gelişiminin içeriğini ve biçimini iç-
selleştirip anlayabileceklerdir.

“Eğitim Yasas›na 1997/98 ders y›l›ndan başlayarak geçerlilik kazanacak biçimde getirilen değişiklik-
le öğrenciler dinsel eğitim derslerinden muaf kalma hakk›na sahip olamayacaklard›r. Değişikliğin
temelini oluşturan Hükümet önerisinde (1995/96:200) öğrencilerin diğer kültürlere, geleneklere ve
değerlere yönelik anlay›ş›n›n geliştirilmesinin okullar›n önemli bir görevi olduğu belirtilmektedir.
Çoğunluğa göre farkl› dinsel inançlara mensup öğrencilerin dinsel eğitim derslerine kat›lmamalar›
durumunda, okullar çok kültürlü bir toplumda hoşgörü ve anlay›ş› yerleştirecek önemli bir araçtan
yoksun kalacakt›r. Bu nedenle, bütün öğrencilerin din eğitimi dersleri almalar› önerilmektedir. . Öğ-
rencinin ya da öğrencinin yak›n çevresinin belirli bir görüşte olmas›, müfredata temel oluşturan ortak
değerleri ieren bir öğretimin d›ş›nda kal›nmas›n›n gerekçesi olamaz. Hükümetin bu önerisi Riks-
dag’da kabul edilmiştir.” (İsveç 2R, parag. 308-312). 

Düflünce özgürlü¤ü

Çocuklar›n düşünce özgürlüğüne sahip olmalar›
konusu, gerek İlk ve İkinci Raporlarda, gerekse
Komite’de pek az ihtilafa ya da yoruma yol aç-
m›şt›r. Düşünce özgürlüğü kavram›, 12. maddede
görüş oluşturma ve bu görüşleri ifade etme hak-
k›yla ilişkilendirilmiştir. Düşünce özgürlüğünün
fiilen yaşama geçirilmesi ise, 13. madde çer-
çevesinde her türlü bilgi ve düşünceyi araşt›rma,
elde etme ve yayma özgürlüğüne; 17. madde çer-
çevesinde ilgili bilgilere erişim özgürlüğüne;
nihayet 28. ve 29. maddelerde de çocuğun
eğitimine bağlanm›şt›r. Çocuğun 16. madde ile
güvence alt›na al›nan özel yaşam›n korunmas›
hakk› ise, çocuklar›n düşüncelerini aç›klamaya
zorlanamayacaklar› sonucunu vermektedir.

Düşünce özgürlüğüne herhangi bir s›n›rlama
getirilmemektedir. 2. paragraf, çocuğun gelişen
yetenekleri ilkesi ile uyumlu biçimde, ana-
babalar›n ve diğerlerinin, bu hakk›n kullan›m›nda
çocuğa yol göstericilik yapma hak ve ödevlerine
sayg› gösterilmesini istemektedir. 

Vicdan özgürlü¤ü

Bir kez daha yinelemek gerekirse, Çocuk Hak-
lar›na Dair Sözleşme çocuğun vicdan özgürlüğü
hakk›na herhangi bir s›n›rlama getirmemektedir.
Bununla birlikte 14. maddenin 2. paragraf› ana-
baban›n bu alandaki yönlendiriciliğine yer ver-
mektedir. Vicdanla ilgili konular, örneğin vejeter-
yanl›k gibi beslenmeyle ilgili ya da çevresel
konularda ortaya ç›kabilir. 
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İnsan haklar› bağlam›nda çeşitli tavsiyelerin dile
getirildiği, ancak Uluslararas› İnsan Haklar›
Senedi’nde, Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi’nde ya da Sözleşme’de aç›k bir at›fta
bulunulmayan bir konu, vicdanî ret hakk›ndan
yararlanarak askerlik hizmeti yap›lmamas›d›r.
Sözleşme, 38. maddesi ile, 15 yaş›n alt›nda her-
hangi bir kişinin askere al›nmas›n› yasaklamak-
tad›r ve çocuklar›n silahl› çat›şmalara dahil
olmalar›yla ilgili ihtiyari yeni Protokolde de Dev-
letlerden 18 yaş›ndan küçüklere zorunlu askerlik
hizmeti getirmemeleri istenmektedir. Vicdanî ret,
kimi ülkelerde 15-18 yaşlar›ndakiler için gerçek-
ten önem taş›maktad›r. Ayr›ca, kimi ülkelerde as-
keri yönelimli gençlik kuruluşlar› vard›r ve eğitim
sistemi içinde bir tür askeri eğitime de yer veril-
mektedir. Bu tür derslerin zorunlu tutulmas› 14.
maddeye ters düşebilecek bir durumdur.

İnsan Haklar› Elkitab›’n›n 1991 tarihli ilk
bas›m›nda Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi’nin 18. maddesi çerçevesinde düşün-
ce, din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili olarak yer
alan bir yorumda şöyle denmektedir: “vicdanî ret-
çilerin statüsü ve konumu bu madde çerçevesinde
ele al›nmal›, bu statü için başvuruda bulunanlara

ve bunlar aras›ndan fiilen vicdanî retçi olarak
tan›nanlara ilişkin istatistikî bilgiler verilmelidir;
vicdanî ret durumunu hakl› göstermek üzere ileri
sürülen nedenler ve bu konumda olanlar›n haklar›
ve ödevleri ile askerliğini normal olarak yapan-
lar›n durumlar› aras›nda yap›lacak bir karş›laşt›r-
ma da bu bilgiler aras›nda yer almal›d›r.” (İnsan
Haklar› Raporlar› Elkitab›, 1991 s. 108)

İnsan Haklar› Komisyonu, askerlik hizmetine iliş-
kin vicdanî ret hakk›n›n tan›nmas›na ilişkin bir
karar alm›şt›r (Karar 1987/46, İnsan Haklar›
Komisyonu, E/KN.4/1987/60). 

Din özgürlü¤ü

14. madde çocuğun bir dine mensup olma hakk›n›
tan›maktad›r ve bu mutlak bir hakt›r. Buna kar-
ş›l›k çocuğun dinini ifade etmesi, 3. paragrafta
belirlenen çok az say›da s›n›rlamaya tâbi olan bir
hakt›r.

Buna ek olarak Sözleşme’nin 30. maddesi (bkz. s.
459) etnik, dinî ya da dilsel bir az›nl›ğa ya da yer-
li bir halka mensup olan çocuğun “kendi dinine
bağl› kalma ve bunun gereklerini yerine getirme”
hakk›na sahip olduğunu belirtmektedir. Nihayet,
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Geliflen yeteneklere sayg›

İzlanda’da hiç kimse belirli bir dinden olmak zorunda değildir. Herhangi bir kişi 16 yaş›na geldiğin-
de belirli bir dine bağl› olup olmayacağ›na, olacaksa bu dinin hangi din olacağ›na kendi karar verir.
12 yaş›ndaki ve daha büyük çocuklar›n, herhangi bir dine bağl› kişi olarak kaydedilmeden önce ken-
di görüşlerinin al›nmas› gerekir (İzlanda İR, parag. 158).

Danimarka’da 15 ile 18 yaş aras›ndaki çocuklar, kendi onaylar› olduğu takdirde kendilerine bakan
kişiler taraf›ndan kiliselere kabul edilebilirler ya da kiliselerden ç›kabilirler (Danimarka İR, parag.
96).

Birleşik Krall›k’taki durum ise şöyledir: “... Bir çocuğun kendi kararlar›n› verebilecek olgunluk
düzeyine ulaşt›ğ› durumlarda, ana-baba sorumluluğuna sahip kişinin çocuk için bir din tercihinde
bulunabileceği yolundaki hüküm “Gillick karar›” çerçevesinde yorumlanmal›d›r. Bu karar›n getirdiği
ilkeye göre, çocuk kendi karar›n› verip kendi tercihlerini yapabilecek olgunluk düzeyine ulaşm›şsa,
böyle durumlarda çocuklar›n kendi tercihleri ve kararlar› ana-baban›n karar ve tercihlerinden üstün
tutulur.” (BK İR, parag. 172).

Kore Cumhuriyeti’nin İlk Raporu’nda ise şu hususlar yer almaktad›r: “Medeni Kanun, ana-baba yet-
kisine sahip kişinin çocuğunu koruma ve eğitme hak ve ödevine sahip olduğunu belirtmekte, ana-
baban›n ya da yasal vasi durumundaki kişinin çocuğa ayn› zamanda din ve ahlâk eğitimi verme hak-
k›n› güvence alt›na almaktad›r. Bununla birlikte Kore Cumhuriyeti’nde bir anan›n ya da baban›n inan-
c›n›n çocuğa da zorunlu olarak aktar›lmas› doğal say›lmamaktad›r. Öğrenciler dinî kuruluşlar taraf›n-
dan kurulan okullara devam ediyor olsalar bile, bu öğrencilerin ayr› ayr› dinleri olabilir. Herhangi bir
yetişkin ya da çocuk, dinini kendi düşünceleri ve yarg›lar› sonucunda seçer. Bununla birlikte, bugün
geçerli olan sistemde, özel ilkokullar d›ş›nda ilkokuldan liseye kadar yap›lacak bütün okul yerleştir-
melerinde çocuklar›n dinî yönelimlerine bak›lmaks›z›n evleri neredeyse buna en yak›n okula kay›t
yap›lmaktad›r. Öğrencilerin din özgürlükleri, istemedikleri dinî eğitimi almalar› ya da istediklerini
alamamalar› yüzünden ciddî biçimde ihlâl edilmektedir.” (Kore Cumhuriyeti, parag. 63)

Avusturya’da, “14 yaş›na gelene çocuk istediği dinsel inanc› tercih etmekte özgürdür. 12 yaş›na gelen
çocuk, kendi isteği d›ş›nda, halen bağl› olduğu inanc›n d›ş›nda bir başka inanç doğrultusunda eğitime
tabi tutulamaz. Çocuklar›n Dinsel Eğitimiyle ilgili Federal Yasa, yaşama ilişkin dinsel olmayan fel-
sefelerin öğretilmesi alan›nda da geçerlidir.” (Avusturya İR, parag. 173).



20. maddeye göre çocuğa alternatif bak›m sağlan-
mas› s›ras›nda çocuğun dinî kökenine de gerekli
özenin gösterilmesi gerekmektedir (bkz. aşağ›da
s. 203).

Din özgürlü¤ü ne anlama gelir?

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleş-
mesi’nin 18(1). maddesi, din özgürlüğü hakk›
konusunda şu aç›l›m› getirmektedir: “... Bu hak,
kendi tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inan-
ca sahip olma özgürlüğü ile, tek baş›na veya baş-
kalar›yla birlikte toplu bir biçimde, alenî veya
özel olarak, dinini veya inanc›n› ibadet, uygulama,
öğretim şeklinde aç›ğa vurma özgürlüğünü de
içerir.” İkinci paragrafta ise şöyle denmektedir:
“Hiç kimse, kendi tercihi olan bir dini kabul etme
veya inanca sahip olma özgürlüğünü zay›flatacak
bir zorlamaya tâbi tutulamaz..” 

İnsan Haklar› Komitesi 1993 y›l›nda 18. maddeye
ilişkin olarak uzunca bir yorum yapm›şt›r. Bu
yorumda “din” ve “inanç” kavramlar›n›n geniş
biçimde yorumlanmas› gerektiği belirtilerek, tek-
tanr›l›, çoktanr›l› ya da ateist inançlarla birlikte
herhangi bir din ya da inanç aç›klamama hakk›n›n
korunmas› gerektiğine işaret edilmektedir. Bu
madde “ ne düşünce ve vicdan özgürlüğü üzerin-
de ne de kişinin kendi tercihi doğrultusunda bir
dini benimseme özgürlüğü üzerinde ne olursa ol-
sun herhangi bir s›n›rlama kabul etmemektedir.”
Hiç kimse, dinini ve inanc›n› aç›klamas› için zor-
lanamaz. Bu husus, 18. madde ile, Sözleşme’nin
17. maddesinde belirtilen özel yaşam›n korunmas›
ilkesi taraf›ndan güvence alt›na al›nm›şt›r (İnsan
Haklar› Komitesi Genel Yorum 22, 1993,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 144). Çocuğun özel
yaşam›n›n korunmas› hakk›, Çocuk Haklar›na

Dair Sözleşme’nin 16. maddesinde yans›mas›n›
bulmaktad›r. 

Çocuk Haklar› Komitesi, çocuklar›n din özgürlük-
leriyle ilgili s›n›rlamalar konusundaki endişelerini
dile getirmiş ve bu çerçevede diğer uluslararas›
anlaşmalarla ilgili organlar›n tavsiyelerine at›flar-
da bulunmuştur. Örneğin: 

“Komite, çocuklar›n insan haklar›n›n, ana
babalar›n›n insan haklar›ndan ba¤›ms›z ya da
toplumdan yal›t›k biçimde gerçekleflemeyece¤ini
vurgular. Sözleflmenin 14. maddesi, Din ya da
‹nanç Temelindeki Her Tür Hoflgörüsüzlük ve Ay-
r›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas› Bildirgesi (BM
Genel Kurulunun 1981 tarih ve 36/55 say›l›
karar›), ‹nsan Haklar› Komisyonu’nun 2000/33
say›l› karar›, ‹nsan Haklar› Komitesi’nin 22. Genel
Yorumu ›fl›¤›nda ve ‹nsan Haklar› Komitesi
(CCPR/S/79/Add. 25) ile Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Komitesi’nin (E/C.12/1993/7)
bulgular› do¤rultusunda Komite, din özgürlü¤ü
ile insanlar›n dinsel inançlar›n› aç›¤a vurma hak-
lar›na konulan s›n›rlamalar›n 14. maddenin 3.
paragraf›nda özetlenen gerekliliklere ters düfl-
tü¤ü kan›s›ndad›r. Komite, ayr›ca, Bahailik dahil
resmen tan›nmam›fl dinlere mensup olup, bafl-
kalar›n›n yan›s›ra e¤itim, ifl bulma, seyahat, ev
bulma ve kültürel etkinliklere kat›lma gibi alan-
larda ayr›mc›l›¤a maruz kalan kiflilerin durumun-
dan da endifle duymaktad›r.

“Komite, Taraf Devleti, insan haklar›n›n tan›n-
mas› ve kullan›lmas›nda din ya da inanç temelin-
deki ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›; sivil,
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Çocu¤un dinî inançlar›na sayg›

Taraf Devletler’den biri, ana-babalar›n din özgürlüklerine çocuklar›nki pahas›na sayg› duyman›n teh-
likelerine işaret etmiştir: “Kanada Hükümeti, ana-baban›n din özgürlüğünün, çocuklar›n dinî tercih-
lerine sayg›s›zl›k içeren uygulamalara tâbi tutulmalar›n›n, cinsiyet temelinde ayr›mc›l›k yap›lmas›n›n,
çocuklar›n sağl›ğ›na ayk›r› ya da istismarc› nitelikte uygulamalar›n mazereti olarak ileri sürülmesine
karş› önlem al›nmas› gerektiğini kabul etmektedir.” Bu ülkenin İlk Raporu’nda bu konuya ilişkin bir
olay zikredilmektedir. Bu olayda, bir mahkeme, 12 yaş›nda lösemili bir k›z›n ve ailesinin dinî gerek-
çelerle (aile Yehova Şahitleri olarak bilinen dinî inanca sahiptir) bir başkas›ndan kan nakline karş›
ç›kmalar› üzerine, çocuğun korunmas› gerekçesiyle aksi yönde karar verme yetkisine sahip bulun-
mad›ğ›n› belirtmiştir. Mahkeme, ayr›ca, çocuğun isteği d›ş›nda gerçekleştirilen daha öncesi bir kan
naklinin dinî temeller üzerinde ayr›mc›l›k anlam›na geldiğini, bunun da Kanada Haklar ve Özgürlük-
ler Senedi’nin 15. bölümü ile kişilik güvenliğini ele alan 7. bölümüne ayk›r› olduğunu belirtmiştir
(Kanada İR, parag. 144 ve 115).

Belarus’ta Çocuk Yasas› maddeleri şu hükümleri içermektedir: “Devlet, eğitimin laik niteliğini belirt-
mekle birlikte, dinî ibadet biçimlerinin çocuğun yaşam›n›, sağl›ğ›n› ve yasal haklar›n› tehdit ettiği
durumlar d›ş›nda, çocuklar›n, ana-babalar›n›n ya da yasal olarak bu konumda bulunan kişilerin özel dinî
görüş ve inançlar› doğrultusunda yetiştirilmelerine ve resmî eğitim kurumlar› d›ş›nda olmak kayd›yla
çocuklar›n dinî törenlere, tatillere ya da geleneklere kat›lmalar›na kar›şmaz.” (Belarus İR, parag. 44)



ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yaflamda
temel hak ve özgürlüklerin tan›nmas› yolunda
etkili önlemler almaya davet eder. Komite, Taraf
Devlete, bu tür ayr›mc› uygulamalar› ortadan
kald›rmak üzere yasalar› de¤ifltirmesini ve gerek-
ti¤inde yeni yasalar ç›karmas›n›; kamuoyu e¤itim
kampanyalar› dahil olmak üzere din ya da di¤er
inançlar temelindeki hoflgörüsüzlü¤ü ortadan
kald›racak önlemler almas›n› tavsiye eder.
Komite, Taraf Devleti ziyaret eden Özel Rapor-
törün dinsel hoflgörüsüzlü¤ün ortadan kald›r›l-
mas›na iliflkin olarak raporunda yer verdi¤i tav-
siyeleri (E/CN.4/1996/95/Add. 2) paylafl›r ve
Taraf Devletin bunlar› tam olarak uygulamas›n›
talep eder.” (‹ran ‹slam Cumhuriyeti ‹RSG, Add.
123, parag. 35 ve 36. Ayr›ca bkz. Suudi Arabis-
tan ‹RSG, Add. 148, parag. 31 ve 32)  

Çocuk Haklar› Komitesi, çocuğun özel yaşam›n›
etkileyebilecek kimi durumlar›n dinle ilgili olarak
okullarda ortaya ç›kabileceğini belirlemiştir.
Komite, din eğitiminin tercihle olmas› konusunda
Norveç’te yap›lan düzenlemeleri değerlendirir-
ken, dinî inanç bağlam›nda çocuğun özel
yaşam›n›n korunmas› gerekliliğine değinmiştir:

“Komite’ye göre, zorunlu din e¤itiminin d›fl›nda
kalmak isteyen çocuklar için bu yönde bir tercih
hakk› bulunmas›na karfl›n, bunun için ana-
babalar›n çocu¤un dinini aç›¤a vuran bir formu
doldurup teslim etmeleri gerekmektedir ki bu da
çocu¤un özel yaflam›na yönelik bir ihlâl anlam›na
gelebilir.” (Norveç ‹RSG Add 23, parag. 9)

Komite, Norveç’in İkinci Raporu üzerindeki in-
celemesinde din eğitiminden muafiyetle ilgili bir
başka konuyu daha gündeme getirmiştir (bu say-
falardaki kutu yaz›s›na bak›n›z).

Çocu¤un hakk› ve ana-baban›n
yönlendirmesi: madde 14(2)

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme, çocuğun din öz-
gürlüğüne ana-babas›yla karş› karş›ya olan yak-
laş›m› aç›s›ndan daha önceki belgelerden farkl›l›k
göstermektedir. Örneğin Uluslararas› Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 18. maddesinin 4.
paragraf› ana-baba/çocuk ilişkisine at›fta bulu-
narak “ana-babalar ile, mümkünse vasilerin kendi
inançlar›na uygun biçimde çocuklar›na din ve ah-
lâk eğitimi verilmesini isteme özgürlüğüne” sayg›
gösterilmesini istemektedir (bkz. s. 207).

Buna karş›l›k Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin
14. maddesi çocuğun din özgürlüğünü hiçbir kuş-
kuya yer b›rakmayacak aç›kl›kta ortaya koymak-
tad›r. Bu maddenin ikinci paragraf› ana-babalar›n
“özgürlüklerinden” değil “haklar›ndan ve ödev-

lerinden” söz etmektedir. 5. maddede yer alan
genel aç›klamaya benzer biçimde, 14. madde
Devletler’in “ana-baban›n ve gerekiyorsa yasal
vasilerin; çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle
bağdaş›r biçimde haklar›n›n kullan›lmas›nda
çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödev-
lerine sayg› göstermelerini” istemektedir. Ancak,
bu hakk› fiilen kullanacak olan çocuğun ken-
disidir. Ana-babalar yön gösterebilirler, ancak bu
yön gösterme çocuğun gelişen yetenekleriyle
uyum içinde olmal› ve Sözleşme’nin bütününe
uyacak biçimde gerçekleşmelidir. Bu durumda
“yönlendirme” örneğin fiziksel ya da zihinsel an-
lamda herhangi bir şiddeti içeremez (madde 19).
Ayr›ca, çocuğun görüşleri ciddîye al›nmal›d›r; 12.
madde, görüş oluşturabilecek durumdaki bütün
çocuklar›n “kendilerini etkileyen bütün konular-
da” görüşlerini serbestçe ifade edebilme haklar›n›
güvence alt›na almaktad›r ki, bu güvence din ve
din tercihi ile ilgili konular› da içermektedir.
Nihayet 13. madde de çocuğun görüşlerini ifade
etme hakk›n› korumaktad›r.

14. maddenin kaleme al›n›ş biçimi ve Sözleş-
me’nin genel ilkeleri, hiç kuşkusuz, çocuklar›n 18
yaş›na kadar otomatik olarak ana-babalar›n›n
dininden say›lmalar›n› desteklememektedir. Buna
karş›l›k 8. madde (kimliğin korunmas›), 20. mad-
de (aile ortam›ndan yoksun kal›nd›ğ›nda dinin
korunmas›) ve 30. madde (çocuğun belirli bir top-
luluk içinde kendi grubuyla birlikte dininin gerek-
lerini yerine getirebilmesi) çocuklar›n kendi ana-
babalar›n›n dinini benimsemelerini desteklemek-
tedir. Komite taraf›ndan haz›rlanan Periyodik
Raporlar K›lavuzu “çocuğun dinini ya da inanç-
lar›n› ortaya koyma özgürlüğü” konusunda bilgi
istemektedir. K›lavuz, Sözleşme’nin maddesi
(çocuğun tan›m›) ›ş›ğ›nda, çocuklar›n belirli bir
dini seçmeleri ve dinî eğitim veren okullara
devam etmeleri için yasalarda herhangi bir asgarî
yaş belirlenip belirlenmediği konusunda bilgi is-
temektedir (aşağ›ya bkz.).

Çok say›da (18) Taraf Devlet Sözleşmenin başka
maddelerine değil de 14. maddeye ilişkin aç›k-
lamada bulunmuş ve çekince koymuştur. Bunlar-
dan bir bölümü, özellikle 13, 14 ve 15. maddeler
bağlam›nda, çocuk haklar›na ilişkin olarak ana
babalar›n hak ve yetkilerini öne ç›kartan aç›klama
ve çekincelerdir.

Örneğin Cezayir taraf›ndan yap›lan yorumlay›c›
aç›klamada şöyle denmektedir: “14. maddenin
birinci ve ikinci paragraflar›, Cezayir Hükümeti
taraf›ndan, Cezayir’de geçerli olan hukuk sis-
teminin temelleri doğrultusunda yorumlanacakt›r.
Bu bağlamda Cezayir Hükümeti aşağ›daki husus-
lar› özellikle gözetecektir:
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• 2. maddesinde İslâmiyet’in Devlet dini ol-
duğunu, ve 35. maddesinde düşünce ve inanç
özgürlüğünün hiçbir biçimde ihlâl edile-
meyeceğini belirten Anayasa; ve

• Aile Hukuku’nu oluşturan ve çocuğun eğiti-
minin babas›n›n dinine göre gerçekleş-
tirileceğini belirten 9 Haziran 1984 tarih ve
84-11 Say›l› Kanun.”

(ÇHS/K/2/Rev.8, s. 11)

Buna karş›t bir örnek olarak Hollanda taraf›ndan
yap›lan bir aç›klamada şöyle denmektedir: “14.
madde, Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Söz-
leşmesi’nin 18. maddesinde yer alan hükümlere uy-
gundur ... ve 14. madde, çocuğun, yaş› ve olgunluk
düzeyi itibar›yla böyle bir karar ve tercihte bulun-
abilecek duruma gelir gelmez kendi tercihleri doğ-
rultusunda bir din ve inanç seçme özgürlüğünü de
içermektedir.” (ÇHS/K/2/Rev.8, s. 32).

İslam’›n devlet dini olduğu diğer ülkeler, özellikle
çocuğun din özgürlüğüne ilişkin çekinceler koy-
muşlard›r. Örneğin: “Irak, ........çocuğun dinini
değiştirmesi Şeriata ayk›r› olduğundan din özgür-
lüğü ile ilgili 14. maddenin 1. paragraf›na çekince
koyarak Sözleşmeyi uygun bulmuştur”; “Maldiv-
ler Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleşmenin 14. mad-
desinin 1. paragraf›na çekince koymaktad›r; çünkü
Maldivler Anayasas› ve diğer yasalar bütün Mal-
divlilerin Müslüman olmalar›n› öngörmektedir.”;
“Anayasas›yla bütün di8lere özgürlük tan›yan Fas
Krall›ğ› Sözleşmenin çocuklara din özgürlüğü
tan›yan 14. maddesine çekince koymaktad›r;
bunun nedeni, Fas’ta İslam’›n devlet dini ol-
mas›d›r.”; “Umman Sultanl›ğ›, kendini, Sözleş-
menin çocuğa dinini seçme özgürlüğü tan›yan 14.
madde hükümleriyle ve dinsel az›nl›klara mensup
çocuklar›n kendi dinini ifade etme hakk›yla ilgili
30. madde hükümleriyle bağl› saymamaktad›r.
“(ÇHS/K/2/Rev. 8, parag. 26, 29, 30 ve 35).

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşmenin 51. maddesi
“Sözleşmenin amac› ve maksad›na ters düşen
çekincelerin kabul edilemeyeceğini” belirtmek-
tedir. On Taraf Devlet, 14. maddeye yönelik
çekincelerin bir bölümüne itiraz yöneltmiştir (bkz.
ÇHS/K/Rev. 8, ss. 48 ve devam›). 

Komite, çocuklar› kendi haklar›n›n eksiksiz öz-
nesi olarak kabul etmeme anlam›na gelen çekin-
celer konusundaki endişelerini dile getirmiş ve
benimsediği genel politikaya uygun olarak Taraf
Devletlere çekincelerini geri çekmek üzere
yeniden değerlendirme çağr›s›nda bulunmuştur
(ayr›nt›lar için bkz. madde 5, s.94 ve madde 12,
s.170)

Kimi Devletler’de mahkemeler, dinî inanç gerek-
çeleriyle çocuklar›na belirli tedavilerin uygulan-
mas›na izin vermeyen ana-babalar›n bu tutum-
lar›n› geçersiz k›lan kararlar alabilmektedir.

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme çerçevesinde
Devletin bu tür müdahalelerde bulunma hakk›n›n
olduğu aç›kt›r. 

Madde 3 (2) şöyle demektedir: “Taraf Devletler,
çocuğun ana-babas›n›n, vasilerinin ya da ken-
disinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin
hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği
için gerekli koruma ve bak›m› sağlamay› üst-
lenirler ve bu amaçla uygun tüm yasal ve idari
önlemleri al›rlar.” 12. madde çerçevesinde ise,
herhangi bir kovuşturma sürecinde çocuklar›n
görüşlerinin dinlenmesi gerektiği belirtilmek-
tedir. Çocuklar›n kendi dinî inançlar›n› gerekçe
göstererek herhangi bir tedavi biçimini reddet-
melerine sayg› gösterilip gösterilmeyeceği,
çocuklar›n gelişen yeteneklerine ve Sözleşme’nin
genel ilkelerinin gözetilmesine bağl› bir konudur.

Ana-baban›n çocu¤un dini konusunda
ihtilafa düfltü¤ü durumlar

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme, Taraf Devlet-
ler’den, “çocuğun yetiştirilmesinden ve geliş-
mesinin sağlanmas›ndan ana-baban›n birlikte
sorumlu olduklar›” ilkesine (madde 18) sayg› gös-
termelerini istemektedir. Bu, 14. madde doğrul-
tusunda, çocuğun din özgürlüğü hakk›n› yaşama
geçirmesinde ana-baban›n uygun yönlendiriciliği
sağlamalar› hususunda da geçerlidir. Ana-
babadan hiçbiri bu tür konularda kesin “yetki”
sahibi olmamal›d›r. Bir anlaşmazl›k ç›k›p
konunun mahkemeye intikal ettiği durumlarda
konuya ilişkin karar çocuğun 14. madde ile
tan›nan haklar› doğrultusunda ve çocuğun yaş›na
ve olgunluk düzeyine göre görüşleri ciddîyetle
gözetilerek al›nmal›d›r.  

Alternatif bak›mdaki çocu¤un din
özgürlü¤ü

Çocuklar›n ailelerinden ayr›l›p Devlet’in ya da bir
başka kurumun sağlad›ğ› alternatif bak›m alt›nda
olduklar› durumlarda Sözleşme’nin 14. maddesi
bu çocuklar›n din özgürlüklerinin güvence alt›na
al›nmas›n› öngörmektedir. Birçok ülkede, çocuk-
lara alternatif bak›m sağlayan kurumlar aras›nda
dinî örgütlenmeler ön plandad›r. 20(3). maddeye
göre bir çocuk için alternatif bak›m gündeme gel-
diğinde “çocuğun daha önceki yetiştirilme tarz› ile
etnik, dinî, kültürel ve dilsel geçmişi ile uyumlu
bir süreklilik sağlanmas›na özen gösterilmelidir”
(bkz. madde 20, s. 294). Oysa, çocuğun ana-
baban›n dini neyse ona göre yetiştirilmesini ön-
gören kat› yasalar 14. maddeye ters düşmektedir.

Dinî topluluklar

14. maddeye göre çocuklar›n belirli bir dinî top-
luluğa kat›lma ya da bu topluluktan ayr›lma
karar›n› verebilecek durumda olmalar›, gelişen
yetenekler ilkesine uygun düşen ana-baba yönlen-
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206 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

Okullarda din

Fransa’n›n İlk Raporu Frans›z toplumunun laik bir toplum olduğunu, kamu okullar›nda görüşler aç›k-
lan›rken bunun tam bir yans›zl›kla yap›lmas› gerektiğini ve dinî ya da siyasal anlamda her tür müh-
tediliğin (başkalar›n› kendi dinine ya da siyasal görüşüne çevirme girişimi) yasak olduğunu belirtmek-
tedir (Fransa İR, parag. 224).

Danimarka’daki okullarda 15 yaş›ndaki ve daha büyük çocuklar›n din eğitiminden muaf tutulmalar›
ancak çocuklar›n kendi onaylar› ile mümkün olabilir (Danimarka İR, parag. 97).

İtalyan yasalar›, Katolik din eğitimini kamu okullar›nda zorunlu tutmaktayd› (Katolik olmayanlar›n
bu zorunluluktan ayr› tutulmalar›n› sağlayan gerekli düzenlemelerle birlikte). Bu yasalar daha sonra
“Devlet’in laik konumunu güvence alt›na alan Anayasal ilkelere uygun olarak değiştirilmiştir. Yeni
yasal düzenlemelere göre din eğitimi al›p almamak ana-babalar ve ortaöğretim kurumlar›ndaki öğren-
cilerin isteklerine bağl›d›r. Bununla birlikte, İtalya’daki gibi kat› okul sistemine sahip bir ülkede böy-
le bir olanağ›n tan›nmas›, Anayasa Mahkemesi’nin de yer ald›ğ› ateşli tart›şmalara yol açm›şt›r...

“Anayasa Mahkemesi 12 Nisan 1989 tarih ve 203 say›l› karar› ile 11 Haziran 1991 tarih ve 13 say›l›
karar›nda, okulda Katolik din eğitimi almak istemeyen öğrencilerden diğer okul etkinliklerine kat›l-
malar›n›n istenemeyeceği görüşünü belirtmiştir. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin karar›, din
eğitimi almak istemeyen öğrencilere bunun yerine ne tür konularda ders verileceği, din eğitimi almak
isteyenlerin derslerinin ise nas›l düzenleneceği gibi sorunlara çözüm getirmemektedir.” (İtalya İR,
parag. 83-86)

Kanada Haklar ve Özgürlükler Senedi herkesin din ve vicdan özgürlüğünü güvence alt›na almaktad›r.
Bununla birlikte Kanada mahkemeleri, bu Sened’in 2(a). bölümünün, kamu okullar›n›n H›ristiyanl›k-
tan yana tercih içeren dinî ibadete ve eğitime yer vermeleri yüzünden ihlâl edildiği yolundaki görüş-
lerini çeşitli vesilelerle aç›klam›şlard›r. Çocuklar›n okullarda din eğitimi d›ş›nda tercihte bulun-
malar›na olanak tan›yan yasal düzenlemelerin var olmas› durumunda bile, bu düzenlemelerin bu alan-
daki “özgürlüğü” yeterince sağlayamad›ğ› görülmektedir. Din eğitimi görmek istemeyen öğrencilerin
bu tür eğitimden muaf tutulmalar› mümkün olsa bile, Ontario İtiraz Mahkemesi taraf›ndan aç›klanan
bir görüşte de yer ald›ğ› gibi, “çocuklar›n, yaş›tlar›n›n ve okul normlar›n›n yaratt›ğ› bask›lara duyarl›
olmalar› nedeniyle, az›nl›k dinlerine mensup çocuklar sonunda çoğunluk dinine ait uygulamalar›
benimsemek zorunda kalmaktad›rlar.” (Kanada İR, parag. 112)

Kimi Devletler’in İlk Raporlar›, ana-babalar›n çocuklar›n›n din eğitimi konusunda ne ölçüde yetki
sahibi olmalar› gerektiği konusunu tart›şmaya açm›şt›r. Örneğin Belçika’n›n İlk Raporu’nda şöyle
denmektedir: “Ana-baba yetkisinin kullan›lmas›, çocuklar›n yaşamlar›n› yönlendirme gücünü içerir.
Ana-babalar, bu eğitsel güç nedeniyle çocuklar›n› hangi dine bağl› olarak yetiştireceklerini belir-
leyebilirler. Çocuklar›n›n ne tür bir eğitim göreceği konusunda tercihlerini yapabilirler ve çocuklar›na
din eğitimi verilip verilmeyeceği konusunda karar alabilirler. Ancak bu, ana-babalar›n kendi dinî
inançlar›n› çocuklar›na dayatabilecekleri anlam›na gelmez. Eğitim, zorlama demek değildir. Ana-
babalar, çocuklar›na herhangi bir öğretiyi zorlamadan da onlar› kendi inançlar› doğrultusunda yetiş-
tirebilirler. Burada ortaya ç›kabilecek güçlük, çocuklar›n felsefî ya da dinî tercihte bulunma haklar›
ile ana-baban›n sahip olduğu güç ve etki aras›nda bir uzlaşma bulunmas›d›r. Siyasal düzenlemeleri
yapanlar aç›s›ndan, ailenin burada belirleyici bir rol oynamas› gerekir. Aile hücresi içinde haklar ve
ödevler aras›nda bir denge kurulmas›, çocuğun uyumlu gelişmesi aç›s›ndan vazgeçilmez öneme sahip
olan istikrar›n sağlanmas› aç›s›ndan gereklidir. Ne var ki, çocuk Katolik diniyle ilgili bir dersi almak
istediğini söylerken, buna karş›l›k çocuğun ana babas› çocuklar›n›n dinle ilgili olmayan ahlâk ders-
lerine girmesini isterse böyle bir durumda okul müdürü ne yapacakt›r?. Bugünlerde, kimi yal›t›lm›ş
örneklerde görülse bile, çocuklar›n sağl›kl› karar verebilecekleri bir olgunluk düzeyine ulaşt›klar› ve
ileri sürülen talebin kişisel bir hakla ilgili olduğu durumlarda çocuklara kendi başlar›na karar verme
olanağ› tan›nmas› yönünde bir eğilim görülmektedir.” (Belçika İR, parag. 140)

H›rvatistan’daki ilkokullarda, çocuğun din eğitimi al›p almayacağ›na ailesi karar vermektedir. Or-
taöğretim düzeyinde ise bu karar› çocuk ile ailesi birlikte vermektedir (H›rvatistan İR, parag. 151).

Almanya’da, çocuk 10 yaş›na gelmişse dinindeki değişiklik konusunda görüşünün al›nmas› gerekir.
Çocuğun görüşünün al›nmas›, çocuğun din eğitimi almak istemediği, ancak ailesinin aksi görüşte ol-
duğu durumlarda da gereklidir. 12 yaş›na gelen bir çocuk, kendi isteği d›ş›nda başka bir dinin eğiti-
mini almaya zorlanamaz. Çocuk 14 yaş›na geldiğinde ise kendi dinini seçmekte serbesttir (18 yaş›na
gelmemiş çocuklar›n okullardaki din derslerinin d›ş›nda kalma haklar›n›n bulunmad›ğ› Bavyera d›ş›n-
da) (Almanya İR, parag. 13).



diriciliğine ve bu maddenin 3. paragraf›nda yer
alan özel s›n›rlamalara tâbidir. Kimi Devletler’de
bu konular yasa ile düzenlenmiştir (bkz. kutu
yaz›s›).

Okul e¤itimi ve din özgürlü¤ü

Zorunlu eğitim bağlam›ndaki din özgürlüğü
çocuklar için önem taş›yan bir konu olabilir. 

Komite eğitimin amaçlar›yla ilgili olarak 2001
y›l›nda aç›klanan ilk Genel Yorumunda “çocuk-
lar›n okul kap›s›ndan girmekle temel insan hak-
lar›n› yitirmiş olmayacaklar›” vurgulanmakta ve
okullarda çocuklar›n kat›l›m haklar›na sayg› gös-
terilmesinin önemi öne ç›kart›lmaktad›r (Çocuk
Haklar› Komitesi, Genel Yorum 1, 2001,
İHB/GEN/Rev. 5, ss. 256 ve 257).  

Periyodik Raporlar K›lavuzu şöyle demektedir:
“Kamuya ait okullarda ve kurumlarda verilen dinî
eğitime ilişkin olarak çocuklar›n haklar›na sayg›
duyulmas›n› sağlamak üzere al›nan önlemler ve
bu özgürlüğün 14. maddenin 3. paragraf› uyar›nca
ne ölçüde s›n›rland›ğ›, bilgi verilmesi gereken
konular aras›nda yer almaktad›r.” (parag. 57)

Daha önce de belirtildiği gibi Uluslararas› Kişisel
ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (madde 18(4)) Dev-
letler’den “ana-babalar›n ve duruma göre yasal
vasilerin, çocuklar›n›n din ve ahlâk eğitimini ken-
di inançlar› doğrultusunda sağlama özgürlük-
lerine” sayg› göstermelerini beklemektedir. İnsan
Haklar› Komitesi bu hükme ilişkin Genel
Yorumu’nda şöyle demektedir: “Komite, 18(4).
maddenin, bu derslerin yans›z ve nesnel biçimde
verilmesi halinde kamu okullar›nda dinlerin genel
tarihi ve ahlâk gibi derslerin yer almas›na izin ver-
diği yönündedir. 18(4). maddede yer alan ve ana-
babalar›n ya da yasal vasilerin çocuklar›n›n din ve
ahlâk eğitimini kendi inançlar› doğrultusunda sağ-
layabilmelerini öngören hüküm, 18(1). maddede
yer alan bir dini ya da inanc› öğretme özgür-
lüğünün güvence alt›na al›nmas›yla ilgilidir.
Komite’nin dikkat çekmek istediği husus şudur:
Ana-babalar›n ve yasal vasilerin isteklerine kar-
ş›l›k veren muafiyetler ya da alternatifler ayr›m
gözetmeksizin tan›nmad›ğ› sürece, resmî eğitimde
belirli bir dinin ya da inanc›n öğretilmesi 18(4).
maddeye ayk›r›d›r.” (İnsan Haklar› Komitesi,
Genel Yorum 22, İHB/GEN/1/Rev. 5, s. 145).

Ancak Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme, din ve ah-
lâk eğitimine ilişkin düzenlemelerin çocuğun din
özgürlüğüne sayg›y› içerecek biçimde gözden
geçirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu arada
ana-baba yönlendiriciliği, çocuklar›n “gelişen
yetenekleri” ile uygun biçimde gerçekleşmelidir.

Kimi Devletler devlet taraf›ndan sağlanan eğitim-
de din eğitiminin de yer almas›na izin vermemek-
tedir. Diğer Devletler’de ise bir dinde ya da birkaç

dinde birden eğitim ve ibadet olabilmektedir.
Nihayet, çocuğun dinî bağl›l›ğ›n› ifade etme hak-
k›n›n ana-babadan çocuğa geçtiği yaş› belirleyen
Devletler de vard›r. Oysa 5. ve 14. maddede yer
alan “gelişen yetenekler” kavram›n›n daha fazla
esneklik öngördüğü söylenebilir.

Okullarda din eğitimiyle ilgili bir başka ayr›mc›l›k
biçimi de, Devlet’in kimi dinlerde okul eğitimini
parasal olarak desteklerken böyle bir desteği diğer
dinlere vermemesidir.

Dinin aç›klanmas›na iliflkin
s›n›rlamalar: madde 14(3)

14. maddenin 3. paragraf›nda yer alan “dinini ve
inançlar›n› aç›klama” özgürlüğüne getirilen s›n›r-
lamalar, Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi’nde getirilen s›n›rlamalarla ayn›d›r.
İnsan Haklar› Komitesi, yukar›da at›fta bulunulan
Genel Yorumu’nda bu tür s›n›rlamalara “ancak
yasalarla belirlenmek üzere ve kamu güvenliği,
düzeni, sağl›ğ›, ahlâk› ve başkalar›n›n temel hak
ve özgürlüklerinin korunmas› aç›s›ndan gerekli
olduğu durumlarda” başvurulabileceğini belirttik-
ten sonra şöyle devam etmektedir: “Taraf Devlet-
ler, s›n›rland›r›c› hükümlerin kapsam›na ilişkin
yorumlar›nda, Sözleşme’nin güvence alt›na ald›ğ›
haklar›n korunmas› gereğinden hareket etmelidir-
ler ... Getirilen s›n›rlamalar yasalarla belirlenmeli
ve 18. madde ile güvence alt›na al›nan haklar›
pratikte geçersiz k›lacak biçimde uygulan-
mamal›d›r. Komite 18. maddenin 3. paragraf›n›n
yorumunda herhangi bir bulan›kl›ğa yer veril-
memesi gereğine işaret eder. Başka bir deyişle,
Sözleşme örneğin ulusal güvenlik aç›s›ndan diğer
haklar›n korunmas› için kimi s›n›rlamalara yer
vermiş olsa bile, 18. maddede yer alan haklar bu
maddede belirtilen gerekçeler d›ş›ndaki gerek-
çelerle s›n›rland›r›lmamal›d›r. S›n›rlamalar ancak
belirtilen gerekçeler doğrultusunda getirilmeli, bu
gerekçelerle uyumlu bir içerik taş›mal›d›r. S›n›r-
lamalar ayr›mc› amaçlar doğrultusunda konula-
maz ve yine bu doğrultuda uygulanamaz...” (İnsan
Haklar› Komitesi Genel Yorum 22, 1993,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 145)

Çocuk Haklar› Komitesi, ayr›ca, Çocuk Haklar›na
Dair Sözleşme’nin 14(3). maddesinde belirtilen
s›n›rlamalar›n uygulanabilecek s›n›rlamalar›n
hepsini içerdiğini vurgulamaktad›r:

“Komite, çocuklar›n kiflisel haklar›n›n ve özgürlük-
lerinin fiilen yaflama geçirilmesi konusundaki
duyarl›l›klar›n› korumaktad›r. Komite burada bir
kez daha vurgulamak ister ki, çocu¤un din, düflün-
ce ve vicdan özgürlü¤ü hakk›n›n yaflama geçiril-
mesi Sözleflme’nin bütüncül yorumu do¤rultusun-
da gerçekleflmeli ve bu hakk›n kullan›lmas›na ilifl-
kin s›n›rlamalar mutlaka Sözleflme’nin 14. mad-
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desinin 3. paragraf›nda belirtilen hususlara uygun
olmal›d›r.” (Çin ‹RSG, Add.56, parag. 17)

Komite, Norveç’in İkinci Raporuna ilişkin görüş
bildirirken, din bilgileriyle ilgili müfredat›n belir-
li bölümlerinden muafiyet tan›nmas›n›n ayr›mc›
olabileceğine dikkat çekmiştir: 
“Komite, Taraf Devletin ilkokul, orta okul ve lise
e¤itimine iliflkin olarak geçirdi¤i ve “Dinler, Bil-
giler ve Ahlak E¤itimi”ortak müfredat› getiren
17 Temmuz 1998 tarih ve 61 say›l› yasan›n ay-
r›mc› olabilece¤inden endiflelidir. Komiteyi özel-
likle endiflelendiren, bu derslerin belirli bir
bölümüne kat›lmak istemeyen çocuklara ve bu
yönde düflünen velilere muafiyet tan›mas›d›r.

“Komite, yeni müfredat uygulamas›n›n yeniden
gözden geçirmesini ve alternatif bir muafiyet
sürecini düflünmesini tavsiye eder.” (Norveç
2RSG, Add. 126, parag. 26 ve 27).

Din temelinde ayr›mc›l›k

2. madde, Devletler’den, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme’de yer alan haklardan, herhangi bir ay-
r›m gözetmeksizin, bu arada “çocuklar›n ya da
ana-babalar›n›n ya da yasal vasilerinin hangi din-
den olduklar›na bakmaks›z›n” kendi yetki alanlar›
içindeki bütün çocuklar›n yararlanmas›n› sağ-
lamalar›n› istemektedir. Bu durumda, Sözleş-
me’nin 2. ve 14. maddelerine göre, çocuğun din
seçme özgürlüğü, herhangi bir dinden olmamas›
ya da dinini aç›ğa vurmas› nedeniyle herhangi bir
ayr›ma tâbi tutulmamas› gerekmektedir.

Bunun yan›s›ra, çocuğun, kendisinin ya da ana-
babas›n›n dini nedeniyle Sözleşme’de tan›nan
diğer haklardan yararlanmas›n› etkileyecek her-
hangi bir ayr›m›n da gözetilmemesi gerekir. Taraf
Devletler, 2(2). maddeye göre, çocuğun ana-
babas›n›n, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki
üyelerinin durumlar›, faaliyetleri, aç›klanan
düşünceleri veya inançlar› nedeniyle çocuğa karş›
oluşabilecek her tür ayr›mc›l›ktan korunmas›n›
sağlayacak önlemleri almak durumundad›rlar.
İnsan Haklar› Komitesi, Uluslararas› Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin yukarda at›fta
bulunulan 18. maddesine ilişkin Genel
Yorumu’nda şu hususu vurgulamaktad›r: “Bir
dinin Devlet dini durumunda olmas›, bu dinin res-
mî ya da geleneksel din olarak tan›nmas› ya da bu
dine inananlar›n nüfusun çoğunluğunu oluştur-
mas› gibi gerçekler Sözleşme’de tan›nan haklar-
dan yararlan›lmas›n› engellemeyecek, ayr›ca bu
durum başka dinlerden olanlara ya da dinsizlere
karş› herhangi bir ayr›mc›l›k zemini oluştur-
mayacakt›r.” (İnsan Haklar› Komitesi Genel
Yorum 22, 1993, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 145) 

24(3). madde Taraf Devletler’den “çocuklar›n
sağl›ğ›na zararl› olabilecek geleneksel bütün uy-

gulamalara son verecek uygun önlemleri al-
malar›n›” istemektedir. 19. madde ise Devletler’in
çocuklar› “bedensel ve zihinsel şiddetin her
biçiminden” korumalar›n› öngörmektedir. Dine
bağl›l›ğ›n ya da dinî ibadetin yol açt›ğ› ya da
gerektirdiği uygulamalar›n, Sözleşme’nin mad-
delerini ihlâl etmeyecek nitelik taş›mas› gerekir.

Özürlü çocuklar ve din özgürlü¤ü Özür-
lü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenmesine
İlişkin Standart Kurallar başl›kl› belgede, özürlü
kişilerin, toplumlar›n›n dinî yaşam›na eşit düzey-
de kat›lmalar›n› sağlayacak önlemlere de yer
verilmektedir (kural 12). Burada yap›lan öneri
şöyledir: “Devletler, özürlülükle ilgili konulardaki
bilgilerin dinî kurumlar ve kuruluşlarda yayg›n-
laşt›r›lmas›n› teşvik etmelidir. Devletler, ayr›ca,
din görevlileri yetiştiren kurumlarda ve dinî
eğitim programlar›nda özürlülükle ilgili bilgileri
yayg›nlaşt›rmalar› için bu alandaki görevlileri teş-
vik etmelidir.”
Din ve özgürlüklerinden yoksun
b›rak›lan çocuklar Çocuk Haklar› Komitesi,
Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kural-
lar›n› Taraf Devletler’in dikkatine sunmuştur. Bu
belge Taraf Devletler’den “çocuk suçlular›n dinî
ve kültürel inanç ve uygulamalar›na ve ahlâkî
kavramlar›na sayg› göstermelerini” istemektedir
(kural 4). Daha ayr›nt›ya inilirse, bu kuralda şöyle
denmektedir: “Her çocuğun tutma kurumlar›nda
verilen dinî hizmetlere veya toplant›lara kat›lmas›
veya dinî görevlerini yerine getirmesi sağlanarak
veya kendi mezhebi bak›m›ndan eğitimi ve ibade-
ti için gerekli kitaplar› ya da araçlar› edinmesine
izin verilerek, dinî ve ruhsal yaşam›n›n ihtiyaç-
lar›n› karş›layabilmesine imkân tan›n›r. Bir tutma
kurumunda belirli bir dinden yeterli say›da
çocuğun bulunmas› halinde, bu kuruma o dinden
bir veya birden fazla din adam› atan›r veya seçim-
leri onaylan›r; din adamlar›n›n düzenli olarak hiz-
met vermelerine ve çocuklar›n talep etmeleri
halinde din adamlar›yla baş başa görüşmelerine
izin verilir. Her çocuğun mensup olduğu dinden
kendi istediği bir din adam› taraf›ndan ziyaret
edilme hakk› vard›r; çocuklar›n, dinî hizmetlere
kat›lmama ve din eğitiminden, öğretiminden veya
dinî faaliyetten serbestçe ayr›lma hakk› vard›r.”
(kural 48)
İnsan Haklar› Komitesi, yukar›da al›nt›lanan
Genel Yorumu’nda ayr›ca şu noktay› da vur-
gulam›şt›r: “Örneğin hükümlüler gibi meşru k›s›t-
l›l›k alt›nda tutulan kişiler, kendi dinlerini ve
inançlar›n› ifade edip gereklerini yapma haklar›n-
dan, k›s›tl›l›k koşullar›na uyduğu ölçülerde tam
olarak yararlanmaya devam etmelidirler.” (İnsan
Haklar› Komitesi Genel Yorum 22, 1993,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 145-146)
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Uygulama denetim listesi

Uygulamaya yönelik genel önlemler

14. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (14. madde, sosyal güvenlik ve e¤itimle birlikte, Diyanet ‹flleri gibi devlet kurulufllar›n›
özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

Eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslar aras› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslar aras› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin parças›
olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 14. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (14. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin dinî
gruplar›, çocuklarla birlikte ve çocuklar için çal›flan herkesi ve ailelerini, bu arada ana-baba e¤itiminde
görev alanlar› kapsamas› gerekir).

14. maddenin uygulanmas›na iliflkin özel konular

� Çocu¤un 14. maddede güvence alt›na al›nan düflünce, din ve vicdan özgürlü¤ü yasalarda aç›k biçimde
tan›n›yor mu?

� Çocu¤un askerlik hizmetini vicdanî red hakk›n› güven alt›na alacak yasal ve di¤er düzenlemeler yap›lm›fl
m›?

� Çocu¤un dinini ve di¤er inançlar›n› aç›klamas›na konulan yasal ve di¤er s›n›rlar, 14. maddenin 3. parag-
raf›nda belirtilenlerle s›n›rl› m› ve bunlar yasalarda belirtilmifl mi? 

Yasalar, politikalar ve uygulamalar, çocu¤un düflünce, din ve vicdan özgürlü¤ünü,

14. maddede öngörüldü¤ü biçimde afla¤›daki alanlarda gelifltiriyor mu?

� çocuk/ana-baba iliflkileri,

� her tür alternatif bak›m,

� okul.
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Yasalar, politikalar ve uygulamalar, ana-babalar›n, çocu¤un 14. maddede yer alan haklar› kullan›m›n›
gerekti¤i biçimde yönlendirme hak ve görevlerine sayg› duyuyor mu? 

� E¤er bir Devlet’te resmî din olarak bir ya da daha fazla din varsa, yasalar çocu¤un bir baflka dinden olma
ve / veya gereklerini yerine getirme ya da dinsiz olma hakk›n› güvence alt›na al›yor mu?

� Çocu¤un dinî topluluklara kat›lma ve bu tür topluluklardan ayr›lma hakk› üzerindeki s›n›rlamalar çocu¤un
geliflen yeteneklerine sayg› gösteriyor mu?

Yasalar, afla¤›da belirtilen kiflilerin talebi üzerine, okullardaki dinî e¤itimden ve/veya ibadetten çekilme izni
tan›yor mu?

� çocu¤un,

� çocu¤un ana-babas›n›n.

� Böyle durumlarda, çocu¤un kendi dininin gerektirdi¤i ibadeti yapmas› için gerekli e¤itim ve/veya düzen-
lemeler sa¤lan›yor mu?

� Devlet’in farkl› dinlerde e¤itimi destekledi¤i durumlarda bu destek ayr›m gözetilmeden sa¤lan›yor mu?

� Çocuklar›n, 14. madde ile tan›nan haklar›na yönelik ihlâller konusundaki flikayetlerini dikkate al›p bunlar›
çözüme ba¤layacak düzenlemeler var m›?

� Özürlü çocuklar›n din özgürlüklerini güvence alt›na alacak özel önlemler al›nm›fl m›?

� Hürriyeti ba¤lay›c› cezaya çarpt›r›lm›fl çocuklarla ilgili olarak, Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl Çocuklar›n
Korunmas›na ‹liflkin Birleflmifl Milletler Kurallar›’ndaki 48. madde uygulan›yor mu? 

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 14. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:
Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›
Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›
Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 
Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› 14. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:
Madde 5: ana babalar›n sorumluluklar›na, hak ve ödevlerine sayg›
Madde 8: kimli¤in korunmas›
Madde 13 ve madde 15: ifade özgürlü¤ü ve dernek kurma özgürlü¤ü
Madde 17: gerekli bilgilere eriflim, kitle iletiflim araçlar›n›n rolü
Madde 20: alternatif bak›m - din ve kültürün süreklili¤i
Madde 28 ve 29: e¤itim hakk› ve e¤itimin amaçlar›
Madde 30: az›nl›k ya da yerli halklara mensup çocuklar›n kültürel, dinî ve dilsel haklar›
Madde 37: özgürlüklerin ve dinî özgürlü¤ün k›s›tlanmas›
Madde 38: silahl› çat›flma durumlar› ve vicdanî ret
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Çocu¤un
dernek kurma
ve bar›fl içinde
toplanma hakk›

Özet

15. Maddenin Metni
1. Taraf Devletler, çocu¤un dernek kurma ve bar›fl içinde toplanma özgürlüklerine iliflkin haklar›n› kabul

ederler.

2. Bu haklar›n kullan›lmas›, ancak yasayla zorunlu k›l›nan ve demokratik bir toplumda gerekli olan ulusal
güvenlik, kamu güvenli¤i, kamu düzeni yarar›na olarak ya da kamu sa¤l›¤› ve ahlâk›n ya da baflkalar›n›n
hak ve özgürlüklerinin korunmas› amaçlar›yla yap›lan s›n›rlamalardan baflkalar›yla k›s›tland›r›lamaz. 

Dernek kurma ve bar›ş içinde toplanma hakk›, 12.
ve 13. maddelerle birlikte, çocuğu, toplumun aktif
ve kat›l›mc› bir üyesi haline getirmeyi öngörmek-
tedir. 12. madde tek tek çocuklar›n görüşlerini ser-
bestçe ifade etme haklar›n› belirlerken, 15. madde
buna toplu kat›l›m hakk›n› da eklemektedir.

İnsan haklar›n› konu alan daha önceki belgeler bu
haklar› “herkes” için öngörmüştür; dolay›s›yla, İlk
Raporlar’›n çoğunda, ilgili ülkenin Anayasas›’n›n
bu haklar› “herkes” için güvence alt›na ald›ğ›
belirtilmektedir. Çocuk Haklar› Komitesi, diğer
kişisel haklarda olduğu gibi, bu alandaki haklar›n
da Devletler’in kendi yasalar›nda yer almas›n› teş-

vik etmiştir. Periyodik Raporlar K›lavuzu da, bu
haklar›n “özel olarak çocuklar bağlam›nda
yasalarda yer almas›n›” sağlamak için yap›lan iş-
ler konusunda bilgi talep etmektedir. Ayr›ca,
K›lavuz’un 1. maddesinde, çocuklar›n dernek
kurabilmeleri için yasalarda belirli bir asgarî yaş
öngörülmüşse bu konuda bilgi istenmektedir.
Komite, Taraf Devletlere çocuk derneklerini yay-
g›nlaşt›rma çağr›s›nda bulunmuştur. 

Komite, bu hakka getirilebilecek k›s›tlamalar›n
15. maddenin 2. paragraf›nda belirtilenlerle s›n›rl›
kalmas› gerektiğini vurgulam›şt›r. �



Çocuk Haklar› Komitesi,
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Kiflisel haklar ve özgürlükler

Bu bölümde Taraf Devletler’den, yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere;
Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlüklere ve bu yolda al›nan mesaf-
eye; ve afla¤›daki hususlara iliflkin olarak gelecek için benimsenen uygulama önceliklerine ve
somut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

...

(f) Dernek kurma ve bar›fl içinde toplanma özgürlü¤ü (madde 15)

...”

(ÇHS/K/5. Parag. 15)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“IV. K‹fi‹SEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER (maddeler 7, 8, 13-17 ve 37(a))

Bu bölümde Taraf Devletler’den, çocuklar›n Sözleflme’de öngörülen kiflisel hak ve özgürlüklerinin,
özellikle de 7., 8., 13-17. ve 37(a). maddelerinde öngörülenlerin, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekler-
de, duruma göre federal ölçekte ve il düzeyinde güvence alt›na almak ve ilgili yasalarda bu hak-
lara yer vermek üzere al›nan önlemler konusunda bilgi vermeleri talep edilmektedir.

...

E. Dernek kurma ve bar›fl içinde toplanma özgürlü¤ü (madde 15)

Çocuklar›n dernek kurma ve bar›fl içinde toplanma özgürlüklerini güvence alt›na almak için benim-
senen önlemleri, çocuklar›n dernek kurma ve kurulu derneklere üye olmalar›n› düzene ba¤layan
özel yasalar varsa bunlara da yer vererek belirtin. Ayr›ca, 15. maddenin 2. paragraf› çerçevesinde
bu hakk›n kullan›m›na s›n›rlama getirilmiflse, bu konuda da bilgi verin. Bilgi verilmesi gereken bir
baflka konu da halen mevcut çocuk dernekleri ve bu derneklerin çocuk haklar›n›n gelifltirilmesin-
de oynad›klar› roldür.”

(ÇHS/K/58, parag. 48 ve 58. Bu maddeye iliflkin olarak verilecek bilgiler aç›s›ndan Periyodik Rapor-
lar K›lavuzu’nun 24. paragraf› da önemlidir; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)

Çocu¤un dernek kurma
özgürlü¤ü 

İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 20. mad-
desinde şöyle denmektedir: “1. Her şah›s sal-
d›r›s›z toplanma ve dernek kurma ve derneğe
kat›lma serbestisine maliktir. 2. Hiç kimse bir der-
neğe mensup olmaya zorlanamaz.” Uluslararas›
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 21. ve 22.
maddelerinde bu haklar› bir kez daha teyit eder-
ken, sendika kurma ve sendikalara kat›lma hak-
k›n› özel olarak vurgulamakta ve bu konuda
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 15. mad-
desinin 2. paragraf›nda getirilen az say›daki k›s›t-
lamayla yetinmektedir. Birçok Devlet’in
Anayasas›’nda uluslararas› belgeleri yans›tan il-

keler çerçevesinde örgütlenme hakk› “herkese”
tan›n›rken, bu hakk› çocuklar için de tan›man›n
getirdiği sonuçlar üzerinde nadiren durulmak-
tad›r. Çocuk Haklar› Komitesi, 15. madde ile
çocuklara tan›nan haklar›n yasalarda da yer al-
mas›n› tavsiye etmiştir. Örneğin:

“Komite, Taraf Devlete, çocuk kat›l›m›n› sis-
tematik biçimde teflvik edip kolaylaflt›rmas›n›;
özellikle aile içinde, okulda ve toplumda Sözlefl-
menin 12, 13 ve 15. maddeleri do¤rultusunda
oluflturulacak diyaloglar yoluyla çocuklar›n ken-
dilerini ilgilendiren karar ve politikalarda görüfl-
lerini belirtebilmelerini ve bu görüfllere gerekli
sayg›n›n gösterilmesini sa¤lamas›n› tavsiye
eder.” (‹rlanda ‹RSG, Add. 85, parag. 35)
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Çocuklar›n derneklerde yer almalar›

İlk Raporu’na göre Fransa’da çocuklar aktif dernek üyeleri olabilirler, genel kurullarda oy verebilir-
ler ve yönetim kurullar›na seçilebilirler, ancak başkanl›k ve saymanl›k görevlerine gelemezler; çün-
kü, derneklerini hukukî kovuşturmalarda temsil etmeleri yasal olarak mümkün değildir (Fransa,
parag. 227 ve 228).

Şili 1993 y›l›nda İlk Raporu’nu haz›rlarken, 15 yaş›ndan başlayarak çocuklar›n ve gençlerin resmen
dernek kurabilmelerine olanak tan›yan bir yasa tasar›s› gündemdeydi. O s›rada çocuklar›n serbestçe
dernek kurma haklar› s›n›rl›yd›; çünkü Şili yasalar› çocuklar›n bu tür girişimler için yasal aç›dan ehil
say›lamayacaklar›n› öngörüyordu. Bu durumda çocuklar ancak 18 yaş›na geldiklerinde siyasal par-
tilere ya da gençlik kuruluşlar›na üye olabiliyorlard›. 1990 y›l›nda Eğitim Bakanl›ğ› ortaöğretim
kurumlar›ndaki öğrencilerin öğrenci merkezlerine ve diğer derneklere kat›labilmelerine imkân sağ-
layan yönetmelikler getirdi (Şili İR, parag. 24 ve 76).

Paraguay’›n İlk Raporunda şöyle denmektedir: “Gençler, siyasal alanda olduğu kadar öğrenci yaşam›
ve din alanlar›nda da örgütlenip daha önceleri yetişkinlerden başkas›na kapal› olan alanlara daha faz-
la kat›lmalar›n› sağlayacak projeler geliştirmektedirler. Ortaöğretim Öğrencileri Federasyonu Par-
lamento Anayasa Komisyonu’na ‘öğrenci bileti’ projesi sunmuştur. Bu projenin amac›, öğrencilerin
ulaş›m masraflar›n› azaltmakt›r.

“Bunlara karş›n başta ortaöğretim kurumlar›ndakiler olmak üzere öğrenciler dernek kurmada ve
eğitim kurumlar›nda öğrenci merkezleri oluşturmada güçlüklerle karş›laşmaktad›rlar...” (Paraguay
İR, parag. 88-90)

Rusya Federasyonu”nda ise, SSCB’nin 1990 tarihli Dernekler Kanunu çocuklar›n dernek kurma hak-
lar›n› tan›yan ilk yasal belgedir. Sunulan İlk Raporu’na göre durum şöyledir: “ Çocuk örgütlenmeleri
söz konusu olduğunda tek tipliğin yerini çeşitlilik ve çoğulculuk alm›şt›r. Ekoloji, hay›r işleri, kültür
vb. alanlar›nda, gönüllülük ve toplum ç›karlar› temeline dayal› çeşitli örgütlenmeler ortaya ç›kmak-
tad›r ... Yaln›zca Federal düzeyde olmak üzere 30’dan çok çocuk kuruluşu halen kay›tlara geçmiştir
... Çocuklar›n örgütlenmelerinde görülen yeni nitelik nedeniyle bu örgütlenmeler, çocuklar›n demok-
ratik bir toplumun ve h›zla değişmekte olan dünyan›n özgür ve aktif yurttaşlar› olarak toplumsal
gelişimleri aç›s›ndan büyük önem taş›maktad›r...” Rusya’da kurulan “Çocuk Eğilimleri Araşt›rma
Derneği” çocuklarla ilgili konularda uzman 200’den çok akademisyeni ve uzman› bir araya getirmek-
tedir. Bu dernek, Çocuk Kuruluşlar› Federasyonu ile birlikte, çocuk kuruluşlar›na, hareketlerine ve
derneklerine ilişkin özet bir yasa tasar›s› önermiştir” (Rusya Federasyonu İR, parag. 82-85). 

“Komite, Sözleflmenin 13, 14, 15, 16 ve 17.

maddelerinde yer alanlar dahil olmak üzere

çocuklar›n medeni hak ve özgürlüklerinin

yaflama geçirilmesine yeterli özenin gösteril-

memesinden genel olarak endiflelidir. Komiteye

ulaflan bilgilere göre, çocuklar›n rolüne iliflkin

geleneksel sosyal tutumlar, çocuklar›n kendi

haklar›n›n tam sahipleri olarak görülmelerini

güçlefltirmektedir. Komite, Taraf Devlete, par-

lamenterler ve resmi yetkililer, meslek gruplar›,

ana babalar ve çocuklar aras›nda yürüttü¤ü ve

çocuk haklar› kavram›n›n bu kesimlerce tam

olarak içsellefltirilmesini sa¤lamaya yönelik

çabalar›n› iki kat art›rmas› ça¤r›s›nda bulunur.

Komite Taraf Devlete ayr›ca, her çocu¤un

medeni hak ve özgürlüklerden yararlanmas›n›

sa¤layacak yasal düzenlemelere gitmesi tav-

siyesinde bulunur.” (Barbados ‹RSG, Add. 103,

parag. 18).

Derneklere ilişkin özgürlük, bir yanda dernek kur-
ma hakk›n›, diğer yanda da derneklere girme ve
bu derneklerden ayr›lma hakk›n› içerir. Komitenin
1999 y›l›nda yapt›ğ› ve Sözleşmenin uygulan-
mas›yla ilgili konular›n gündeme al›nd›ğ› iki gün-
lük çal›ştay ard›ndan benimsenen tavsiye Taraf
Devletlere,

“Çocuklar ve gençler ad›na, onlar taraf›ndan

yönetilen yap›lar›n ve örgütlenmelerin oluflturul-

mas›n›n teflviki ve kolaylaflt›r›lmas›” önerisinde

bulunmaktad›r (22. oturum raporu, Eylül/Ekim

1999, ÇHS/K/90, parag. 291 (w))

Komite Ürdün’e şunu önermiştir: 

“... Çocuklar›n aktif kat›l›mlar› teflvik edilmelidir.

Benzer biçimde, derneklere üye olma dahil,

çocuklar›n görüfllerini ifade edip bu görüfllerin

dikkate al›nmas›n› sa¤layabilecekleri yeni kanal-

lar›n gelifltirilmesi için çaba harcanmal›d›r.” (Ür-

dün ‹RSG, Add.21, parag. 24)
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Komite Macaristan’a şu görüşünü iletmiştir: 

“...Komite, ayr›ca, çocuklar taraf›ndan kurulan
dernekler kayda geçirilmedi¤inden, dernek kur-
ma hakk›n›n (Sözleflmenin 15. maddesi) s›n›rlan-
m›fl olmas›ndan da endifle duymaktad›r.”
(Macaristan ‹RSG, Add. 87, parag. 15) 

Periyodik Raporlar K›lavuzu halen var olan çocuk
kuruluşlar› ve bunlar›n çocuk haklar›n› yayg›nlaş-
t›rmada oynad›klar› rol konusunda bilgi istemek-
tedir (parag.58). 

Komite, okullardaki öğrenci örgütlenmeleri ile
belediyeler çerçevesindeki çocuk kuruluşlar›ndan
özellikle söz etmektedir. İletilen İlk Raporlar
aras›nda kimilerinde okullarda öğrenci konseyleri
kurulmas›na ve çocuklar›n yerel toplumlardaki
karar süreçlerine kat›l›mlar›na ilişkin yasal düzen-
lemeler konusunda bilgi verilmektedir (ayr›ca
bkz. madde 12, s. 181-182).

Komite, eğitimin amaçlar›yla ilgili olarak 1001
y›l›nda aç›klad›ğ› ilk Genel Yorumda (bkz. s.440) 

“Çocuklar okul kap›s›ndan girmiş olmakla insan
haklar›n› yitirmezler” (22. oturum raporu, ocak
2001, CHS/K/103, Ek IX, parag. 8) görüşünü vur-
gulamakta ve okullar›n çocuklar›n kat›l›m hak-
lar›na sayg› göstermesinin önemine işaret etmek-
tedir. Nitekim Komite Honduras’›n ikinci
Raporuna ilişkin şu değerlendirmede bulunmuş-
tur: 

“Komite, çocuklar›n okullardaki kat›l›m›n› özen-
diren ve art›ran E¤itim Reformu Yasas›’n›n uy-

gulamaya konmas›n› memnuniyetle karfl›lamakla
birlikte,çocuklar›n kat›l›mc› haklar›n›n Taraf Dev-
lette halen yeterince gelifltirilmedi¤i an›s›ndad›r.
Ayr›ca, endifle konusu olan bir husus da, Sözlefl-
menin 15 ve 16. maddeleri ile di¤er maddelerde
yer alan çocuklar›n denek kurma ve bar›flç› top-
lant› yapma haklar›na ayk›r› olarak ortaokullarda
ö¤renci derneklerinin yasaklanm›fl olmas›d›r. Bu
durumda Komite, çocuklar›n aile, okul ve toplum
içinde aktif kat›l›mlar›n›; düflünce, ifade ve örgüt-
lenme özgürlükleri dahil olmak üzere temel öz-
gürlüklerini güven alt›na almay› hedefleyen,
yasal reformlar dahil gerekli önlemlerin al›n-
mas›n› tavsiye eder.”(Honduras 2RSG, Add. 105,
parag. 22)

Burada belirtmek gerekir ki, genel olarak ele al›n-
d›ğ›nda, derneklerle ilgili birtak›m yasal zorun-
luluklar, reşit olmayan ve yasal olarak ehil say›l-
mayan çocuklar›n kamusal derneklerde yönetici
ya da heyet üyesi olarak görev almalar›n› engel-
leyebilir. Görüldüğü kadar›yla henüz pek az ülke
bu konuyu 15. maddenin eksiksiz uygulanmas›
aç›s›ndan gündeme alm›şt›r.

Belarus temsilcileriyle yap›lan görüşmelerde
siyasal etkinliklere kat›lan çocuklar konusu gün-
deme gelmiştir. Belarus Çocuk Haklar› Yasas›’n›n
23. maddesi “toplumsal kuruluşlara kat›lma hak-
k›n›” ele almakta ve şöyle demektedir: “Söz
konusu kuruluşlar Belarus Anayasas›’na ve diğer
yasalara ayk›r› etkinliklerde bulunmad›klar›,
kamu düzenini ve devlet güvenliğini ihlâl et-
medikleri, halk sağl›ğ›na ve ahlâk›na ters düşen iş-
ler yapmad›klar› ve başkalar›n›n haklar›na ve öz-
gürlüklerine zarar vermedikleri sürece çocuklar›n
bağ›ms›z çocuk örgütlerine kat›lma haklar› vard›r.
Çocuk kuruluşlar› siyasal etkinliklerde yer
alamazlar.” Diğer madde ise gençlik örgütlen-
melerini tan›mlamakta ve şöyle demektedir: “genç
yurttaşlar, ister doğrudan ister dolayl› biçimde ol-
sun gençlik kuruluşlar›na kat›lmaya zor-
lanamayacaklar› gibi, bu kuruluşlar›n etkinlik-
lerine kat›lmalar› da engellenemez” (Belarus İR,
parag. 45-47). Belarus’tan bir delegenin Komite
ile görüşmeler s›ras›nda yapt›ğ› aç›klamaya göre
bu ülkedeki yurttaşlar reşit olma yaş›na (18) ulaş-
t›ktan sonra siyasal görüşlerini aç›klayabilmekte,
Anayasa’da ve diğer yasalarda yer alan diğer hak-
lardan yararlanabilmektedirler: “Burada amaç-
lanan siyasal görüşlerin aç›klanmas› üzerinde bas-
k› oluşturmak değil, siyasal amaçlarla kurulan
çocuk örgütlerinin etkinliklerini yasaklamakt›r.”
Görüşmelerin daha sonraki bir aşamas›nda bir
Komite üyesi gençlik kuruluşlar›n›n siyasal etkin-
liklerin d›ş›nda tutulmas› konusunda ikna ol-
mad›ğ›n› belirtmiştir: “Sözleşme’nin 15. maddesi
uyar›nca Taraf Devletler çocuklar›n dernek kurma
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Marshall adalar›nda dernek
kurma özgürlü¤ü

“Anayasan›n 1. bölümünde yer alan II madde
uyar›nca, çocuklar dahil herkes dernek kurma ve
bar›şç› toplant› yapma hakk›na ve özgürlüğüne
sahiptir. Bu haklara, kamu düzeni ve huzurunu
koruma amac›yla baz› makul s›n›rlamalar getir-
ilebilir. Majuro ve Ebeye’de bu alanda çocuk-
lara getirilen tek s›n›rlama okul günlerinde gece
saat 10’dan sonras›na yöneliktir. 

“Birçok çocuk (özellikle daha büyük yaşlarda
olanlar) okul ve spor etkinliklerine kat›lma d›ş›n-
da serin gecelerde birbirlerine öykü anlatmak
üzere bir araya gelmektedirler. Kimi gençlik
gruplar› da hafta içinde akşamlar› bir araya gel-
erek İncil okumakta ve çeşitli konular› tart›ş-
maktad›r. Noel s›ras›nda japeta ad› verilen ve
çocuklardan oluşan dans ve müzik topluluklar›
çeşitli kiliselerde gösteriler yapmaktad›r. Bu
çocuklar saatler boyu dans etmekte ve ‘beat’
ad›n› verdikleri gösterileri sergilemektedirler.”
(Marshall Adalar› İR, parag. 57 ve 58). 



haklar›n› tan›m›şlard›r ve burada bu derneklerin
siyasal etkinliklerde bulunmalar›na herhangi bir
k›s›tlama getirilmemiştir” (Belarus ÖK.125,
parag. 13; ÖK.126, parag. 31). 

Komite Gürcistan’a şu görüşünü iletmiştir:

“Komite, gençlerin siyasal partilere üye ol-
malar›n›n yasaklanmas›ndan; bu yasa¤›n çocuk-
lar›n siyasal süreçler hakk›nda bilgi sahibi ol-
malar›n› engellemesinden, siyasal önderlik için
haz›rlanmalar›n› geciktirmesinden ve örgütlen
özgürlüklerini k›s›tlamas›ndan endifle etmek-
tedir.

“Sözleflmenin 15. maddesi ›fl›¤›nda Komite Taraf
Devlete, yasalar›nda gerekli de¤ifliklikleri
yaparak gençlere siyasal partilere üye olma ve
örgütlenme özürlü¤ünden eksiksiz olarak yarar-
lanma izni tan›mas›n› tavsiye eder.” (Gürcistan
‹RSG, Add. 124, parag. 30 ve 31)

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleş-
mesi’nden farkl› olarak Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme çocuklar›n “kendi menfaatlerini koru-
mak için sendika kurma ve sendikaya kat›lma”
haklar›n› özel olarak öne ç›karmamaktad›r (Söz-
leşme’de yer alan madde 22(1)). Ancak, bu hak
dernek kurma özgürlüğüne ilişkin bir hakt›r ve
15(2). maddede getirilen k›s›tlamalar çocuklar›n
sendika kurmalar›n›n ve sendikalara kat›l-
malar›n›n yasaklanmas› için gerekçe oluşturamaz.
Sözleşme’nin 32. maddesi Taraf Devletler’e
“emeğin ekonomik ve diğer biçimlerde sömürül-
mesini önleme görevi” vermektedir (bkz. s. 481).

Çocuklar›n bar›fl içinde
toplanma hakk›

15. maddenin önemi, çocuklar› temel kişisel hak-
lar›n özneleri olarak görmesinden kaynaklanmak-
tad›r. Bu haklar aras›nda, grup olarak asayişi ihlâl
etmeyen etkinliklerde bulunabilme de yer almak-
tad›r.

Bu hakka ilişkin k›s›tlamalar yasalarda belirtil-
meli ve bunlar maddenin 2. paragraf›nda belir-
tilenlerle uyumlu olmal›d›r (aşağ›ya bak›n›z). 

Çocuk haklar›na getirilen
k›s›tlamalar: madde 15(2)

Çocuk Haklar› Komitesi, 15. maddede belirtilen
haklar›n ancak ayn› maddenin 2. paragraf›na uy-
gun biçimde k›s›tlanabileceğini, bu tür k›s›t-
lamalar›n yasalarda yer almas› ve maddede yer
alan somut nedenlerden birinden kaynaklanmas›
gerektiğini vurgulam›şt›r: 

“Komite, görüfl belirtme ve örgütlenme özürlük-
leri anayasada resmen tan›nm›fl olmakla birlikte,

çocuklar›n bu özgürlüklerden yararlanmalar›n›n
mu¤lak ifadelerle (örne¤in ‘‹slamiyet ölçülerine
uygun biçimde’ gibi) s›n›rlanm›fl olmas›ndan en-
difle etmektedir. Bu tür s›n›rlamalar, potansiyel
olarak, Sözleflmenin 13. maddenin 2. paragraf›
ile 15. maddesinde belirtilen k›s›tlamalar› aflacak
mahiyettedir. Ensari-Hizbullah gibi gruplar›n bu
haklar›ndan yararlanmak isteyenlere yönelik teh-
dit ve sald›r›larda bulundu¤unu bildiren raporlar
Komiteyi endifleye sevk etmektedir.

“Komite, Taraf Devlete, belirli bir fiilin ya da
ifadenin ‹slami metinlerle uyumlu olup ol-
mad›¤›n›n belirlenmesinde net ölçütler olufltur-
mas›n›, kamu ahlak›n› koruyacak uygun ve öl-
çülü önlemler al›rken çocuklar›n kendilerini ifade
ve toplanma haklar›na da sayg› gösterilmesini
sa¤layacak düzenlemelere gitmesini tavsiye
eder.” (‹ran ‹slam Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 123,
parag. 33 ve 34)

Komite, 18 yafl›ndan küçüklerin dernek kurma
özgürlüklerinin s›n›rland›r›lm›fl olmas›ndan en-
diflelidir.

“Komite Taraf Devlete, getirilen s›n›rlamalar›n
Sözleflmenin 15. maddesinin 2. paragraf›nda
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Örgütlenme özgürlü¤ü yasas›

“Ulusal parlamento taraf›ndan 1997 y›l› Haziran
ay›nda kabul edilen Yurttaşlar›n Kamusal Ör-
gütlenmeleri Yasas› , örgütlenme ve bar›şç› top-
lant› özgürlüğünün yaşama geçirilmesine kat-
k›da bulunacak niteliktedir. Yasaya göre, top-
lant›n›n ya da gösterinin araç ve yaya trafiğini
etkileyecek yerlerde düzenlenmesi durumunda,
bu etkinliği örgütleyenlerin ve göstericilerin
yetkilileri beş gün öncesinden haberdar etmeleri
gerekmektedir (madde 8). Yasadaki ilginç bir
yan, bir gösteriyi durdurma ya da dağ›tma yet-
kisinin, bu etkinliği yasa d›ş› bulmas› durumun-
da, Belediye Başkan› taraf›ndan atanan özel bir
görevliye tan›nm›ş olmas›d›r (Madde 10). An-
cak, göstericilerin bu yetkili taraf›ndan al›nan
karara mahkemede itiraz haklar› bulunmaktad›r.
İtiraz›n hakl› bulunmas› durumunda mahkeme
söz konusu yetkiliye belirli yapt›r›mlar uy-
gulayabilecektir.

“Yasan›n amaçlar›ndan biri, halka, görüşleri kit-
lesel olarak ifade etmenin bar›şç› ve yap›c› yol-
lar›n› benimsetmek; bir yanda etkinlik s›ras›nda
anarşik davran›şlara imkan tan›mazken diğer
yanda da böyle durumlarda yetkililerde genel
olarak görülen işgüzarl›klar› önlemektir.” (Gün-
cistan İR, parag. 121 ve 122)



belirtilen s›n›rlamalara s›k› s›k›ya uymas›n›, bu
s›n›rlamalar›n “yasalara uygun olarak” uygulan-
mas›n›, demokratik bir toplumda ulusal güven-
lik ya da kamu güvenli¤i, kamu düzeni, di¤er-
lerinin sa¤l›k ve ahlaki ile hak ve özgürlüklerinin
korunmas› aç›s›ndan gerekli ölçüleri aflmamas›n›
sa¤layacak önlemler almas›n› tavsiye eder.” K›r-

g›zistan ‹RSG, Add. 127, parag. 31 ve 32).

[A0]5. Madde eksik

Baz› ülkelerde, çocuklar›n belirli saatlerde bir
araya gelme ve bar›ş içinde toplanma haklar›n›
k›s›tlayan yasalar vard›r (örneğin, genellikle yaşla
bağlant›l› olarak konulan ve yanlar›nda kimse
bulunmayan çocuklar›n gece belirli bir saatten
sonra sokağa ç›kmalar›n› engelleyen yasalar gibi).
Bu tür k›s›tlamalar›n, 15. maddenin 2. paragraf›n-
da öngörülen s›n›rl› k›s›tlamalar›n kapsam›na gir-
diği kuşkuludur.

14. maddeden farkl› olarak 15. madde, ana-
babalar›n, çocuklar›n bu haklar›n› kullanmalar›n›
çocuklar›n›n gelişen yeteneklerini de gözeterek
yönlendirme haklar› konusuna değinmemektedir.
Ancak, bu ilke 5. maddede genel bir geçerlilik
kazanmaktad›r (bkz. s. 82). Kimi Devletler İlk
Raporlar›’nda, belirli bir yaş›n alt›ndaki çocuk-
lar›n derneklere kat›lmalar›n› yasaklayan ya da bu
kat›l›m› ana-baban›n iznine tâbi k›lan yasal düzen-
lemelere sahip olduklar›n› belirtmişlerdir. Sözleş-
me ise, çocuklar›n dernek kurma özgürlüklerine
getirilecek keyfî s›n›rlamalar› destekleyici bir
içerik taş›mamaktad›r.

Özürlü çocuklar Özürlü Kişilerle İlgili Dünya
Eylem Program›’nda yer alan özel bir vurgu, özür-
lü kişilerin dernek kurmalar›n›n ve bu dernekleri
geliştirmelerinin teşvik edilmesine ilişkindir.
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’de özürlü çocuk-
lara ilişkin özel bir maddenin yer almas› (madde
23) ve 2. maddenin “özürlülüğün” bir ayr›mc›l›k
gerekçesi yap›lmas›n› yasaklamas›, özürlü çocuk-
lar›n bütün kişisel haklardan yararlanabil-

melerinin öngörüldüğü anlam›na gelmektedir ki
bu haklar aras›nda dernek kurma ve bar›ş içinde
toplanma da vard›r. Özürlü Kişilerin Önündeki
F›rsatlar›n Eşitlenmesine İlişkin Standart Kurallar
adl› belge, özürlü kişilerin eşit kat›l›mlar›n›n sağ-
lanacağ› hedef alanlar belirlemektedir. Bu hedef
alanlar aras›nda çocuklar da yer almaktad›r. Sözü
edilen hedef alanlar, dernek kurma ve bar›ş içinde
toplanma özgürlüklerinin yaşama geçirilmesi
aç›s›ndan önemlidir. Yukar›da değinilen belgede
yer alan 5. kural, özürlü kişilerin gerek fiziksel
çevreye, gerekse bilgi ve iletişim kanallar›na
erişimleri üzerinde durmaktad›r.

Özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan
çocuklar. Özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan
çocuklar›n 15. madde çerçevesindeki haklar›, Öz-
gürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kural-
lar›’nda ele al›nmaktad›r. Komite, bu belgenin,
Sözleşme’nin uygulanabilmesi aç›s›ndan uygun
standartlar oluşturduğunu belirtmiştir. Genel
olarak bak›ld›ğ›nda bu kurallar “Özgürlüklerinden
yoksun b›rak›lan çocuklar, ulusal veya ulus-
lararas› hukuka göre sahip olduklar› ve özgürlük-
ten yoksun kalma durumunda da kullan›labilen
kişisel, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel hak-
lardan, bu durumlar› ile ilgili nedenlerle mahrum
edilemeyeceğini” belirtmektedir (Kural 13).

Daha somut olarak, kurallar şunu öngörmektedir:
“Adil ve insanî bir muamele görme hakk›n›n
bütünleyici bir parças› ve çocuklar›n topluma
yeniden kazand›r›lmalar›nda esasl› bir unsur
olarak, çocuklar›n d›ş dünya ile yeterli bir iletişim
kurmalar› için her türlü imkân sağlan›r. Çocuk-
lar›n aileleriyle, arkadaşlar›yla ve diğer kimseler-
le veya sayg›n sivil toplum örgütlerinin temsil-
cileriyle iletişim kurmalar›na, evlerini ve aileleri-
ni ziyaret etmeleri için kurumdan ayr›lmalar›na ve
eğitim, meslekî veya diğer önemli nedenlerle tut-
ma kurumlar›ndan ç›kmalar›na, özel izin al-
malar›na imkân tan›n›r...” (Kural 59).
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

15. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (15. madde, adalet, sosyal güvenlik ve e¤itimle ilgili devlet kurulufllar› özel olarak il-
gilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma, 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 15. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (15. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin çocuk-
larla birlikte ve çocuklar için çal›flan herkesi ve ailelerini, bu arada ana-baba e¤itiminde görev alanlar› kap-
samas› gerekir).

1155..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr

� Çocu¤un 15. maddede güvence alt›na al›nan dernek kurma ve bar›fl içinde toplanma haklar› yasalarda
aç›k biçimde tan›n›yor mu?

� Çocuklar›n dernek kurma ve bar›fl içinde toplanma haklar›n› kullanmalar› için gerekli olanaklar› sa¤layacak
önlemler al›nm›fl m›? 

� Çocu¤un bu haklar›na getirilen s›n›rlamalar 15. maddenin 2. paragraf›nda belirtilen s›n›rlamalara uygun
mu? 

� Bu haklara getirilen s›n›rlamalar yasalarda tan›mlanm›fl m›?

� Çal›flan çocuklarla ilgili olarak, çocuklar›n sendika kurma, sendikalara kat›lma ve ayr›lma haklar› üzerinde
herhangi bir s›n›rlama var m›? 
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XVII

� Özürlü çocuklar›n dernek kurma ve bar›fl içinde toplanma haklar›n› gerçeklefltirebilmeleri için özel önlem-
ler al›nm›fl m›? 

� Özgürlükleri k›s›tlanan çocuklarla ilgili olarak Birleflmifl Milletler’in Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklarla ilgili 13 ve 59 say›l› kurallar› uygulan›yor mu?

� Çocuklar›n, 15. madde ile tan›nan haklar›na yönelik ihlâller konusundaki flikayetlerini dikkate al›p bunlar›
çözüme ba¤layacak düzenlemeler var m›?

Hat›rlatma: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 15. madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus
olmas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 15. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 13: ifade özgürlü¤ü

Madde 14: düflünce, din ve vicdan özgürlü¤ü

Madde 29: e¤itimin amaçlar›

Madde 30: az›nl›k ya da yerli halklara mensup çocuklar›n kültürel, dinî ve dilsel haklar›

Madde 31: çocu¤un dinlenme, e¤lenme, kültürel ve sanatsal yaflama kat›lma hakk›

Madde 32: çocu¤un sendikaya kat›lma hakk›

Madde 37: özgürlüklerin s›n›rland›r›lmas› ve dernek kurma özgürlü¤ü
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Çocu¤un özel
yaflam›na sayg›
hakk›

Özet

16. Maddenin Metni

1. Hiçbir çocu¤un özel yaflant›s›na, aile, konut ve iletiflimine keyfî ya da haks›z bir biçimde müdahale
yap›lamayaca¤› gibi, onur ve itibar›na da haks›z olarak sald›r›lamaz.

2. Çocu¤un bu tür müdahalelere ve sald›r›lara karfl› yasa taraf›ndan korunmaya hakk› vard›r.

16
. madde, çocuğun, özel yaşant›s›na,
ailesine, konutuna ya da
iletişimine; onur ve sayg›nl›ğ›na
yap›labilecek keyfî ya da yasa d›ş›

müdahalelere karş› korunmas› hakk›n› öngörmek-
tedir.

16. madde, daha önceki üç maddede olduğu gibi,
İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesinde ve Ulus-
lararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesinde
herkes için tan›nan temel bir hakk› özel olarak
çocuklar için tan›maktad›r. İnsan Haklar› Evrensel
Bildirgesi’nin 12. maddesi de benzer sözcükler
kullanmakta, ancak “müdahale (kar›şma)” ve “sal-
d›r› (tecavüz)” sözcüklerinden önce “yasa d›ş›”
sözcüğüne ayr›ca yer vermemektedir. Uluslararas›
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 17. mad-
desinde yer alan ve “hiç kimsenin” bu tür müda-
halelere maruz b›rak›lamayacağ›n› öngören ifade,
bu husus d›ş›nda Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’de yer alan ifade ile ayn›d›r.

16. madde, hiçbir ayr›m gözetilmeksizin bütün
çocuklar için geçerlidir. Çocuğun özel yaşam›,
aile, alternatif bak›m, her tür kurum, tesis ve hiz-
met dahil olmak üzere her durumda korunacakt›r.

Madde, bunlara ek olarak çocuğun ailesini ve
evini de keyfî ya da yasa d›ş› müdahalelere karş›
korumaktad›r. Madde, çocuğun içinde yaşad›ğ›
fiziksel ortam, ilişkilerinin ve başkalar›yla kur-
duğu iletişimin özel oluşu; bu arada başkalar›ndan
sakl› tutulmak koşuluyla özel bilgi ve dan›şmanl›k
alma hakk›, çocuk hakk›nda tutulan kay›t ve dos-
yalara erişimin s›n›rl› tutulmas› vb. konular› gün-
deme getirmektedir. Çocuğun özel yaşam›n›n aile
içinde korunmas›, kaç›n›lmaz olarak, ailenin
yap›s›na, yaşam koşullar›na ve çocuğa tan›nan
özel alan› belirleyen ekonomik ve diğer etmenlere
göre değişiklik gösterecektir.

16. maddeye ek olarak 40(2)(b)(vii). madde ceza
yasas›n› ihlâl ettiği iddia edilen ya da böyle bir
fiille suçlanan çocuğun özel hayat›n›n gizliliğine
“kovuşturman›n her aşamas›nda tam sayg› gös-
terilmesini” istemektedir. Çocuk Haklar›
Komitesi, bu ilkenin, aile meseleleriyle ilgili
kovuşturmalarda ve çocuğun herhangi bir istis-
mara maruz kald›ğ› durumlarda da geçerli ol-
mas›n› önermiştir. Komite, ayr›ca, medyan›n
çocuğun özel yaşam›na sayg›l› olmas›n›n önemini
de vurgulam›şt›r. �



Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Kiflisel haklar ve özgürlükler

Bu bölümde Taraf Devletler’den, yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere;
Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlüklere ve bu yolda al›nan mesaf-
eye; ve afla¤›daki hususlara iliflkin olarak gelecek için benimsenen uygulama önceliklerine ve
somut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

...

(g) Özel yaflant›n›n korunmas› (madde 16)

...”

(ÇHS/K/5. Parag. 15)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“IV. K‹fi‹SEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER (maddeler 7, 8, 13-17 ve 37(a))

Bu bölümde Taraf Devletler’den, çocuklar›n Sözleflme’de öngörülen kiflisel hak ve özgürlüklerinin,
özellikle de 7., 8., 13-17. ve 37(a). maddelerinde öngörülenlerin, ulusal, bölgesel ve yerel ölçek-
lerde, duruma göre federal ölçekte ve il düzeyinde güvence alt›na almak ve ilgili yasalarda bu hak-
lara yer vermek üzere al›nan önlemler konusunda bilgi vermeleri talep edilmektedir.

...

F. Özel yaflant›n›n korunmas› (madde 16)

Çocu¤un özel yaflant›s›na, ailesine, evine ve iletiflimine; ayr›ca onuruna ve sayg›nl›¤›na yönelik key-
fî ve yasa d›fl› sald›r› ve müdahalelere karfl› korunmas› için al›nan önlemleri bildirin. Ayr›ca,
yasalar›n bu tür sald›r› ve müdahalelere karfl› nas›l koruma sa¤lad›¤› ve bu tür eylemlere maruz
kalan çocuklar›n yasal olarak ne gibi yollara baflvurabilecekleri konusunda bilgi verin. Bilgi veril-
mesi gereken bir baflka husus da, tedavi, bak›m ve koruma amac›yla kurumlara yerlefltirilen, bu
arada adlî ya da idarî kovuflturmalarda yer alan çocuklar için bu konu ile iliflkili ne tür önlemlerin
al›nd›¤›d›r.” 

(ÇHS/K/58, parag. 48 ve 59. Bu maddeye iliflkin olarak verilecek bilgiler aç›s›ndan Periyodik Rapor-
lar K›lavuzu’nun 133. paragraf› da önemlidir; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)

“Hiçbir çocu¤un özel
yaflant›s›na … keyfî ya da
haks›z bir biçimde müdahale
yap›lamaz...”

16. maddenin haz›rlanmas› s›ras›nda, Çal›şma
Grubu’nda, ana-babalar›n rolüne ilişkin bir endişe
ortaya ç›kt›; ama bu sorun, 5. maddenin Sözleş-
me’de yer almas›yla çözüldü. Bilindiği gibi bu
madde, ana-babalar›n ve yasal vasilerin, çocuk
kendi haklar›n› kullan›rken, çocuğun gelişen
yetenekleri ile uyumlu biçimde ona yönlen-
diricilik yapma haklar›na sayg› gösterilmesini ön-

görmektedir (örneğin, bkz. E/KN.4/1987/25, s. 26
ve 27, Detrick, s. 258). 

Çeşitli Devletler, 16. madde bağlam›nda, ana-
babalarla çocuklar›n kişisel haklar› aras›ndaki iliş-
ki konusunda aç›klama yapm›ş ya da çekince koy-
muştur. Komite ise, İlk Raporlar’› incelerken,
sürekli olarak bu aç›klama ve çekincelerin
yeniden ele al›n›p geri çekilmesi talebinde bulun-
muştur. Bu arada Komite, çocuğu kendi hak-
lar›n›n öznesi olarak tan›makta eksik kalan çekin-
celer konusundaki endişelerini dile getirmiştir (bu
konuda daha fazla bilgi ve Komite’nin yorumlar›
için bkz. madde 5, s. 82 ve madde 12, s. 168).
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Komite, çocuğun diğer kişisel haklar›yla birlikte
16. maddenin ulusal yasalara yans›mam›ş oluşu
konusundaki endişesini dile getirmesine karş›n,
bu maddenin sonuçlar› konusunda ayr›nt›l› bir
yorum yapmam›şt›r:

“Komite, Taraf Devletin, baflta aile, okul ve
di¤er kurumlarda olmak üzere çocu¤un özel
yaflam hakk›n› güvence alt›na alacak yeterli ön-
lemler almam›fl olmas›ndan endiflelidir.

“Komite, Taraf Devlete, baflta aile, okul ve
di¤er kurumlarda olmak üzere çocu¤un özel
yaflam hakk›n› güvence alt›na alacak, yasal
düzenlemeler dahil gerekli önlemleri almas›n›
tavsiye eder.” (Japonya ‹RSG, Add. 90, parag.
15 ve 36). 

Komite, bu konudaki yasal düzenlemeleri mem-
nuniyet karş›lam›ş, ancak özel yaşam hakk›n›
pratikte güvence alt›na alacak ek önlemler üzerin-
de de durmuştur: 

“Komite, daha önce yapt›¤› bir tavsiyenin (bkz.
Nikaragua ‹RSG, Add. 36, parag. 34) ›fl›¤›nda iç
hukukta (Çocuklar ve Ergenlere ‹liflkin Yasa) uy-
gun bilgilere eriflimin (madde 17) ve çocu¤un
özel yaflam hakk›n›n (madde 16) güvence alt›na
al›nm›fl olmas›ndan memnuniyet duymaktad›r.
Ancak, Komite, bu haklar›n pratikte kullan›l-
mas›n› sa¤layacak ikincil yasal düzenlemelerin
henüz yap›lmam›fl olmas›ndan endiflelidir.
Komite, Taraf Devleti hukuk reformunu sürdür-
meye; çocuklar› zararl› bilgilerden korumak, uy-
gun bilgilere ve özel yaflama ulaflmas›n› sa¤-
lamak üzere pratik usulleri ve düzenlemeleri
getirecek kaynaklar› tahsis etmeye özendirir.”
(Nikaragua 2RSG, Add. 108, parag. 28)  

Periyodik Raporlar K›lavuzu, 16. madde ile
güvence alt›na al›nan hakk›n “yasalarda özel
olarak çocuklar bağlam›nda nas›l dikkate al›nd›ğ›”
konusunda bilgi talep etmektedir. Çocuk Haklar›
Komitesi, İlk Raporlar’da yer al›p 16. madde çer-
çevesinde birtak›m sorunlar› gündeme getiren
kimi özel durumlar belirlemiştir. Örneğin, bir
Devlet’te, okullardaki din eğitimi için çocuğun ya
da ana-babas›n›n dininin kayda geçirilmesi ön-
görülmekte, bir başka Devlet’te de çocuğun
dininin kimlik belgesinde ve pasaportunda yer al-
mas› istenmektedir (ki bu örnekte kimlik belgesin-
de etnik kökenin de belirtilmesi istenmektedir):

“Komite’nin dikkat çekmek istedi¤i husus
fludur: Zorunlu din e¤itiminden muafiyet is-
teyen çocuklara böyle bir seçenek tan›nmas›na
karfl›n, bunun için ana-baban›n çocu¤un dinini
belirten resmî bir baflvuruda bulunmas› gerek-
mektedir ki bu durum çocu¤un özel yaflam›n›n

ihlâli biçiminde yorumlanabilir...

“Komite, Taraf Devlet’in, çocuklar›n din e¤itimi
almas› konusundaki politikalar›n›, ayr›m gözet-
meme ve özel yaflam›n korunmas› ilkeleri ›fl›¤›n-
da yeniden gözden geçirmesini önermektedir.”
(Norveç ‹RSG, Add.23, parag. 9 ve 23)

“Yurttafll›k hakk› söz konusu oldu¤unda,
Komite, Taraf Devlet’in, 2. madde (ayr›m gözet-
meme) ve 3. madde (çocu¤un yüksek yarar›)
›fl›¤›nda çocuklar›n kategorilere ayr›lmas›na son
vermesi, çocuklar›nki dahil olmak üzere yurttafl-
lar›n kimlik belgelerinde din ve etnik köken
bölümlerini kald›rmas› gerekti¤i görüflündedir.
Komite’nin görüflüne göre, insanlar›n dam-
galanmalar› ve Sözleflme ile tan›nan haklardan
yoksun kalmalar› ile sonuçlanabilecek her tür ifl-
lemden kaç›n›lmal›d›r.” (Myanmar ‹RSG,
Add.69, parag. 34)

“Komite, ayr›ca, pasaportlara etnik kökenin de
yaz›lmas› zorunlulu¤una iliflkin endiflelerini dile
getirmek ister.

“...Komite, Irkç›l›k Temelinde Ayr›mc›l›¤›n Or-
tadan Kald›r›lmas› Komitesinin daha önceki tav-
siyesi do¤rultusunda, pasaportlarda etnik
köken belirtilmesi zorunlulu¤unun bir kez daha
gözden geçirilmesini tavsiye eder.” (Letonya
‹RSG, Add. 142, parag. 23 ve 24)

Çocuklara özel dan›flmanl›k

Periyodik Raporlar K›lavuzu, 1. madde (çocuğun
tan›m›) çerçevesinde çocuklar›n “ana-baba r›zas›
olmadan hukukî ve t›bbî dan›şmanl›k hizmeti” al-
malar› ve yine “ana-baba r›zas› olmadan t›bbî
tedavi görmeleri ve ameliyat olabilmeleri” için
yasalarda belirli bir yaş s›n›r› getirilip getiril-
mediği konusunda bilgi talep etmektedir. Bunlar,
özel yaşamla ilgili konular› gündeme getirmek-
tedir: çocuğun, hukukî ve t›bbî konularda baş-
kalar›ndan sakl› tutulacak dan›şmanl›k arama hak-
k›; bu arada örneğin doğum kontrolü ve yasalar›n
izin verdiği durumlarda kürtaj dahil olmak üzere
yine başkalar›ndan sakl› tutulacak işlemlere baş-
vurma hakk› gibi. Sözleşme, çocuğun daha küçük
olmas› halinde bu haklardan yararlanamayacağ›
keyfî bir yaş s›n›r› getirilmesini desteklememek-
tedir. Bununla birlikte 5. madde, ana-babalara,
çocuğun gelişen yetenekleri ile uyumlu olarak
çocuğu yönlendirme ve ona yol gösterme olanağ›
tan›maktad›r.

Gerek t›p gerekse diğer mesleklerden olanlar,
genellikle, hastalar›na/müşterilerine ilişkin bil-
gileri başkalar›ndan sakl› tutmalar›n› öngören etik
kurallara tâbidirler. Bir çocuğun hasta ya da müş-
teri olmas› durumunda Sözleşme’nin ilkeleri ve
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hükümleri, çocuğun haklar›n› başta ana-babas›yla
olan ilişkisini göz önüne alan ve buna aç›kl›k
getiren bir çerçeve sunmaktad›r. (bkz. madde 1, s.8)
Komite, çeşitli vesilelerle, sağl›k hizmetlerinde
çocuk aç›s›ndan gizlilik üzerinde durmuştur. Ör-
neğin: 
“Komite, HIV/AIDS testi gibi konularda ana-
baba onay› olmaks›z›n dan›flmanl›k ve tedavi
hizmetleri alma hakk›n›n, bu gibi hizmetlerin
faturas›n›n ana-babalara gönderilmesi uy-
gulamas› nedeniyle s›n›rlanabilece¤inden en-
diflelidir. Böyle bir uygulama doktor-çocuk ilifl-
kisinin gizlili¤ini ihlal anlam›na gelecektir.
Komite, Taraf Devlete, t›bbi bak›m ve dan›fl-
manl›¤›n uygun yafltaki ve olgunluk düzeyin-
deki çocuklar için Sözleflmenin 12 ve 16. mad-
deleri do¤rultusunda gizli tutulmas›n› sa¤-
layacak önlemleri almas›n› tavsiye eder.” (Hol-
landa ‹RSG, Add. 114, parag. 19).  

Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma Konferans›
Raporu (Kahire 1994), ergenlik dönemindekilerin
cinsel ve doğum sağl›ğ› konular›n› ele almakta ve
at›lacak somut ad›mlara ilişkin önerilerinde Söz-
leşme hükümlerini izlemektedir. Raporda şöyle
denmektedir: “Ergenlik dönemindeki çocuklar›n
ana-babalar›n›n ve onlardan sorumlu diğer
kişilerin, ergenlik dönemindeki çocuğun gelişen
yeteneklerini gözeterek çocuğa cinsel ve doğumla
ilgili konularda uygun yönlendiriciliği ve yol gös-
tericiliği yapma haklar›, ödevleri ve sorumluluk-
lar›n› göz önüne alan ülkeler, sağl›k hizmetlerinde
görev yapanlar›n uygulad›klar› programlar›n ve
sergiledikleri davran›şlar›n, ergenlik dönemin-
dekilerin, cinsel ilişki yoluyla geçen hastal›klar ve
cinsel istismar dahil olmak üzere bu konularla il-
gili hizmetlere ve bilgilere erişimlerini engelleyici
olmamas›n› sağlamak durumundad›rlar. Söz
konusu hizmetlerde ergenlik dönemindekilerin
özel yaşamlar›na, bu yaşama ilişkin bilgilerin giz-
liliğine, ilgili kişinin r›zas›na, kültürel değerlerine
ve dinî inançlar›na sayg› gösterilmelidir. Ülkeler,
bu bağlamda, gerektiği durumlarda, ergenlik
dönemindekilerin cinsel bilgilere ulaşmalar›n› ve
hastal›klar›n›n tedavisini güçleştiren yasal, yönet-
sel ve toplumsal engelleri ortadan kald›rmal›d›rlar
... Ergenlik dönemindekiler, ana-babalar›n yol
göstericiliklerine ve sorumluluklar›na gerekli
özen gösterilerek, bu tür bilgilerin ve hizmetlerin
sağlanmas›na ilişkin planlama, uygulama ve
değerlendirme süreçlerine tam anlamda kat›l-
mal›d›rlar” (A/KONF.171/13, parag. 7.41-7.48;
ayr›ca 6.15).
D›fl müdahalelerden korunma

Komite, Güney Afrika’daki bekaret testi uy-
gulamalar›n›n gizlilikle ilgili yönüne ilişkin en-
dişelerini dile getirmiştir:

“...Komite, ayr›ca, k›z çocuklar›n sa¤l›¤›n› tehdit
eden, öz sayg›y› zedeleyen ve özel yaflam› ihlal
eden geleneksel bekaret testi uygulamalar›
konusundaki endiflelerini de dile getirmek ister.
Bu aç›dan Taraf Devlete, bu tür testlerin k›zlar
üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerini
yeniden de¤erlendirmesini tavsiye eder.
Komiteye göre Taraf Devlet bunlar›n da ötesin-
de, geleneksel tutumlar› de¤ifltirmek amac›yla
pratisyenler ve genel kamu oyunda bilinç ve
duyarl›l›k gelifltirici çal›flmalar yapmal› ve Sözlefl-
menin 16 ve 24 (3) maddeleri ›fl›¤›nda bekaret
testi uygulamalar›na son vermelidir.” (Güney
Afrika ‹RSG, Add. 122, parag. 33).

Çocuklar›n koruyucu aile yan›na yerleştirilmeleri
ya da evlat edinilmeleri söz konusu olduğunda, bu
tür işlemler için çocuklar›n fotoğraflar› kul-
lan›l›yor ve ayr›nt›l› özellikleri aç›klan›yorsa, özel
yaşam›n korunmas›na ilişkin sorunlar ortaya
ç›kabilir. 

İnsan Haklar› Komitesi, 1988 y›l›nda, Ulus-
lararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin
özel yaşam›n korunmas›na ilişkin 17. maddesi
konusunda ayr›nt›l› bir Genel Yorum yay›nlam›ş-
t›r. Bu yorumda aşağ›da örneklenen önemli tan›m-
lamalar ve aç›klamalar getirilmektedir:

• kişiler, yaln›zca resmî görevlilerin değil baş-
kalar›n›n müdahalelerinden de korunmal›d›r-
lar:

• Devlet, bu tür müdahaleleri önleyecek yasal ve
diğer önlemleri almal›d›r;

• müdahale, ancak yasalarda belirlenen biçim-
lerde yap›labilir; başka bir deyişle bu müda-
haleler keyfî olmamal›, Sözleşme’nin hüküm-
leri, amaçlar› ve hedefleri ile uyumluluk
taş›mal› ve özel durumlarda makul ölçüleri aş-
mamal›d›r;

• Devlet, haklar›n›n ihlâl edildiği düşüncesinde
olan kişilere şikayet imkân› ve gerekli baş-
vurularda bulunma hakk› tan›mal›d›r.

İnsan Haklar› Komitesi, Taraf Devletler’in ken-
dilerinin 17. maddeye ayk›r› müdahalelerde
bulunmama yükümlülüğü alt›nda olduklar›n› ve
özel ya da tüzel kişilerce gerçekleştirilebilecek bu
tür müdahalelere yasak getirmeleri gerektiğini
vurgulamaktad›r. Ayr›ca, Taraf Devletler, 17.
maddenin hem yasa d›ş› hem de keyfî müda-
halelere karş› korunmayla ilgili olduğu gerçeğine
pek az dikkat etmişlerdir: “Başka bir deyişle, söz
konusu maddede yer alan hakk› güvenceye alacak
hükümleri getirecek olan, en başta Devlet’in ken-
di yasalar›d›r ... Burada geçen ‘yasa d›ş›’ terimi,
yasalarda öngörülen durumlar d›ş›nda başka hiç-
bir müdahalenin yap›lamayacağ› anlam›na gel-
mektedir. Devlet’in yetki verdiği müdahale ancak
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yasalar çerçevesinde olabilir ki, bu yasalar›n da
Sözleşme’nin hükümleri, amaçlar› ve hedefleri ile
uygunluk taş›mas› gerekir. 

“Metinde geçen ‘keyfî müdahale’ ifadesi de 17.
madde ile güvence alt›na al›nan hakla ilişkilidir.
Komite’nin görüşüne göre ‘keyfî müdahale’ teri-
mi yasalarda izin verilen müdahaleleri de kap-
sayacak biçimde geniş yorumlanabilir. Keyfîlik
kavram›na bu metinde yer verilmesinin amac›,
yasal çerçevedeki müdahalelerin bile Sözleş-
me’nin hükümlerine, amaçlar›na ve hedeflerine
uygunluk taş›mas›n›n ve özel durumlarda makul
ölçüleri aşmamas›n›n sağlanmas›d›r.”

İnsan Haklar› Komitesi, verilecek raporlar›n,
belirli bir Devlet’in hukuk sistemi içinde oluş-
turulup “yasalar›n yetki verdiği müdahaleleri
belirleme yetkisine sahip” organlar ve bu organ-
lar›n yetkileri konusunda bilgi içermesini öner-
mektedir: “Yasalara kesin uyum gözeterek bu tür
müdahaleler üzerinde denetim işlevini görecek
yetkililere ve mağdur durumdaki kişilerin Sözleş-
me’nin 17. maddesinin ihlâl edildiğine ilişkin
şikayetlerini hangi kanallar arac›l›ğ›yla yapacak-
lar›na ilişkin bilgiler de zorunludur. Taraf Devlet-
ler, verdikleri raporlarda, fiilî durumun yasalarla
ne ölçüde uyuştuğuna da aç›kl›k getirmelidirler.
Taraf Devletler’ce sunulacak raporlarda yer al-
mas› gereken diğer bilgiler ise, keyfî ve yasa d›ş›
müdahale gerekçesiyle yap›lan şikayetler, bu
konudaki say›sal veriler ve bu tür durumlarda
mağdurlara sağlanan tazminat gibi konularla il-
gilidir.”

İnsan Haklar› Komitesi şu noktaya dikkat çek-
mektedir: “Bütün insanlar toplumun bir parças›
olduklar›na göre, özel yaşam›n korunmas› da zo-
runlu olarak göreli bir konudur. Bununla birlikte,
yetkili kamu görevlileri, herhangi bir kişinin özel
yaşam›na ilişkin bilgileri, ancak, bu tür bilgiler
toplumun genel ç›karlar› aç›s›ndan zorunlu olduğu
durumlarda toplayabilmelidirler” (İnsan Haklar›
Komitesi, Genel Yorum 16, 1988,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 131).

Kurumlarda özel yaflama sayg›

Kurumlarda, özellikle çocuk yurtlar›nda ve
tutukevlerinde bulunan çocuklar›n özel yaşamlar›,
fiziksel çevre ve düzenleme, aş›r› kalabal›k,
gerekli denetimin olmamas› ve benzeri nedenler
dolay›s›yla özellikle tehdit alt›nda olabilir
(Nitekim, Kosta Rika taraf›ndan haz›rlanan İlk
Rapor’da kalabal›k kurumlar›n ve yetimhanelerin,
çocuklar›n özel yaşamlar›n›n korunmas› yolunda
“zorunlu bir ad›m” olarak kapat›ld›klar› belir-
tilmektedir (Kosta Rika İR, parag. 122-124).
Ayr›ca, bu tür kurumlardaki video kay›t denetimi
de çocuklar›n özel yaşamlar›n› ihlâl edici bir nite-
lik taş›yabilir.”  

16. madde, çocuğun özel yaşam›n›n korunmas›
hakk›n›n yasalarla güvence alt›na al›nmas›n›
öngörmektedir. Dolay›s›yla, kurumlarda bulunan
çocuklar için, özel alan dahil olmak üzere, alanlar,
tuvaletlerin ve banyolar›n düzenlenişi vb.
aç›s›ndan asgarî standartlar belirlenmelidir.
Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallar›
(aşağ›ya bkz.) taraf›ndan ele al›nan bu hususlar,
kurumlara yerleştirilen çocuklar için de aynen
geçerlidir. Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin
3(3). maddesi çocuklar›n bak›m›na ya da korun-
mas›na yönelik kurum, hizmet ve tesislerin, yetk-
ililerce belirlenen standartlara uymas›n›
öngörmektedir (bkz. s. 47). Bu standartlar›n,
çocuğun özel yaşam›n›n korunmas› hakk› dahil
Sözleşme hükümlerini, ayr›m gözetmeksizin
yans›tmas› gerekir.

Hürriyeti k›s›tlay›c› cezaya çarpt›r›lan-
lar›n özel yaflamlar›.

Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallar›,
bu konuyla ilgili çeşitli hükümler içermektedir.
Birincisi, 13. kuralda belirtilen genel ilke, özgür-
lüklerinden yoksun b›rak›lan çocuklar›n, ulusal ve
uluslararas› yasalarda öngörülüp hürriyetin k›s›tl›-
l›k haliyle uyuşmazl›k yaratmayacak kişisel ve di-
ğer haklardan yararlanabilmelerini öngörmekte-
dir. Bunun yan›s›ra, tutulacak dosyalara (bkz. s.
208), tasar›ma ve yaşam çevresine, kişi üzerinde-
ki etkilere, ziyaretlere, yaz›şma ve haberleşmelere
(bkz. s. 210) ve görevli personelin davran›şlar›na
ilişkin özel hükümler de bu kurallarda yer almak-
tad›r.

Çocuklar›n tutulduklar› kurumlar›n plan›nda ve fi-
ziksel çevresinde, çocuğun özel yaşam gereksini-
mine gerekli özen gösterilmelidir (kural 32); bu
kurumlardaki tuvalet vb. gibi yerlerin, her çocu-
ğun “fiziksel ihtiyaçlar›n› mahrem ve temiz bir şe-
kilde ve uygun bir tarzda karş›lamas›n› sağlamas›-
na” olanak tan›yacak biçimde ve yeterlilikte olma-
s› gerekir (kural 34). Kural 35 ise şöyle demekte-
dir: “Kişisel eşya bulundurma, mahremiyet hakk›-
n›n temel bir unsuru olup, çocuklar›n psikolojik
sağl›klar› için esast›r. Her çocuğun kişisel eşya
bulundurma hakk› ve bu eşyalar› saklamak için
uygun araçlara sahip olma hakk› tam olarak tan›-
n›r ve bu haklara sayg› gösterilir...” Çocuklara ya-
p›lan ziyaretler konusunda “Her çocuğun s›k s›k
ve düzenli bir biçimde, kural olarak haftada bir
kez ve her ay en az bir kez ailesi ve savunma avu-
kat› taraf›ndan ziyaret edilmeye hakk› olup, bu zi-
yaretler s›ras›nda çocuğun mahremiyetine, ziya-
retçilerle temas kurma ve s›n›rs›z olarak iletişim-
de bulunma ihtiyaçlar›na sayg› gösterilir” (kural
60). Özgürlüklerinden yoksun b›rak›lm›ş çocukla-
r›n bulunduklar› tesislerde görev yapanlar “çocuk-
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lar›n insan onurlar›na sayg› göstererek, çocuklar›n
kurum içindeki yaşamlar› ile kurum d›ş›ndaki ya-
şamlar› aras›ndaki fark› en aza indirmek için çal›-
ş›r” (kural 87(e)).

Çocuk adalet sisteminde ve
di¤er usulî ifllemlerde özel
yaflama sayg›

16. maddeye ek olarak 40. madde, çocuklar›n ce-
za yasas›n› ihlâl etmekle suçland›klar› durumlar-
da, çocuklar›n özel yaşamlar›na kovuşturman›n
bütün aşamalar›nda eksiksiz sayg› duyulmas›n›”
öngörmektedir.

Beijing Kurallar› Sözleşme’nin 40. maddesindeki
bu hükmün kapsam›n› genişletmektedir. Bu bağ-
lamda 8.1. kuralda şöyle denmektedir: “Her aşa-
mada çocuğun afişe olmas› yahut damgalanmas›
gibi zararlara yol açabilecek durumlar›n ortadan
kald›r›lmas› için gizliliğe azamî özen gösterilme-
lidir. 2. ilke olarak, çocuk suçlunun kimliğine iliş-
kin hiçbir bilginin yay›nlanmas›na izin verilme-
melidir.”

Kurallarla ilgili resmî yorumda şu aç›klama yap›l-
maktad›r: “Kural 8, çocuğun kimliğinin gizlenme-
si hakk›n›n korunmas› ilkesinin önemine işaret et-
mektedir. Genç insanlar “damgalanmak” konu-
sunda özellikle çok hassast›r. Kriminolojik araş-
t›rmalar, genç insanlar›n “kabahatli” ve “suçlu”
gibi s›fatlarla tan›nmaktan büyük çapta ve zararl›
olarak etkilendiklerini ortaya ç›karm›şt›r. Bu Ku-
ral ayr›ca dava hakk›nda kitle iletişim araçlar›nda
yay›nlanan haberlerin zararl› etkilerinden de (ör-
neğin suçlanan ya da suçlu bulunan gençlerin
isimlerinin aç›klanmas› gibi) çocuklar›n korunma-
s›n› amaçlamaktad›r. Çocuğun ç›kar›, hiç değilse
ilke düzeyinde korumaya al›nm›şt›r.” 

Çocuk suçlular›n özel yaşamlar›n›n özel olarak
korunmas›na ilişkin hükümler Uluslararas› Kişisel
ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 14. maddesinde
de yer almaktad›r. Bu maddede şöyle denmekte-

dir: “bir ceza davas›nda veya hukuk davas›nda ve-
rilen hüküm, gençlerin menfaati, veya aile uyuş-
mazl›klar› veya çocuğun velayeti ile ilgili davalar
aksini gerektirmedikçe alenî olarak tefhim edilir”
(madde 14(1)). 
Çocuk Haklar› Komitesi, çocuklar›n yarg›lanma-
lar›yla ilgili Genel Görüşme Raporu’nda şöyle de-
mektedir: 

“Çocu¤un özel yaflam›n›n gizlili¤ine, ceza kay›t-
lar› ve medyan›n olas› yay›nlar› dahil olmak üze-
re kovuflturman›n bütün aflamalar›nda tam ola-
rak sayg› gösterilmelidir.” (onuncu oturum ra-
poru, Ekim-Kas›m 1995, ÇHS/K/46, parag. 227)
Komite, “çocuk ve medya” başl›kl› Genel Görüş-
me için haz›rlad›ğ› özette, medya haberlerinde ço-
cuğun özel yaşam›na sayg› göstermenin önemine,
yaln›zca çocuk suçlar› bağlam›nda değil çocuk is-
tismar› ve aile sorunlar› ile ilgili konularda da
özen gösterilmesini istemiştir (ayr›ca bkz. madde
17, s. 243):
“Medyan›n kendisinin çocuklar› istismar etme-
mesi önemlidir. Örne¤in, suç teflkil eden eylem-
lere, cinsel istismar ve aile sorunlar›na kar›flan ço-
cuklara iliflkin haberlerde çocu¤un kiflili¤i korun-
mal›d›r. Neyseki, kimi ülkelerde medya, çocu¤un
kiflili¤inin bu anlamda korunmas›na iliflkin ilkele-
re gönüllü olarak uyma karar› alm›flt›r. Ne var ki,
bu tür etik standartlara her durumda uyulma-
maktad›r.” (on birinci oturum raporu, Ocak
1996, ÇHS/K/50, Ek IX, s. 80)
Genel Görüşme s›ras›nda ortaya ç›kan tavsiyeler-
den biri, çocuk istismar›na ilişkin haberler için
özel kurallar uygulanmas›na ilişkindi. Burada “bir
yanda haber verilirken, diğer yanda olaya kar›şan
çocuklar›n sayg›nl›klar›n›n nas›l korunacağ›” be-
lirlenecekti:
“‹lgili çocu¤un kimli¤inin aç›klanmamas› konusu-
nun üstünde önemle durulmas› gerekmektedir”
(on üçüncü oturum raporu, Eylül-Ekim 1996,
ÇHS/K/57, parag. 256)

Çocuklara iliflkin dosyalar

Pek çok çocuk hakk›nda, örneğin sağl›k, eğitim,
sosyal hizmetler ve yarg›lama ile ilgili konularda
tutulan ve saklanan dosyalar vard›r (ayr›ca bkz.
madde 8 - çocuğun kimliğinin korunmas›, s. 115).
Özel yaşam›n korunmas› hakk›, çocuk aç›s›ndan
aşağ›daki hususlar›n güvence alt›na al›nmas›n› ge-
rektirir:

• çocuğun kendi hakk›nda baz› bilgilerin kayd›-
n›n tutulduğunu bilmesi;

• çocuğun bu tür bilgilerin hangi gerekçeyle tu-
tulduğunu ve kimin elinde olduğunu bilmesi;

• çocuğun, ister elde ister elektronik ortamda tu-
tulsun bu bilgilere erişebilmesi;
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Çocuklar taraf›ndan ifllenen
suçlar›n haber yap›lmamas›

Uruguay’›n İlk Raporu’nda belirtildiğine göre,
bu ülkedeki Çocuk Yasas›’n›n 19. maddesi 18
yaş›ndan küçük çocuklar taraf›ndan işlenen suç-
lar›n haberlerde yer almas›n› yasaklamaktad›r.
“18 yaş›ndan küçük çocuklar taraf›ndan işlenen
suçlar›n haber yap›lmas› ve bu suçlar›n görsel
olarak yans›t›lmas› kesinlikle yasakt›r.” Bu tür
konularda bas›na ve medyaya bilgi aktaran ka-
mu görevlileri para cezas›na çarpt›r›lmakta ve
bu cezalar Çocuk Konseyi’ne aktar›lmaktad›r
(bugün bu Konsey’in yerini Ulusal Çocuk Kuru-
mu alm›şt›r) (Uruguay İR, parag. 143).



• çocuğun, bu dosyalarda yer alan bilgileri ince-
leyebilmesi, eğer gerekiyorsa bağ›ms›z bir or-
gana da başvurarak bu bilgilerde düzeltme ya-
pabilmesi.

Yasalar, bu tür bilgilere ulaşabilecek kişileri belir-
leyip s›n›rland›rmal›, bilgilere erişim keyfî olma-
mal›, bu konuda Sözleşme ilkelerine uyulmal›d›r.
Çocuk, ayr›ca, başka kimlerin bu bilgilere erişebi-
leceğini de bilmelidir.

İnsan Haklar› Komitesi, Uluslararas› Sözleş-
me’nin özel yaşamla ilgili benzer bir maddesi ko-
nusunda şu yorumu yapmaktad›r: “İster kamu yet-
kilileri, ister özel kişi ve kurumlar taraf›ndan kişi-
lere ilişkin bilgilerin derlenmesi ve bu bilgilerin
bilgisayarlarda, veri bankalar›nda ve diğer kay-
naklarda tutulmas› yasal belirlemelere tâbi olmal›-
d›r. Devletler’in, bir kişinin özel yaşam›na ilişkin
bilgilerin, yasal olarak bu bilgilere ulaşma yetkisi
olmayan kişilerin eline geçmemesini, bu durum-
daki kişiler taraf›ndan kullan›lmamas›n› ve bu bil-
gilerden Sözleşme ile çak›şan amaçlar için yarar-
lan›lmamas›n› sağlayacak önlemleri almalar› ge-
rekmektedir. Özel yaşam›n en etkili biçimde koru-
nabilmesi için, her bireyin, otomatik veri dosyala-
r›nda kendilerine ilişkin bilgi bulunmas›n› isteyip
istemediğini, istiyorsa bunlar›n hangi kişisel bilgi-
lerden ibaret olacağ›n› ve hangi amaçla elde tutu-
lacağ›n› aç›k biçimde ifade etme hakk›n›n olmas›
gerekir. Ayr›ca, her bireyin, hangi kamu yetkilile-
rinin, özel kişilerin ya da organlar›n kendi dosya-
lar›n› elde tutma hakk›na sahip olacağ›n› belirle-
me hakk› olmal›d›r. Eğer bu dosyalarda doğru ol-
mayan kişisel bilgiler yer al›yorsa ya da bu bilgi-
ler yasalara ayk›r› biçimde işlenmişse, herkesin bu
tür bilgilerin düzeltilmesini ya da silinmesini iste-
me hakk› vard›r.” (İnsan Haklar› Komitesi, Genel
Yorum 16, 1988, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 131)

Beijng Kurallar› (ki Komite bu kurallar›n asgarî
standartlar› sağlad›ğ› görüşündedir) çocuk mahke-
melerinde kullan›lan dosyalara ilişkin olarak
21(1). kural şunu öngörmektedir: “Çocuk suçlula-
ra ilişkin kay›tlar kesinlikle gizli tutulmal› ve
üçüncü kişilerin bilgisine kapal› olmal›d›r. Kay›t-
lar›n ayr›nt›lar› sadece davaya bakm›ş veya ko-
nuyla görevi gereği ilgilenmiş yetkili kişilerle s›-
n›rl› tutulmal›d›r.” Kural 21(2): “Çocuk suçlulara
ilişkin kay›tlar ayn› çocuğu ilgilendiren yetişkin-
lere ait davalarda kullan›lmamal›d›r.” Resmî yo-
rumda şöyle denmektedir: “Bu kural çocuk suçlu-
nun ç›karlar›yla suçu kontrol alt›na almak duru-
munda bulunan polis ve savc›l›k kay›tlar› aras›nda
bir denge kurmay› amaçlamaktad›r (ayr›ca bkz.
kural 8). Maddede sözü edilen “yetkili kişiler” di-
ğer kişilerin yan›s›ra, araşt›rmac›lar› da kapsam›-
na al›r.”

Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallar›

bu hususta daha ayr›nt›l› hükümler içermektedir:
“Hukukî belgeler, sağl›k belgeleri ve disiplin işle-
mi belgeleri de dahil çocuklara yap›lan muamele-
lerin biçimi, içeriği ve ayr›nt›lar› ile ilgili bütün
belgeler, gizli bir şahsî dosyada saklan›r; günü gü-
nüne tutulan bu dosya sadece yetkili kişilere aç›k-
t›r; dosyan›n içindeki belgeler, kolayl›kla anlaş›la-
bilecek bir şekilde yerleştirilir. Gerektiği takdirde
her çocuk, kendi dosyas›n›n içinde yer alan ger-
çekd›ş›, temelsiz veya haks›z beyanlar›n düzeltil-
mesine imkân sağlamak için itiraz etmek hakk›na
sahiptir. Çocuklar›n bu haklar›n› kullanabilmeleri
için, uygun bir üçüncü kişinin talebi halinde bu
dosyaya ulaşmas›na ve inceleyebilmesine imkân
veren usuller konur. Çocuğun sal›verilmesinden
sonra çocuk hakk›ndaki bu dosya mühürlenir ve
uygun bir zamanda iptal edilir” (kural 19). 

“aile”

“Aile” kavram› Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’de geniş ve etrafl› bir biçimde yorumlanmak-
tad›r. Bu kavram, ana-baban›n yan›s›ra “yerel ge-
lenekler öngörüyorsa uzak aile veya topluluk üye-
lerini” de kapsayabilmektedir (madde 5). Komite
de, Taraf Devletler’in verdikleri raporlar› inceler-
ken bu yorumu öne ç›karm›şt›r (bkz. madde 5, s.
91).

İnsan Haklar› Komitesi, özel yaşam›n korunma-
s›yla ilgili olup yukar›da belirtilen Genel Yoru-
mu’nda şöyle demektedir: “Sözleşme’nin amaçla-
r›, ‘aile’ terimi söz konusu olduğunda, bu terimin,
17. maddenin gerekleri aç›s›ndan, ilgili Taraf
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Ana-baba denetimi

Belçika’n›n İlk Raporu’nda şöyle denmektedir:
“Özel yaşam ve haberleşme özgürlüğü aç›s›ndan
herkes için ayn› ilke geçerlidir: Kimse, kendisine
yönelik olmayan yaz›şmalar› ve iletileri ele geçi-
rip okuma hakk›na sahip değildir. Bununla bir-
likte kimi ana-babalar ve yarg›çlar, ana-babalar›n
çocuklar›n› büyütüp yetiştirme yetkilerinin, ço-
cuğun haberleşmelerine sansür uygulama yetki-
sini de içerdiği görüşündedir. Kimi ana-babalar,
bu hakk›, çocuklar›n›n yaz›şma ve haberleşmele-
ri ile kişisel ilişkilerini denetleme gerekçesi say-
maktad›rlar. Ancak, ana-babalar›n bu amaçla be-
lirli ve meşru araçlar› kullanmalar› gerekir. Ayr›-
ca, çocuk kendi baş›na takdir hakk›n› kullanacak
olgunluğa eriştiğinde, ana-babalar çocuğun bu
tür müdahalelerden bağ›ş›k olma hakk›n› kabul
etmek zorundad›rlar.” (Belçika İR, parag. 150).

Fransa’da Posta Hizmetleri Yasas›, 18 yaş›ndan
küçük çocuklara yollanan adî, taahhütlü ya da
değeri belirtilmiş postalar›n, bu çocuklara ana-
babalar›n›n ya da vasilerinin yaz›l› r›zas› üzerine
teslim edilebileceğini belirtmektedir (Fransa İR,
parag. 242).



Devlet’teki toplumun aile kavray›ş› çerçevesinde
aileye dahil say›lan herkesi kapsayacak biçimde
yorumlanmas›n› gerektirmektedir...” (İnsan Hak-
lar› Komitesi Genel Yorum 16, 1988,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 130)

Çocuğun ailesine müdahaleyi öngören herhangi
bir düzenleme yasal dayanağa sahip ve keyfîlikten
uzak olmal›, Sözleşme’nin diğer ilkeleri ve hü-
kümleri ile uyumluluk taş›mal› ve özel durumlar-
da makul s›n›rlar› aşmamal›d›r. 9. madde bu aç›-
dan özellikle anlaml›d›r; çünkü, çocuğun ana-ba-
bas›ndan ayr›labileceği özel koşullar› belirtmekte-
dir. Çocuk, bu hakk›n ihlâli karş›s›nda itiraz ve
hak arama yollar›na başvurabilmelidir.Sözleş-
me’nin 37(c). maddesi, özel olarak, özgürlüğün-
den yoksun b›rak›lan her çocuğa “olağanüstü du-
rumlar d›ş›nda ailesi ile yaz›şma ve görüşme yo-
luyla ilişki kurma hakk›na sahip olduğunu” belirt-
mektedir. 

“konut”

İnsan Haklar› Komitesi “konut” terimini şöyle yo-
rumlamaktad›r: “İngilizce’de ‘konut’ terimi ... bir
kişinin kald›ğ› ya da hayat›n› sürdürdüğü yer ola-
rak anlaş›lmal›d›r.” İnsan haklar› Komitesi de “ki-
şilerin evlerinde yap›lacak aramalar›n gerekli ka-
n›tlar›n aranmas›yla s›n›rl› tutulmas›n› ve bu ara-
man›n taciz ve zarar boyutlar›na varmamas› ge-
rektiğini” belirtmektedir (İnsan Haklar› Komitesi
Genel Yorum 16, 1988, İHB/GEN/1/Rev.5, s.
130-131).Dolay›s›yla kimi çocuklar için “ev” çe-
şitli kurumlar, alternatif bak›m tesisleri, yat›l›

okullar, gözetim ve tutukevleri, uzun süre kal›nan
hastaneler gibi yerleri de içermektedir.Çocuğun
evine, örneğin arama yapma gibi müdahaleleri
içeren düzenlemeler keyfî olmamal› ve yasalar
uyar›nca gerçekleştirilmeli, Sözleşme’nin diğer il-
ke ve hükümleri ile uyumluluk taş›mal› ve özel
durumlarda makul ölçüleri aşmamal›d›r.Bir aile-
nin evinden d›şar› ç›kart›lmas› bu ölçütlere göre
gerçekleştirilmelidir. Alternatif bak›m alt›ndaki
çocuklar›n bir “evden” diğerine nakledilmesi ço-
cuğun haklar›yla çelişmemelidir. Çocuk, bu hak-
k›n ihlâl edildiği durumlarda şikayet ve hak arama
yollar›na baş vurabilmelidir.

“ve iletiflimine”Bütün çocuklar›n, kendi

ailelerinin yan›nda olsun başka yerlerde olsun, ile-
tişimlerine - mektup ve telefon dahil her tür ileti-
şim biçimi - yönelik yasal olmayan ve keyfî mü-
dahalelerden uzak kalma haklar› vard›r.Çocuğa
gelen mektup ve telefonlar› açma, okuma, bunlar›
s›n›rlama vb. gibi bir çocuğun iletişimine yönelik,
müdahalelere olanak tan›yan her düzenleme yasa-
larda belirtilmeli ve keyfî olmamal›, Sözleş-
me’nin diğer ilke ve hükümleri ile uyumluluk ta-
ş›mal› ve özel durumlarda makul ölçüleri aşma-
mal›d›r. Bu hakk›n ihlâli durumunda çocuğun şi-
kayet ve hak arama kanallar›n› kullanmas›na ola-
nak tan›nmal›d›r.İnsan Haklar› Komitesi Sözleş-
me’de yer alan özel yaşam maddesine ilişkin yo-
rumunda şöyle demiştir: “17. maddeye uygunluk,
iletişimin bütünlüğünün ve gizliliğinin fiilen (de
facto) ve hukuken (de jure) güvence alt›na al›nma-
s›n› gerektirir. İletilen mesaj herhangi bir müdaha-
leye uğramadan, aç›lmadan ya da başka yollardan
okunmadan adresine ulaşmal›d›r. Elektronik ya da
başka yollardan denetleme; telefon, telgraf ve di-
ğer iletişim yöntemlerine kar›ş›lmas› ve konuşma-
lar›n dinlenmesi yasaklanmal›d›r...” (İnsan Hakla-
r› Komitesi, Genel Yorum 16, İHB/GEN/1/Rev.5,
s.131)Yukar›da değinildiği gibi, Çocuk Haklar›na
Dair Sözleşme’nin 37. maddesine göre, özgürlü-
ğünden yoksun b›rak›lan her çocuğun, olağanüstü
durumlar d›ş›nda ailesiyle yaz›şma ve görüşme
yoluyla ilişkisini sürdürme hakk› vard›r. Özgürlü-
ğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n Korunma-
s›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallar› şöyle de-
mektedir: “Kanunen k›s›tlanmad›kça, her çocuğun
kendi istediği bir kimse ile haftada en az iki kez
yaz›l› olarak veya telefon vas›tas›yla iletişim kur-
ma hakk› vard›r; her çocuğun bu haktan etkili bir
biçimde yararlanabilmesi için kendisine gerekli
yard›m gösterilir. Her çocuğun kendisine gönderi-
len mektuplar› alma hakk› vard›r” (kural 61).“…
onur ve itibar›na da haks›z olarak sald›r›la-
maz” Bütün ülkelerde olmasa bile birçok ülkede,
yetişkinleri, onurlar›na ve itibarlar›na yönelik,
hem sözlü (iftira) hem de yaz›l› ve/veya medya
kanal›ndan yap›lan (yay›n yoluyla hakaret) sald›-
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Avusturya’da iletiflimin gizlili¤i
Çocuklar›n özel hayatlar›n›n korunmas›n›n
önemli yönlerinden biri de iletişimin gizliliğidir.
Avusturya’da 1991 y›l›nda, Fessel Ensititüsü ta-
raf›ndan yap›lan bir araşt›rmaya göre, 6 ila 13
yaş aras› çocuklardan %5’i hayatlar›nda en az
bir kere iletişimin gizliliğinin sağlanamad›ğ›n›
belirtmişlerdir. 14-17 yaş aras› çocuklar›n alt›da
biri, ana-babalar›yla, “onlar›n izni olmadan
mektuplar›n yada günlüğün aç›l›p okunmas›”
konusunda s›k s›k çat›şma yaşad›klar›n› belirt-
miştir. 

6-13 yaş aras› çocuklar›n % 36’s›, 14 yaş›ndaki-
lerin % 69’u ve 16 yaş›ndakilerin %79’u ileti-
şimlerinde gizlil›k haklar›n›n bulunduğunun bi-
lincindedir. Buna karş›l›k yetişkinlerin (18 yaş
üstü) sadece yar›s› çocuğun iletişiminin gizliliği
ve günlük ya da yazd›klar› diğer şeylerin doku-
nulmazl›ğ› hakk›nda bilgi sahibidir. Avusturya
halk›n›n üçte biri bu haklar› “oldukça önemsiz”
görmektedir. Buna karş›l›k ankete kat›lanlar›n
üçte biri ana-babalar›n çocuklar›n›n mektuplar›-
n› ve günlüklerini okuma hakk› olduğunu red-
detmiştir. (Avusturya İR, parag.182-183).



r›lardan koruyan yasalar vard›r. Buradaki hüküm,
bunlardan çocuklar›n da yasal olarak ayn› şekilde
korunmas›n› öngörmektedir. Yasalar bu alandaki
korumay› belirlemeli, çocuklar da sorumlu kişile-
re karş› etkili yasal yollara başvurabilmelidirler.
İnsan Haklar› Komitesi, Uluslararas› Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde ayn› ifadelerle yer
alan hüküm konusunda şu yorumda bulunmakta-
d›r: “17. madde kişisel sayg›nl›ğ›n ve itibar›n ko-
runmas›n› öngörmekte ve Devletler’e bunu sağla-
yacak gerekli yasalar› koyma yükümlülüğü getir-
mektedir. Ayr›ca, yasalar herkese kendini haks›z
sald›r›lardan koruyabilmesi ve sorumlular›na kar-
ş› etkili yasal yollara başvurabilmesi için olanak
tan›mal›d›r.” (İnsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 16, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 131) Az önce de
belirtildiği gibi, Çocuk Haklar› Komitesi, “çocuk
ve medya” konusunda 1996 y›l›nda yapt›ğ› Genel
Görüşme’nin raporunda, medyan›n yer verdiği ço-
cuk imgeleri (gerek bireysel gerekse toplu imge-
ler) konusundaki endişelerini dile getirmiştir (ay-
r›ca bkz., madde 17, s. 233):

“Medya, haberlerinde bir çocuk ‘imgesi’ sun-
maktad›r. Bu imgeler, çocuklar›n kim olduklar›
ve nas›l davrand›klar› konusunda kimi alg›lama-
lar› yans›tt›¤› gibi buna iliflkin alg›lamalar› da et-
kilemektedir. Bu imge, genç insanlara yönelik
bir sayg› duygusu yaratabilece¤i gibi, kamu-
oyunda ve politikac›larda olumsuz etkiler yara-
tacak önyarg›lar› ve kal›p tipleri de yayg›nlaflt›-
rabilir. ‹ncelikleri gözeten ve bilgi temeline da-
yal› haberler, çocuk haklar›n›n yarar›nad›r...”
(on birinci oturum raporu, Ocak 1996,
ÇHS/K/50, Ek IX, s. 80 ve 81)

Komite, Nikaragua’da çocuklar› hedef alan med-
ya sald›r›lar› konusunda şu yorumu yapm›şt›r:

“Komite çocuklar›n, medya taraf›ndan kiflilikleri-
ne ve çocuk olma durumlar›na zarar verecek bi-
çimde s›k s›k istismar edilmeleri konusunda Ta-
raf Devlet’in ifade etti¤i kayg›lar› paylaflmakta-
d›r...

Komite’nin bu konudaki tavsiyesi fludur: çocuk-
lar› esenliklerine zarar verebilecek bilgilere ve
materyallere karfl› koruyacak ve Sözleflme’nin
16. ve 17. maddeleri uyar›nca çocu¤un özel ya-
flam›n› güvence alt›na alacak önlemler ivedilikle
al›nmal›d›r.” (Nikaragua ‹RSG, Add. 36, parag.
17 ve 34)

Çocu¤un bu tür müdahale ve
sald›r›lara karfl› yasa taraf›ndan
korunma hakk›: madde 16(2)

Yukar›da da belirtildiği gibi İnsan Haklar› Komi-
tesi yapt›ğ› Genel Yorum’da özel yaşam›n gizlili-
ği hakk›na müdahalenin yasalarda öngörüldüğü
biçimde, keyfîlikten uzak, Sözleşme’nin hüküm-
lerine, amaçlar›na ve hedeflerine uyumlu biçimde
(benzer biçimde, Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin 16. maddesi bağlam›nda da bu müdahale-
lerin Sözleşme’nin ilkelerine ve hükümlerine uy-
gunluk taş›mas› gerekir) ve özel durumlarda ma-
kul s›n›rlar› aşmamak üzere yap›labileceğini ön-
görmektedir. Bunlara ek olarak Devlet, haklar›n›n
ihlâl edildiğini düşünen kişilere yasal yollardan şi-
kayet ve başvuruda bulunma olanağ› sağlamal›d›r.
(İnsan Haklar› Komitesi Genel Yorum 16, 1988,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 130)
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

16. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (16. madde, sosyal güvenlik, adalet, e¤itim, iletiflim ve medyayla ilgili devlet kurulufllar›
özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasal düzenlemelerin, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak
biçimde bu madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 16. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan kapsaml› olarak bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (16. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin çocuk-
larla birlikte ve çocuklar için çal›flan herkesi ve ailelerini, bu arada ana-baba e¤itiminde görev alanlar› kap-
samas› gerekir).

1166..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr

Yasal düzenlemeler, çocuklar›n, afla¤›daki alanlara yönelik haks›z ve keyfî müdahalelerden korunma hakk›n› özel
olarak tan›yor mu? 

� özel yaflam,

� aile,

� ev, 

� iletiflim.
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� Yasal düzenlemeler, Sözleflme’nin di¤er bütün ilkelerine ve hükümlerine uygunluk tafl›yor mu?

Yasal düzenlemelerde afla¤›da belirtilen makamlar›n bu tür müdahalelerine karfl› gerekli önlemler yer al›yor mu?

� devlet kurulufllar›n›n,

� özel kurumlar dahil di¤erlerinin.

� Çocu¤un özel yaflam›na, ailesine, evine ve iletiflimine yasal olarak yap›lmas› mümkün müdahaleler yasa-
larda belirtilmifl mi?

Yasal düzenlemelerde, hangi durumda olursa olsun, bu yöndeki müdahalelere yönelik olarak afla¤›da belirtilen
hususlar için gerekli güvenceler yer al›yor mu?

� keyfîlik tafl›mamas›,

� Sözleflme’nin di¤er bütün ilke ve hükümlerine uygun olmas›,

� özel durumlarda makul ölçüleri aflmamas›.

� Bu yasal koruma, ayr›m gözetilmeksizin bütün çocuklar› kaps›yor mu?

Özel yaflama yönelik haks›z ve keyfî müdahalelerden korunma hakk› bu yerlerde çocuk için geçerlilik tafl›yor mu?

� evinde,

� her tür alternatif bak›mda,

� okullarda, 

� Devlete ya da baflkalar›na ait di¤er bütün kurumlarda. 

Çocu¤un bak›m ya da gözetim amaçl› bir kurumda bulunmas› halinde, çocu¤un özel yaflam›na sayg› afla¤›daki
alanlar ve kifliler itibar›yla sa¤lan›yor mu?

� fiziksel çevre ve tasar›m,

� ziyaret ve iletiflim,

� kiflisel eflyalar,

� görevli personelin e¤itimi ve davran›fllar›.

Çocu¤un, ana-babas›n›n r›zas› olmaks›z›n, özel dan›flmanl›k hizmeti alma hakk› var m›?

Hukukî konularda

� herhangi bir yaflta,

� belirli bir yafltan itibaren,

� çocu¤un olgunluk düzeyi ve kapasiteleriyle ilgili ölçütler ›fl›¤›nda.
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T›bbî konularda

� herhangi bir yaflta,

� belirli bir yafltan itibaren,

� çocu¤un olgunluk düzeyi ve kapasiteleriyle ilgili ölçütler ›fl›¤›nda.

� Yasal düzenlemeler, çocuklar›, genifl aile üyeleri dahil ailelerine yönelik keyfî ve haks›z müdahalelerden ko-
ruyor mu?

� Yasal düzenlemeler, çocuklar›, evlerindeki ve evlerinin d›fl›nda yerlefltirildikleri kurumlarda keyfî ya da hak-
s›z müdahalelerden koruyor mu?

Posta, telefon ve di¤er iletiflim araçlar› dahil olmak üzere çocu¤un iletiflimine yönelik keyfî ya da haks›z müdaha-
lelerden korunma hakk›na getirilen s›n›rlamalar afla¤›daki mekanlar itibar›yla Sözleflme’nin ilkeleriyle uygunluk
tafl›yor mu?

� çocu¤un evi,

� alternatif bak›mda oldu¤u yer,

� kurumsal bak›mda,

� tutuk ve gözetim evlerinde.

Çocuk, elle ya da elektronik ortamlarda tutulan ve kendisi hakk›nda bilgiler içeren kay›tlar söz konusu oldu¤un-
da, bu kay›t ve bilgilere iliflkin olarak afla¤›da belirtilen haklara sahip mi?

� bu tür bilgilerin bulundu¤unu bilme,

� bu bilgilerin ne amaçla derlenip tutuldu¤unu ve bu bilgileri kimlerin denetledi¤ini bilme,

� bu bilgelere eriflme,

� bu bilgileri sorgulama ve gerekiyorsa baz› bilgileri düzeltme,

� her durumda bu bilgilere eriflimin kimin denetimi alt›nda oldu¤unu bilme,

� bu bilgilere baflka kimlerin ve hangi gerekçelerle ulaflabildiklerini bilme,

� bu bilgilere kimlerin ulaflabilece¤ini kontrol edebilme,

� bu hakk›n gerçekleflmesinde herhangi bir ihtilaf ç›kmas› durumunda ba¤›ms›z bir organa baflvurma.

� Bu haklardan herhangi birinin ihlâli durumunda, çocu¤un uygun flikayet kanallar›n› kullanma olana¤› var
m›?

� ‹hlal durumlar›nda, çocu¤un tazminat dahil zararlar›n›n karfl›lanmas›n› talep etme hakk› var m›?

� Çocu¤un bu haklar›na getirilen herhangi bir s›n›rlama çocu¤un yafl›na m›, yoksa olgunluk ve kavray›fl ek-
sikli¤ine mi dayand›r›l›yor?
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Yasal düzenlemeler çocu¤un özel yaflam hakk›n› güvence alt›na al›yor mu? Özel olarak afla¤›daki durumlar söz
konusu oldu¤unda, çocu¤un kimli¤inin bilinmesine yol açabilecek herhangi bir yay›n›n olmamas›n› sa¤l›yor mu?

� ceza yasas›n› ihlâl etti¤i söylenen, bu yönde suçlanan ya da bu suçu iflledi¤i tespit edilen çocuklar,

� çocuk koruma araflt›rmalar› ve kovuflturmalar› kapsam›ndaki çocuklar,

� aile iliflkileri ile ilgili kovuflturmalarda yer alan çocuklar.

� Çocuklar›n, 16. madde ile tan›nan haklar›n›n ihlâli üzerine yapt›klar› flikayetleri dikkate al›p bunlar› karara
ba¤layacak düzenlemeler var m›? 

� Yasal düzenlemelerde, çocuklar›n onur ve sayg›nl›klar›na yönelik haks›z sald›r›lardan korunmas›n› sa¤laya-
cak düzenlemeler yer al›yor mu? 

� Medyan›n, çocuklar›n bu madde ile sa¤lanan haklar›na sayg› göstermesini özendirecek uygun önlemler
al›nm›fl m›?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 16. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 16. Madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 8: kimli¤in korunmas›

Madde 9: aile iliflkileri ile ilgili kovuflturmalarda gizlilik 

Madde 17: kitle iletiflim araçlar›n›n rolü

Madde 19: fliddet ma¤durlar›n›n kimliklerinin gizli tutulmas›

Madde 20: alternatif bak›mda özel yaflam›n korunmas›

Madde 40: çocuk mahkemelerinde yarg›lanan çocuklar›n kimliklerinin sakl› tutulmas›
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Çocu¤un gerek
duydu¤u
bilgilere
eriflimi

Özet

17. Maddenin Metni

Taraf Devletler kitle iletiflim araçlar›n›n önemini kabul ederek çocu¤un; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlâ-

kî esenli¤i ile bedensel ve zihinsel sa¤l›¤›n› gelifltirmeye yönelik çeflitli ulusal ve uluslararas› kaynaklardan

bilgi ve belge edinmesini sa¤larlar. Bu amaçla Taraf Devletler:

(a) Kitle iletiflim araçlar›n› çocuk bak›m›ndan toplumsal ve kültürel yarar› olan ve 29. maddenin ruhuna

uygun bilgi ve belgeyi yaymak için teflvik ederler; 

(b) Çeflitli kültürel, ulusal ve uluslararas› kaynaklardan gelen bu türde bilgi ve belgelerin üretimi, de¤i-

flimi ve yay›m› amac›yla uluslararas› iflbirli¤ini teflvik ederler;

(c) Çocuk kitaplar›n›n üretimini ve yay›lmas›n› teflvik ederler;

(d) Kitle iletiflim araçlar›n› az›nl›k grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocuklar›n dil gereksinimlerine

özel önem göstermeleri konusunda teflvik ederler;

(e) 13. ve 18. maddelerde yer alan kurallar göz önünde tutularak çocu¤un esenli¤ine zarar verebilecek bil-

gi ve belgelere karfl› korumas› için uygun yönlendirici ilkeler gelifltirilmesini teflvik ederler.

17
. madde, özel olarak, kitle iletişim
araçlar›n›n çocuk haklar› bağlam›n-
daki rolü üzerinde odaklanmakla
birlikte, Taraf Devletler’e genel bir

yükümlülük getirmektedir. Buna göre Taraf Dev-
letler, çocuklar›n çeşitli kaynaklardan bilgi ve bel-
gelere, bu arada özellikle çocuklar›n esenliği ile
bedensel ve zihinsel sağl›klar›n› geliştirici olanla-
ra ulaşmalar›n› sağlayacaklard›r. Bu, çocuğun ifa-
de (madde 13) ve azamî gelişme (madde 6) hakla-
r›yla yak›ndan ilişkili bir konudur. Medya, çocuk-
lara yarar sağlayacak olumlu ve 29. maddede be-
lirtilen eğitimin ayr›nt›l› amaçlar›na uygun belge-
ler dağ›tmaya teşvik edilmelidir. Ayr›ca medya
çocuklar için erişilebilir olmal›, çocuklar›n görüş-
lerine değer veren kat›l›mc› haklar› geliştirip bu
haklara sayg› göstermelidir (madde 12, s. 185). 

Çocuk Haklar› Komitesi, medyan›n Sözleşme’nin
42. maddesi çerçevesinde, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme’de yer alan ilkelerin ve hükümlerin ço-
cuklar ve yetişkinlere geniş ölçekte tan›t›lmas›nda
da önemli bir rol oynayabileceğini belirtmiştir.
Ayn› biçimde medya, çocuk haklar›n›n ihlâl edil-
diği durumlar› haber yap›p aç›ğa ç›kartarak da
önemli bir rol oynayabilir.
Sözleşme’nin taslak haz›rlama çal›şmalar› s›ras›n-
da 17. madde önceleri salt çocuklar›n korunmala-
r›na ilişkin bir önlem olarak görülüyordu. Buna
göre çocuklar “kitle iletişim araçlar›n›n, özellikle
radyo, film, televizyon, bas›l› materyal ve sergile-
rin, içerikleri dolay›s›yla çocuklar›n zihinsel ve
ahlâkî gelişimleri üzerinde yaratabilecekleri za-
rarl› etkilere karş›” korunacaklard›. Ancak, bu ilk
tart›şmalar s›ras›nda Çal›şma Grubu’nun bir üyesi
medyan›n zarardan çok yarar› olabileceğini ve bu



nedenle maddenin daha olumlu bir dille kaleme
al›nmas›n›n daha doğru olacağ›n› belirtti
(E/KN.4/L.1575, s. 19 ve 20, Detrick, s. 279).
Maddenin en son hali, Taraf Devletler’e atmalar›
gereken beş ad›m önermektedir. Bu ad›mlar, mad-

denin genel amac›n›n gerçekleştirilmesine yöne-
liktir. Bu ad›mlardan yaln›zca sonuncusu, çocuk-
lar›n zararl› yay›n ve belgelerden korunmas›n›
amaçlamaktad›r. Söz konusu girişimler aşağ›da
ele al›nmaktad›r.. �

Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken Rapor-
lar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Kiflisel haklar ve özgürlükler

Bu bölümde Taraf Devletler’den, yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemle-
re; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlüklere ve bu yolda al›nan me-
safeye; ve afla¤›daki hususlara iliflkin olarak gelecek için benimsenen uygulama önceliklerine ve so-
mut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

...

(d) Gerekli bilgilere eriflim (madde 17)

...”

(ÇHS/K/5. parag. 15)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“IV. K‹fi‹SEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER

G. Gerekli bilgilere eriflim (madde 17)

Çocuklar›n, toplumsal, ruhsal ve ahlâksal anlamda esenli¤i ile bedensel ve zihinsel sa¤l›¤› aç›s›n-
dan yararl› bilgilere ve belgelere çeflitli ulusal ve uluslararas› kaynaklardan eriflebilmeleri için al›nan
önlemler konusunda bilgi verin. Ayr›ca, afla¤›daki hususlar›n teflviki için al›nan önlemler konusun-
da da bilgi verilmesi gerekmektedir:

Çocuk kitaplar›n›n üretilmesi ve da¤›t›lmas›; çocuklara sosyal ve kültürel anlamda yararl›
bilgi ve belgelerin kitle iletiflim araçlar› taraf›ndan yayg›nlaflt›r›lmas›; bu arada az›nl›k gru-
ba mensup ya da yerli halktan çocuklar›n dil gereksinimlerinin özel olarak gözetilmesi;

Çocuk için yararl› bu tür bilgi ve belgelerin üretilmesinde, de¤ifliminde ve yayg›nlaflt›r›lmas›nda
uluslararas› iflbirli¤i; bu iflbirli¤inin, bu amaca yönelik uluslararas› antlaflmalar da dahil olmak üze-
re, Sözleflme’nin, e¤itimin amaçlar›na iliflkin 29. maddesinin ruhuna uygun olarak gerçeklefltirilme-
si;

13. ve 18. maddelerde yer alan hükümler gözetilerek, çocuklar›n esenliklerine zarar verebilecek
bilgi ve belgelerden korunmalar› ve medyada zararl› biçimde kullan›lmalar›n›n önlenmesi için uy-
gun önlemlerin al›nmas›.” 

(ÇHS/K/58, parag. 60. Bu maddeye iliflkin olarak verilecek bilgiler aç›s›ndan Periyodik Raporlar K›-
lavuzu’nun belirtilen flu paragraflar› da önemlidir: 22, 23, 55, 133, 159, 161, 164; K›lavuz’un tam
metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)
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“Kitle iletiflim araçlar›n›n
önemi”

Çocuk Haklar› Komitesi, “çocuk ve medya” konu-
lu Genel Görüşmesi’nin raporunda, Çocuk Hakla-
r›na Dair Sözleşme’nin tam olarak uygulanmas›n-
da medyan›n oynayabileceği çeşitli rollere işaret
etmiştir. Bu roller, 17. madde kapsam›ndaki rolle-
ri de içermekte, ancak bunlarla s›n›rl› kalmamak-
tad›r:

“Çocuk Haklar› Komitesi, medyan›n - hem yaz›l›
hem de görsel - Sözleflme’nin ilkelerinin ve
standartlar›n›n gerçeklefltirilmesine yönelik ça-
balarda büyük önem tafl›d›¤› görüflündedir. Çe-
flitli ülkelerdeki medya, Sözleflme ve içeri¤i ko-
nusunda bir bilinç ve duyarl›l›k yaratmada zaten
çok önemli katk›larda bulunmufltur. Medya, bu-
nun d›fl›nda, çocuk haklar›n›n fiilen uygulanma-
s›n›n izlenmesinde de merkezî bir rol oynayabi-
lir...”

Komite, ayr›ca, çocuklar›n medyaya erişimlerinin
önemine de işaret etmiştir:

“Nihayet, medya, çocuklara kendilerini ifade et-
me olanaklar› sa¤lama aç›s›ndan da önemlidir.
Sözleflme’nin ilkelerinden biri, çocuklar›n görüfl-
lerinin dinlenmesi ve bu görüfllerin dikkate al›n-
mas›d›r (madde 12). Ayn› ilke, ifade, düflünce,
din ve vicdan özgürlüklerine iliflkin maddelerde
de yans›ma bulmaktad›r (maddeler 13-14). Ço-
cuklar›n yaln›zca bilgi ve belge tüketmeyip ayn›
zamanda medyaya bizzat kat›lmalar›, bu mad-
delerde yer alan hükümlerin ruhuna uygundur.
Bu da, çocuklarla iletiflim kuran bir medyan›n
varl›¤›n› gerektirir. Çocuk Haklar› Komitesi, çe-
flitli ülkelerde, çocuk yönelimli bir medya olufl-

turmaya yönelik deneyimler gerçekleflti¤ini sap-
tam›flt›r. Örne¤in kimi günlük gazetelerde özel
çocuk sayfalar› bulunmakta, radyo ve televizyon
programlar› da çocuklar ve gençler için özel
programlar yay›nlamaktad›r. Bununla birlikte,
bu do¤rultuda daha fazla çaba gösterilmesine
gerek vard›r.” (on birinci oturum raporu, Ocak
1996, ÇHS/K/50, Ek IX, s. 80-81; Komite’nin,
medyan›n potansiyel olarak zararl› etkilerine ilifl-

kin yorumlar› için bkz. afla¤›da s. 242)

Komite, takip görevine ilişkin Genel Görüşme-
si’nin ard›ndan bir Çal›şma Grubu toplam›şt›r. Bu
grup 1997 y›l› Nisan ay›nda UNESCO Merke-
zi’nde bir araya gelmiş ve 12 tavsiyeye (bkz. kutu
yaz›s›) ilişkin “birinci aşama eylem plan›n›” oluş-
turma karar› alm›şt›r. Birinci aşama eylem plan›
uygulan›rken, ikinci aşama görüşülüp planlana-
cakt›r. Çal›şma Grubu, haz›rlad›ğ› raporu 1997 y›-
l› May›s ay›nda Komite’ye sunmuştur (Çocuklar
ve Medya Çal›şma Grubu: Çocuk Haklar› Komi-
tesi’ne sunulan rapor, İnsan Haklar› Yüksek Ko-
miserliği/İnsan Haklar› Merkezi, May›s 1997. Ça-
l›şma Grubunun Genel Görüşmeyi ve 12 ana tav-
siyeyi takip amac›yla yapt›ğ› ilk oturumun tam ra-
poru, 15. oturumun eki olarak Ek IV’te yer almak-
tad›r, May›s/Haziran 1997, ÇHS/C/66). 

1999 y›l›nda Norveç’in başkenti Oslo’da toplanan
“çocuk ve medya” konulu çal›ştay bir belgeyle so-
nuçlanm›şt›r. “Oslo Görevi” başl›ğ›n› taş›yan bu
belge, çocuklar›n uygun bilgilere ulaşmalar›n›n
sağlanmas›nda hükümetlere, kuruluşlara, kişilere
ve özel sektöre düşen görevleri belirlemektedir.
(23. oturum raporu, Ocak 2000, CHS/K/94, parag.
481)

Çocuk Haklar› Sözleşmesinin kabul edilişinin 10.
y›ldönümü dolay›s›yla yap›lan iki günlük (30 Ey-
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Medyan›n önemli rolü

Çocuk Haklar› Komitesi, eski bir gazeteci olan üyelerinden Thomas Hammarberg’den, Genel Görüş-
me’de ele al›nmak üzere “Çocuklar, BM Sözleşmesi ve Medya” başl›kl› bir rapor haz›rlamas›n› iste-
di.

Haz›rlanan raporda şöyle denmektedir: “Sözleşme resmen Hükümetler’e yönelik olup medyan›n ba-
ğ›ms›zl›ğ›na müdahale etmemektedir. Bununla birlikte Sözleşme, medya kuruluşlar›na, varl›klar›ndan
ve etkilerinden söz etmenin ötesine geçen bir mesaj da iletmektedir. Bas›n›n ve diğer kitle iletişim
araçlar›n›n, genel olarak insan haklar›nda olduğu gibi, kişinin haklar›n› koruyup geliştirmede de önem-
li görevleri vard›r. Bu görevler aras›nda hükümetlerin ihlâl niteliği taş›yan girişimleriyle diğer girişim-
lerin izlenmesi de yer almaktad›r. Çocuğun haklar›, medyaya önemli görevler yüklemektedir...” Ra-
por daha sonra başta 12., 13. ve 17. maddeler olmak üzere ilgili maddelerin bu konu aç›s›ndan getir-
diği sonuçlar üzerinde durmakta ve söz konusu maddelerin iki ana eğilime işaret ettiğini vurgulamak-
tad›r: “Bunlardan biri ifade ve medyaya erişim özgürlüğü, diğeri ise medyaya eğitsel bir araç olarak
bak›lmas›d›r. Birbirinden ayr› bile olsalar, bu iki yön aras›nda ilişki vard›r.” Rapor, ülkeler taraf›ndan
verilen İlk Raporlar’›n uygulama aç›s›ndan karma bir görünüm sunduğunu, bu arada kimi raporlar›n
bu konulara hiç yer vermediğini belirtmektedir (Thomas Hammarberg, Çocuklar, BM Sözleşmesi ve
Medya, Genel Görüşme için haz›rlanan rapor, 7 Ekim 1996)
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Genel Görüflme - “Çocuk ve medya”
Genel Görüşme’nin tam kat›l›ml› toplant›s›yla grup çal›şmalar›n›n ard›ndan aşağ›daki tavsiyeler belir-
lenmiştir:
1. Çocuk medyas›: Çocuklar›n medyaya aktif kat›l›m›na ilişkin olumlu ve pratik deneyimlerle ilgili bir
dosya haz›rlanmas›.
2. İnternet’te çocuk forumu: World Wide Web’de UNICEF taraf›ndan başlat›lan “Gençliğin Sesi” ge-
liştirilmeli ve gençlerin önemli meseleleri uluslararas› ölçekte tart›şt›klar› olumlu bir imkân olarak ta-
n›t›lmal›d›r.
3. Aktif çocuk kütüphaneleri: Dinamik çocuk kütüphaneleri ya da halka aç›k kütüphanelerdeki çocuk
bölümlerine ilişkin belgeler haz›rlan›p yayg›nlaşt›r›lmal›d›r.
4. Medya eğitimi: Medyaya, etkilerine ve işleyiş biçimine ilişkin bilgiler bütün okullarda ve her düzey-
de öğretilmelidir. Çocuklar, medyayla ilişki kurup medyay› kat›l›mc› biçimde kullanabilecek duruma
getirilmeli, ilanlar dahil medya mesajlar›n›n nas›l deşifre edilebileceğini öğrenmelidirler. Kimi ülkele-
rin bu alandaki olumlu deneyimlerinden başka ülkeler de yararlanabilmelidir.
5. Çocuk medyas›na devlet desteği: Çocuk kitaplar›n›n, dergilerinin, gazetelerinin, müzik, tiyatro ve di-
ğer sanatsal anlat›mlar›n, çocuk yönelimli film ve videolar›n gelişebilmesi ve özümsenebilmesi için
bütçe desteğine gereksinim vard›r. Uluslararas› işbirliği çerçevesindeki yard›mlar›n çocuklara yönelik
medya ve sanat etkinliklerini de desteklemesi gerekmektedir.
6. Çocuklar›n zararl› etkilere karş› korunmas› için medya kuruluşlar›yla yap›c› anlaşmalar: Medya ku-
ruluşlar›yla olumlu önlemlere yönelik gönüllü anlaşmalar yap›lmas›na ilişkin çeşitli girişimler hakk›n-
da bilgi toplanmal›d›r. Söz konusu anlaşmalarda, günün belirli saatlerinde şiddet içeren programlar ya-
y›nlanmamas›, programlar başlamadan önce bu programlar›n içeriğinin aç›k biçimde tan›t›lmas› ve iz-
leyicilerin belirli türdeki programlar› devre d›ş› b›rakmalar›na yarayacak “V-çipleri” gibi teknik ayg›t-
lar›n geliştirilmesi gibi hususlar yer alabilir. Benzer biçimde, birtak›m etik standartlar›n ve bu etik stan-
dartlara sayg› gösterilmesini sağlayacak mekanizmalar›n yerleştirilmesine ilişkin deneyimler toplan›p
değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme, halen var olan kurallar›n, meslekî ilkelerin, bas›n konseyleri-
nin, yay›n konseylerinin, bas›n denetçilerinin ve benzer organlar›n ne ölçüde etkili olabildiklerine iliş-
kin bir çözümleme de içermelidir.
7. Ana-babalar› medya piyasas›nda güçlendirmeye yönelik kapsaml› ulusal planlar: Hükümetler, med-
ya piyasas›ndaki olumsuz eğilimlere karş› olumlu alternatiflerin nas›l geliştirilebileceğine, medya bil-
gilerinin geliştirilmesine, çocuklar›n› elektronik ve diğer iletişim araçlar›na yönlendiren ana-babalara
nas›l destek olunabileceği gibi konular› kapsayan bir tart›şmay› ülke ölçeğinde başlatmal›d›r. Bu yak-
laş›m konusundaki tart›şmalar› yayg›nlaşt›rmak amac›yla uluslararas› bir grup çal›şmas› örgütlenmeli-
dir.
8. Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 17. maddesinin uygulanmas› konusunda tavsiye: Hükümetler’in,
“çocuklar›n esenliği aç›s›ndan zararl› bilgi ve belgelerden korunmas›n›” sağlayacak araçlar›n geliştiril-
mesine nas›l yard›mc› olabileceklerini belirleyecek bir araşt›rma yap›lmas›. Böyle bir araşt›rman›n bir
başka katk›s› da, 17. maddeye ilişkin genel yorumunu haz›rlamas›nda Çocuk Haklar› Komitesi’ne yar-
d›mc› olmas›d›r.
9. Çocuk istismar›na ilişkin haberlerin verilişini yönlendiren özel ilkeler: Çocuk istismar›na ilişkin ha-
berler verilirken ayn› zamanda söz konusu çocuklar›n sayg›nl›klar›n› koruyacak bir tutumun nas›l ge-
liştirilebileceği konusu haber dairelerinde ve medya topluluğu içinde görüşülüp tart›ş›lmal›d›r. Burada,
olaya kar›şan çocuğun kimliğinin aç›klanmamas› ilkesine özel vurgu yap›lmal›d›r.
10. Medya çal›şanlar›n›n çocuk haklar›na ilişkin eğitimi için materyal: Gazetecilik ve iletişim konula-
r›nda eğitim görenlere, aşağ›daki başl›klarda bilgi verecek eğitici materyallerin haz›rlanmas›; çocuk
haklar› standartlar›; çocuk haklar› izlemeleri için yerleşik usuller; çocuklarla ilgili çal›şmalar yürüten
mevcut uluslararas›, bölgesel ve ulusal kuruluşlar; ve çocuk gelişiminin belli başl› yönleri. Birleşmiş
Milletler İnsan Haklar› Merkezi’nin insan haklar› eğitimi çerçevesinde gazeteciler için haz›rlamakta ol-
duğu elkitab› tamamland›ğ›nda bu belgeden yayg›n biçimde yararlan›lmal›d›r. 
11. Medya izleme gruplar› ağ›: Çeşitli ülkelerdeki medya izleme gruplar›n›n yapt›klar› olumlu işler teş-
vik edilmeli ve bu alandaki örnek deneyimler diğer ülkelere de yayg›nlaşt›r›lmal›d›r. Amaçlanan, med-
ya izleyicilerine, medya etiği ve çocuklar üzerindeki tart›şmalarda seslerini duyurma imkân› sağlamak-
t›r. Bu alandaki görüş al›şverişlerinin gerçekleşeceği bir merkez oluşturulmal›d›r.
12. “Çocuk haklar› muhabirlerine” yönelik hizmet: Konuyla ilgilenen muhabirlere “çocuk haklar› mu-
habirleri” listesine imza at›p kat›lmalar› çağr›s› yap›lmas›. Bu listede yer alan muhabirlere düzenli ola-
rak çocuklarla ilgili önemli ve ilgi çekecek konularda bilgi ve rapor verilmeli ve bu kişiler uluslararas›
çocuk haklar› topluluğunun medya taraf›ndan dan›şmanlar› olarak görülmelidir.
(on üçüncü oturum raporu, Eylül-Ekim 1996, ÇHS/K/57, parag. 242 ve devam›)



lül ve 1 Ekim 1999) çal›ştay›n ard›ndan Komite,
çocuk kat›l›m›n›n art›r›lmas› dahil kimi konularda
sonuçlara ulaşm›şt›r (bkz. s.62). Burada Devletle-
re şu öneride bulunulmuştur: 

“...çocuklar›n, yetiflkinlerden gerekli deste¤i ala-
rak, e¤itime özel destek sa¤lanmas› da dahil ol-
mak üzere kamu politikalar›n›n afla¤›dan yukar›-
ya belirlenmesinde kendi görüfl ve düflüncelerini
aktarabilmelerini sa¤layacak mekanlar›n, kanal-
lar›n, yap›lar›n ve/ya da mekanizmalar›n olufltu-
rulmas›na daha fazla önem verilmesi. Bu ise,
çocuklar›n görüfllerini ifade edebilmelerini, özel-
likle okullar, topluluk örgütlenmeleri, HDK’lar
ve medya arac›l›¤›yla yetiflkinlerle temasa geçe-
bilmelerini sa¤layacak mekanlar ve f›rsatlar için
yat›r›m yap›lmas›n› gerektirmektedir.” (22. otu-
rum raporu, Eylül/Ekim 1999, ÇHS/K/90, parag.

291 (w))

Komite, Taraf Devletleri, çocuklar›n kat›l›m hak-
lar›n› medya arac›l›ğ›yla geliştirmeye özendirmiş-
tir:

“...Komite, Taraf Devletlerin, medya kanal› dahil
olmak üzere, çocuklar›n kat›l›m haklar›na iliflkin
bilinç ve duyarl›l›¤› art›rmak için daha sistematik
çal›flmalara yönelmelerini; çocuklar›n bu haklar›-
n›n ve sonuçlar›n›n en genifl kesimlerce kavran-
mas›n› sa¤lamak üzere çaba göstermelerini tav-

siye eder.” (Gine ‹RSG, Add. 100, parag. 18)

“Komite, 12. madde ›fl›¤›nda Taraf Devletin ço-
cuklar›n görüfl ve düflüncelerini ifade etmelerine
imkan tan›yacak yasal düzenlemeleri gerçeklefl-
tirmesini, belli bafll› meslek gruplar›n› ve aileleri
bu yönden duyarl› k›lmas›n, medyay› ve baflka
araçlar› genel olarak kamuoyunu, özel olarak da
aileleri bu yönde duyarl›laflt›rmak üzere kullan-
mas›n› tavsiye eder.” (Orta Afrika Cumhuriyeti

‹RSG, Add. 138, parag. 35) 

Çocu¤un “özellikle … ruhsal ve
ahlâkî esenli¤i ile, bedensel ve
zihinsel sa¤l›¤›n› gelifltirmeye
yönelik, çeflitli ulusal ve
uluslararas› kaynaklardan bilgi
ve belge edinmesini” sa¤lama

Komite 17. maddeye çocuklar›n medeni haklar›n›
ifade eden madde olarak bakmakta; bu arada 13,
14, 15, 16 ve 17. maddelerde yer alanlar dahil ço-
cuklar›n medeni hak ve özgürlüklerinin yaşama
geçirilmesine yeterli özenin gösterilmediği gerçe-
ğine s›k s›k işaret etmektedir.

“Komite, Sözleflmenin 13, 14, 15, 16 ve 17.
maddelerinde yer alan çocuklar›n medeni hak
ve özgürlüklerine yeterince özen gösterilmeme-
sinden endifle etmektedir. Komiteye ulaflan bil-
gilere göre, çocuklar›n rolüne iliflkin geleneksel
sosyal tutumlar, çocuklar›n kendi haklar›n›n tam
sahipleri olarak görülmelerini güçlefltirmektedir.
Komite, Taraf Devlete, parlamenterler ve resmi
yetkililer, meslek gruplar›, ana babalar ve ço-
cuklar aras›nda yürüttü¤ü ve çocuk haklar› kav-
ram›n›n bu kesimlerce tam olarak içsellefltirilme-
sini sa¤lamaya yönelik çabalar›n› iki kat art›rma-
s› ça¤r›s›nda bulunur. Komite Taraf Devlete ay-
r›ca, her çocu¤un medeni hak ve özgürlükler-
den yararlanmas›n› sa¤layacak yasal düzenle-
melere gitmesi tavsiyesinde bulunur.” (Barba-
dos ‹RSG, Add. 103, parag. 18).

17. maddenin bu bölümü, (a)’dan (e)’ye kadar
olan paragraflarda özetlenen beş özel stratejinin
genel amac›n› ortaya koymaktad›r. Bunlar, 13(1).
maddede dile getirilen çocuğun kendini ifade et-
me özgürlüğü ile ilişkilidir. Çünkü bu maddede
“ülke s›n›rlar› ile bağl› olmaks›z›n; yaz›l›, sözlü,
bas›l›, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği
başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin
araşt›r›lmas›, elde edilmesi ve verilmesi özgürlü-
ğünden” söz edilmektedir (bkz. s. 191). Bütün
bunlar, medyan›n oynayacağ› rol aç›s›ndan, belir-
tilen şu maddeler ve içerikleri ile ilişkilidir: çocu-
ğun azamî gelişimi (madde 6); eğitimin amaçlar›
(madde 29); ve sağl›k eğitiminin gerekliliği (mad-
de 24). Bunlara ek olarak 31. madde çocuğun kül-
türel ve sanatsal yaşama serbestçe ve tam olarak
kat›lma hakk›n› ve Devlet’in bu yönde uygun ve
eşit f›rsatlar yaratma yükümlülüğü üzerinde dur-
maktad›r. Bir kez daha burada da medyan›n önem-
li bir rol üstlenmesi mümkündür (bkz. s. 471).  

Çocuk Haklar› Komitesi, çocuklar›n gerekli bilgi-
lere erişimlerinde baz› boşluklar bulunduğunu
saptam›şt›r. Bu boşluklar, örneğin k›rsal alanlar
gibi, belirli bölgeler söz konusu olduğunda zaman
zaman gözlenebilmektedir. Komite bu konularda
kimi özel çözüm önerilerinde bulunmuştur: 

“Komite, çocuklar›n bilgi kaynaklar›na yetersiz
erişim sahibi olmalar›ndan endişelidir.

“Komite, Taraf Devlete, baflka yollar›n yan›s›ra,
Sango dilinde olanlar ve radyo dahil olmak üze-
re gazeteler ve kütüphaneler arac›l›¤›yla çocuk-
lar›n enformasyon kaynaklar›na eriflimlerini ge-
lifltirmesini tavsiye eder.” (Orta Afrika Cumhuri-
yeti ‹RSG, Add. 138, parag.42 ve 43)

“Komite, uzaktaki adalarda yaflayan çocuklar›n
çeflitli ulusal ve uluslararas› kaynaklardan çocuk-
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lar›n geliflimi, fiziksel ve zihinsel sa¤l›¤› ile ilgili
bilgi ve materyale eriflim imkanlar›n›n s›n›rl› ol-
mas›ndan endiflelidir.

“Komite, Taraf Devlete, çocuklar için özel prog-
ramlar ve kitaplar haz›rlanmas›na yönelik giriflim-
lerin pekifltirilmesini, bu tür materyallerin ülke
içinde yayg›n biçimde da¤›t›lmas›n›, bu yay›nlar›n
özele olarak uzaktaki adalara ulaflt›r›lmas›n› ve
bu amaçlara yönelik olarak okullarda bilgisayar
kullan›m›n›n art›r›lmas›n› tavsiye eder.” (Marshall
Adalar› ‹RSG, Add. 139, parag. 34).

“...kitap yay›n› ve sat›fl›nda vergi indirimi dahil
Devlet deste¤i verildi¤ini gözetmekle birlikte
Komite, ülkede çocuklara yönelik yeterince
program ve kitap haz›rlan›p da¤›t›lmamas›ndan
endiflelidir...

“Komite Taraf Devlete ayr›ca çocuklara yönelik
kitap ve program haz›rlama ve bunlar›n baflta
k›rsal kesimler olmak üzere ülkede da¤›tma yö-

nündeki çabalar› pekifltirecek önlemler almas›n›

tavsiye eder.” (Litvanya ‹RSG, Add. 2146, pa-

rag. 27 ve 28. Ayr›ca bkz. Burundi ‹RSG, Add.

133, parag. 44 ve 45)

Özürlü çocuklar›n medya arac›l›ğ›yla enformas-
yona eşit erişim imkanlar›na sahip olmalar›n›n
sağlanmas› özel ve ek düzenlemeleri gerektirebilir
(bkz. madde 23, s.338) 

Özgürlükleri k›s›tlanan çocuklar Özgür-

lüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n Korun-
mas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallar› med-
yaya erişimin önemine işaret etmektedir: “Çocuk-
lara, düzenli bir biçimde gazete, dergi ve diğer ya-
y›nlar› okuyabilmelerine, radyodaki ve televiz-
yondaki programlar› ve filmleri izlemelerine …
ve bu suretle kendilerini d›ş dünyadan haberdar
k›lmalar›na imkân tan›n›r.” (kural 62). Kurumlara
yerleştirilen ya da özel durumlar› olan çocuklar›n
medya kanallar›na erişebilmeleri, özel olarak ele
al›nmas› gereken bir konu olabilir. 
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Norveç’te çocuk kitaplar›n›n haz›rlanmams› ve da¤›t›m› 

Günümüzde Norveç’te çocuk kitaplar› için özel bir sat›n alma program› uygulanmaktad›r. Her y›l
100’ü kurgu ve 20’si de kurgu d›ş› olmak üzere kitaplar sat›n al›nmakta ve bunlar 1.550 kütüphane-
ye dağ›t›lmaktad›r (1.000 halk kütüphanesi ve 550 okul kütüphanesi).

Çocuklar ve ergenler, kütüphaneleri başka yaş gruplar›ndan daha fazla kullanmaktad›rlar. Kitaplar bu
kütüphanelerden ücretsiz olarak ödünç al›nabilmektedir. Resimli çocuk kitaplar› için devlet belirli bir
fon ay›rmaktad›r. Gene devlet, Norveç dilinde 3, Sami dilinde de 1 dergiye maddi yard›mda bulun-
maktad›r. Çocuk ve ergenler için kitap yay›n› öngören diğer projelere de yard›m yap›lmaktad›r. Bun-
lar Norveçli yazarlarla çağdaş yaz›n› tan›tan, kütüphane kullan›m›n› özendiren projelerdir. Halk ve
Okul Kütüphaneleri Müdürlüğü, kitap okumay› özendiren kampanyalar ve yar›şmalar düzenlemekte-
dir.” (Norveç 2R, parag. 332 ve 333).

Piyasa güçleri ve medya

“Bağ›ms›zl›ğ›n kazan›lmas›, kitle iletişim araçlar› alan›nda değişikliklere yol açm›şt›r. Bu alan›n gü-
nümüzdeki ay›rt edici özellikleri aras›nda enformasyon çeşitliliği, gazetecilik sanayiinin h›zla geliş-
mesi ve rekabetin k›z›şmas› yer almaktad›r. Sovyet dönemine özgü tek yanl›l›k ve ölçülü doz titizliği
art›k geride kalm›şt›r. Şimdi enformasyona doyduğumuz bir döneme girmiş bulunuyoruz...Ancak ne
yaz›k ki, çocuk gazeteleri ve dergilerinin yayg›nlaşmas›yla, genç kuşağ›n eğlence ve şiddet gibi eği-
limleri de gündeme gelmiştir.

“Bas›n›n ve yay›nc›l›ğ›n ticarileşmesi, bat› kültürünün şiddet, erotizm ve dehşet gibi meraklar›n›n ço-
cuklara kadar ulaşmas›na yol açm›şt›r. Çoğu d›şardan ithal edilen bu tür yay›nlar›n yayg›nlaşmas› ne-
redeyse kontrol d›ş›na ç›km›şt›r. Mevcut yasaklara karş›n, uygulamadan sorumlu merciler bu tür uy-
gulamalar karş›s›nda edilgen kalmaktad›rlar. Çocuklara yönelik kitap yay›n›, yay›nc›l›k etkinlikleri-
nin ticarileşmesi yüzünden ciddi bir sorun haline gelmiştir.

“Film ve video pazar›nda da, çocuklar›n kültürel gereksinimlerini karş›lama haklar› aç›s›ndan güç bir
durum ortaya ç›km›şt›r. Düşüncesizliği ve şiddeti öven ya da yaln›zca eğlenceyi öne ç›karan son de-
rece düşük kaliteli filmler ve video kasetleri gençleri adeta istila etmektedir. Ayn› durum kitap piya-
sas›nda da geçerlidir. Burada da, serüven, fantezi, cinsellik ve zaman zaman da erotizmle dolu yeni
bir tür, tercüme yap›tlarla birlikte piyasay› istila etmektedir. Ne yaz›k ki film ve video dağ›t›m›yla ki-
tapç›l›ğ›n ticarileşmesi, gençlerin edinmesi gereken gerçek manevi değerlere pek az yer b›rakmakta-
d›r.” (Gürcistan iR, parag. 103-106, 267)



“Kitle iletiflim araçlar›n›n çocuk
bak›m›ndan toplumsal ve
kültürel yarar› olan ve 29.
maddenin ruhuna uygun bilgi
ve belgeyi yaymak için teflvik
edilmesi: madde 17(a)

29(1). madde çocuğun eğitilmesinde gözetilen
amaçlar› ortaya koymaktad›r. Madde 17’ye göre,
medya taraf›ndan yay›lan bilgilerin ve belgelerin
içeriğinin, aşağ›daki hedeflere yönelen bu amaç-
larla uyumlu olmas› gerekmektedir:

• çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, bedensel ve
zihinsel yeteneklerinin tam olarak gelişmesi;

• insan haklar›na ve temel özgürlüklere, Birleş-
miş Milletler Kuruluş Bildirgesi’nde yer alan
ilkelere sayg›n›n geliştirilmesi;

• çocuğun ana-babas›na;

• çocuğun kültürel kimliğine, diline ve de-
ğerlerine;

• çocuğun;

• yaşamakta olduğu ülkenin ve

• geldiği ülkenin ulusal değerlerine say-
g›n›n geliştirilmesi.

• kendi uygarl›ğ›ndan farkl› uygarl›klar›n
değerlerine sayg›n›n geliştirilmesi.  

• çocuğun özgür bir toplumda, anlay›ş, bar›ş,
hoşgörü ortam›nda, cinsiyetlerin eşitliği; bütün
halklar›n, etnik, ulusal ve dinî gruplarla yerli-
lerin dostluğu temeline dayanan sorumlu bir
yaşant› için haz›rlanmas›;

• doğal çevreye sayg›n›n geliştirilmesi.

(bkz. madde 29, s. 437)

Komite, eğitimin amaçlar›yla ilgili ilk Genel Yo-
rumunda şuna değinmektedir: 

“Genel tan›m›yla medya, madde 29 (1)’de belir-
tilen de¤erlerin ve amaçlar›n savunulmas›nda,
medya etkinliklerinin bu amaçlar için çal›flan di-
¤er kesimlere köstek olmamas›n› sa¤lamada
merkezi bir role sahiptir. Hükümetler, Sözlefl-
menin 17 (a) maddesine göre, medyan›n ço-
cuklara sosyal ve kültürel aç›dan yarar sa¤laya-
cak bilgiler üretip yaymas›n› sa¤lama yükümlü-
lü¤ü alt›ndad›r.” (26. oturum raporu, Ocak
2001, ÇHS/K/103, Ek IX, parag. 21. Ayr›ca bkz.
madde 29, s. 434)

Anlay›fl, bar›fl ve hoflgörünün
gelifltirilmesi

Çocuk Haklar› Komitesi, medyan›n zaman zaman

görülen olumsuz, hatta kimi kesimlere yönelik
nefreti körükleyen tutumu karş›s›ndaki endişeleri-
ni dile getirmiştir:

“Komite, kitle iletiflim alan›ndaki kimi kuruluflla-
r›n yapt›klar› düflmanca yay›nlara iliflkin olarak
kendisine iletilen bilgiler konusundaki endifleleri-
ni ifade eder. Medyada görülen ve kimi etnik
ve dinî gruplara yönelik nefret duygular›na yol
açabilecek e¤ilimler Komite’yi endiflelendirmek-
tedir. Komite’nin endifle duymas›na yol açan bir
baflka husus da, kitle iletiflimindeki belli bafll› or-
ganlar›n ço¤ulcu olmayan yap›s›d›r. Bu yüzden,
Sözleflme’nin 13. ve 14. maddeleri uyar›nca ço-
cuklar›n bilgilenme, düflünce ve vicdan özgür-
lükleri s›n›rlanm›fl olmaktad›r.” (Yugoslavya Fe-
deral Cumhuriyeti ‹RSG, Add.49, parag. 11 ve
12)

Komite, 29(1)(d). madde uyar›nca medyan›n “an-
lay›ş, bar›ş ve hoşgörü...” ortam›na katk›da bulun-
ma sorumluluğunun alt›n› çizmiştir:

“... Komite’ye göre, Devlet’in denetimi alt›nda
bulunan kitle iletiflim araçlar›n›n, ülkedeki yara-
lar› sarma ve karfl›l›kl› güven ortam› oluflturma
aç›s›ndan belirli rol ve sorumluluklar› vard›r. Bu
rol ve sorumluluklar, de¤iflik gruplar aras›nda
anlay›fl ve hoflgörü ortam› sa¤lamaya yönelik
çabalara katk›da bulunarak ve bu amaca ayk›r›
yay›nlara son vererek yerine getirilebilir. Komi-
te, çocuklara yönelik olarak daha genifl ve çeflit-
li bilgi kaynaklar›n›n devreye sokulup yayg›nlafl-
t›r›lmas›n›n ve bu kaynaklara kitle iletiflim araç-
lar›nda yer verilmesinin, 17. madde baflta ol-
mak üzere Sözleflme’nin ilkelerinin ve hükümle-
rinin daha ileri düzeyde uygulanmas›na katk›da
bulunaca¤› kan›s›ndad›r. Ayr›ca, medyan›n et-
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‹sveç’teki Yay›nlarda fiiddeti
‹nceleme Konseyi

“Şiddeti İnceleme Konseyi, yay›nlarda yer alan
ve zararl› nitelikteki şiddetle mücadelede eşgü-
düm sağlamakla görevlidir. Konsey bu alanda
çeşitli kuruluşlar ve ticari firmalarda da işbirliği
yapmaktad›r. Konsey İsveç ve diğer ülkelerde
bu alanda yap›lan araşt›rmalar› incelediği gibi
kendisi de araşt›rma yapt›rmaktad›r. Konsey, ro-
man ve edebiyat ürünlerindeki şiddetle ilgilenen
dernekleri ve diğer kesimleri desteklemektedir.
Konsey, bunlar›n d›ş›nda okullardaki medya en-
formasyonunun geliştirilmesi için de çaba gös-
termektedir. Konsey sekreterliği, kamuoyundan
gelebilecek bilgi taleplerine ve sorulara aç›kt›r.”
(İsveç 2R, parag. 99)



kinliklerini, çocuklara Arnavutça dahil kendi dil-
lerinde bilgi aktaracak biçimde gelifltirilmesi de
tavsiye edilmektedir.” (Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti ‹RSG, Add.49, parag. 28). 

“Komite’nin bir baflka tavsiyesi de fludur: Söz-
leflme’nin 17. maddesinin ruhuna uygun olarak,
ülkedeki yaralar›n sar›lmas› ve karfl›l›kl› güven
ortam›n›n yarat›lmas› amac›yla Devlet’in deneti-
mindeki kitle iletiflim araçlar› farkl› etnik gruplar
aras›nda hoflgörü ve anlay›fl› gelifltirmeye yöne-
lik çabalarda aktif bir rol almal›, bu amaca ters
düflen yay›nlara son verilmelidir.” (H›rvatistan
‹RSG, Add.52, parag. 20)

1978 y›l›ndaki UNESCO Genel Konferans›, Kitle
İletişim Araçlar›n›n Bar›ş›n ve Uluslararas› Anla-
y›ş›n Güçlendirilmesine Katk›lar› ile ilgili Temel
İlkelerini aç›klam›ş, bu ilkelerin insan haklar›n›n
geliştirilmesi, ›rkç›l›k ve savaş tahrikçiliğine karş›
mücadeledeki önemine değinmiştir. 

Irkç›l›ğa, Irkç›l›k Temelindeki Ayr›mc›l›ğa, Ya-
banc› Düşmanl›ğ›na ve Bunlarla İlişkili Hoşgörü-
süzlüklere Karş› Dünya Konferans› (Durban, Gü-
ney Afrika, Eylül 2001) taraf›ndan yay›nlanan bil-
dirgede şu konuda derin kayg›lar dile getirilmiştir:
“Internet gibi yeni enformasyon teknolojilerinin
insanl›k değerlerine, eşitliğe, ayr›m gözetmeme il-
kesine, başkalar›na sayg› ve hoşgörüye ayk›r›
amaçlar için; ›rkç›l›ğ›, ›rkç› nefreti, yabanc› düş-
manl›ğ›n›, ›rk ayr›mc›l›ğ›n› ve bunlarla ilgili hoş-
görüsüzlüğü propaganda amac›yla kullan›lmas› ve
özellikle bu tür materyallere ulaşabilen çocuklar›n
ve gençlerin söz konusu yay›nlardan olumsuz bi-
çimde etkilenmeleri olas›l›ğ›.”  ‘A/KONF.
189/12, Bildirge, parag. 91. Tam metin için kutu
yaz›s›na bak›n›z

Cinsiyetlerin eflitli¤inin gelifltirilmesi

29. maddede belirlenen amaçlardan bir bölümü de
cinsiyetlerin eşitliğinin geliştirilmesine ilişkindir.
Komite’nin k›z çocuklar›n durumuna ilişkin Ge-
nel Görüşmesi’nden sonra haz›rlanan raporda şöy-
le denmektedir:

“Medyada ve promosyon sektöründe kad›nlara

ve k›z çocuklara yönelik afla¤›lay›c› ve sömürücü
imgelerin ortadan kald›r›lmas› önemlidir. Bura-
larda yans›t›lan de¤erler ve davran›fl modelleri,
eflitsizli¤in ve afla¤›laman›n sürüp gitmesine kat-
k›da bulunmaktad›r.” (sekizinci oturum raporu,
Ocak 1995, ÇHS/K/38, parag. 291)

1995 y›l›nda yap›lan Dördüncü Dünya Kad›n
Konferans› sonucunda oluşturulan Eylem Platfor-
mu’nun bir “kad›n ve medya” bölümü vard›r. Bu
bölümde, kad›nlar›n durumunun daha da geliştiril-
mesine medyan›n çok daha fazla katk› yapabilece-
ği belirtilmekte ve “elektronik, bas›l›, görsel ve
işitsel medyada kad›na ilişkin olumsuz ve aşağ›la-
y›c› imgelere son verilmesi” istenmektedir (Be-
ijing Bildirgesi ve Eylem Platformu, 1996,
A/KONF.177/20/Rev.1, parag. 234 ve 236). 

Özürlülere iliflkin duyarl›l›¤›n
gelifltirilmesi

Özürlü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenme-
sine İlişkin Standart Kurallar’›n “bilinç ve duyar-
l›l›k geliştirilmesi” başl›kl› birinci kural› şu öneri-
yi yapmaktad›r: “Devletler, özürlü kişilerin med-
ya taraf›ndan olumlu biçimde yans›t›lmas›n› teş-
vik etmeli, bu konuda özürlü kişilerin kendi kuru-
luşlar›na dan›ş›lmal›d›r.” Ayr›ca, 9. kural çerçeve-
sinde medya “başta özürlü k›zlar ve kad›nlar ol-
mak üzere, özürlülerin evlenmelerine, cinsellikle-
rine ve çocuk sahibi olmalar›na” yönelik olumsuz
tutumlar›n değişmesinde önemli bir rol oynamal›-
d›r. 

Çocuk suçlar›n›n önlenmesi

Çocuklar›n olumlu anlamda sosyalleşmelerinde
medyan›n rktolüne ilişkin bir başka tavsiye de Ço-
cuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş
Milletler Yönlendirici İlkeleri’nde (Riyad İlkele-
ri) yer almaktad›r. Çocuk Haklar› Komitesi, bu
belgeyi, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin uy-
gulanmas› aç›s›ndan uygun standartlar› koyduğu
için sürekli olarak öne ç›karm›şt›r. Söz konusu
belgenin kitle iletişim araçlar› ile ilgili bölümünün
bir alt bölümünü oluşturan “toplumsallaşt›rma sü-
reci” başl›ğ› alt›nda şöyle denmektedir:

“40. Kitle iletişim araçlar›, gençlerin, çeşitli ulusal
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Çocuklara yönelik reklamlar

“Avusturya Yay›nc›l›k Kuruluşu (ORF) programlar›nda reklamc›l›k için belirlenen koşullar bir dizi
etik kural öngörmektedir. Örneğin buna göre, çocuklara yönelik olan ve çocuklar› belirli ürünleri al-
malar› için ana babalar› ya da yasal vasileri üzerinde psikolojik bask› yapmaya yöneltecek mahiyette
reklamlara izin verilemez. Ayr›ca, (i) tüketme mesajlar› doğrudan doğruya çocuklara hitap eden ya da
(ii) bu mesajlar› çocuklar› kullanarak ve çocuklar arac›l›ğ›yla yetişkinlere yönelten, ya da (iii) sat›n al-
ma çağr›lar› çocuklar› kullanarak doğrudan doğruya ya da dolayl› biçimde gene çocuklara yap›lan ya
da (iv) bu amaçla çocuk taklitlerine başvuran reklamlar bu işlerden sorumlu olanlar taraf›ndan kabul
edilemez.” (Avusturya İR, parag. 168)



ve uluslararas› kaynaklardan gelen bilgi ve belge-
lere ulaşmalar›n› sağlamaya özendirilmelidir.

41. Kitle iletişim araçlar›, gençlerin toplumdaki
olumlu rolünü belirginleştirmeye özendirmelidir.

42. Kitle iletişim araçlar›, toplumda gençler için
sunulan hizmetler ve olanaklar hakk›nda istihbarat
yay›nlamaya özendirilmelidir.

43. Genelde kitle iletişim ve özelde de televizyon
ve sinemay› pornografi, uyuşturucu ve şiddete az
yer vermeye, şiddet ve istismar›n sunumunu ço-
cuk için olumsuz aç›dan vermemeye, özellikle ço-
cuklar, kad›nlar ve kişisel ilişkiler söz konusu ol-
duğunda gurur incitici ve aşağ›lay›c› sahnelerin
gösterilmesinden kaç›nmaya ve eşitlik ilkelerini
ve eşitliğe dayanan örnekleri işlemeye yönlendir-
melidir.

44. Kitle iletişim araçlar›, toplumsal plan üzerin-
deki rolleri ve sorumluluklar›n›n öneminin, keza
gençler üzerindeki uyuşturucu ve alkol istismar›
ile ilgili mesajlar› ile yaratacaklar› etkinin bilin-
cinde olmal›d›rlar. Bu etkiyi, mesajlar›n› tutarl› ve
yans›z biçimde yay›nlayarak bu istismar› önleme
hizmetine adamal›d›rlar. Tüm düzeylerde uyuştu-
rucu sorununa karş› duyarl›l›k kazand›racak etkili
kampanyalar düzenlemeyi özendirmelidirler.”

Sa¤l›¤›n gelifltirilmesi

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’de yer alan ço-
cuklar›n enformasyon gereksinimleriyle ilgili bir
başka özel gönderme 24. maddede yer almaktad›r.
Bu maddede Taraf Devletler’den, ana-babalar›n
ve çocuklar›n çocuk sağl›ğ› ve sağl›kla ilgili diğer
konularda bilgi sahibi olmalar›n› sağlamalar› is-
tenmektedir (madde 24(2)(e), bkz. s. 334). Medya,
bir kez daha burada da önemli bir rol oynayabilir.
Örneğin:

“... Komite, Taraf Devlet’in, cinsel sömürü,
HIV/AIDS ve cinsel iliflki yoluyla geçen di¤er
hastal›klar›n tehlikeleri konusundaki bilinçlendir-
me ve e¤itim çabalar›nda medyadan daha fazla
yararlanmas› gerekti¤i görüflündedir.” (Yugos-
lavya Federal Cumhuriyeti, ‹RSG, Add.49, pa-
rag. 41)

“Çeflitli kültürel, ulusal ve
uluslararas› kaynaklardan gelen
bu türde bilgi ve belgelerin
üretimi, de¤iflimi ve yay›m›
amac›yla uluslararas›
iflbirli¤inin teflviki”: madde
17(b)

Bu hüküm, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin
bütününde de görüldüğü gibi, tam bir uygulama

için uluslararas› işbirliğinin gerekliliğini öne ç›-
karmaktad›r. Ayn› hükmün vurgulad›ğ› bir başka
nokta da çocuğun yararlanabileceği belgelerin çe-
şitliliğidir. Çağdaş teknoloji enformasyonun an›n-
da yay›lmas›na olanak vermekte, medyan›n eğitim
ve kalk›nma alanlar›nda taş›d›ğ› potansiyeli art›r-
makta, ancak bu arada çocuklara ulaşan kimi bil-
gilerin amaçlar› ve içeriği konusunda endişelere
de yol açmaktad›r.

“Çocuk kitaplar›n›n üretiminin
ve yay›lmas›n›n teflviki: madde
17(c) 

17. maddenin kağ›da dökülme sürecinin son evre-
lerinde bir hükümet d›ş› kuruluş çocuklar›n oku-
malar›n› teşvik edici içerikte özel bir hüküm ol-
mas›n› önerdi. Uluslararas› Çocuk Kitaplar› Kuru-
lu taraf›ndan önerilen altparagraf şöyle idi: “Oku-
ma-yazmay› ve okuma al›şkanl›ğ›n›n, çocuk ki-
taplar› üretimi ve yay›m›yla, bu arada öykü anlat›-
m› yoluyla her düzeyde teşviki”
(E/KN.4/1987/25, s. 7; Detrick, s. 287). Sonuçta,
maddenin (c) altparagraf› bu öneriden hareketle
yaz›lm›şt›r.

UNESCO, belli başl› profesyonel organlar ve
HDK’larla birlikte çocuk yaz›n›n›n geliştirilmesi
için y›llard›r çaba harcamaktad›r.

“Kitle iletiflim araçlar›n›n
az›nl›k grubuna veya bir yerli
ahaliye mensup çocuklar›n dil
gereksinimlerine özel önem
göstermeleri konusunda teflvik
edilmesi”: madde 17(d)

30. madde (bkz. s. 459), dinî ya da dilsel bir az›n-
l›ğa ya da yerli halka mensup bir çocuğun, kendi
kültüründen yararlanma, kendi dininin gereklerini
yerine getirme ya da kendi dilini kullanma hak-
k›ndan yoksun b›rak›lmamas›n› öngörmektedir.
Ayr›ca, 29. maddede belirtilen eğitimin amaçlar›
da, değişik ulusal değerlere, kültürlere ve dillere
sayg› gösterilmesi gereğine işaret etmektedir. 17.
madde, medyan›n, örneğin az›nl›k dillerinden bel-
ge ve programlar üreterek bu konuda önemli rol
oynamaya teşvik edilebileceğini belirtmektedir. 

Komite, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin ilke-
lerinin ve hükümlerinin yetişkinler ve çocuklar ta-
raf›ndan iyi bilinmesi gereğine işaret ederken
(madde 42, bkz. s. 617) bu belgenin az›nl›k ve
yerli dillere çevrilmesinin ve medyan›n bu işte gö-
rev üslenmesinin önemine s›k s›k değinmiştir.
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“13. ve 18. maddelerde yer alan
kurallar göz önünde tutularak
çocu¤un, esenli¤ine zarar
verebilecek bilgi ve belgelere
karfl› korunmas› için uygun
yönlendirici ilkelerin
gelifltirilmesinin teflvik
edilmesi”: madde 17(e)

Kitle iletişim kanallar›ndan yans›t›lan şiddetin,
bedensel ve zihinsel sağl›k dahil olmak üzere ço-
cuklar›n gelişimi üzerindeki potansiyel olumsuz
etkileri birçok ülkede giderek artan endişeler do-
ğurmaktad›r. Çocuk Haklar› Komitesi “çocuk ve
medya” konulu Genel Görüşmesi’nin raporunda
bu noktaya ve medyan›n diğer olumsuz yönlerine
değinmiştir (çocuklar›n ve çocukluğun 16. mad-
dede belirtildiği gibi yans›t›lmas› ve çocuğun özel
yaşam›n›n korunmas› dahil, bkz. s. 219):

“... Medyan›n, özellikle de afl›r› fliddet ve por-
nografi içeren programlar›n çocuklar üzerindeki
olumsuz etkileri konusunda endifleler dile geti-
rilmifltir. Çocuklar›n, televizyonda, video filmler-
de ve di¤er kitle iletiflim araçlar›nda yans›t›lan
fliddetten nas›l korunabilecekleri, kimi ülkelerde
tart›fl›lan bir konudur. Bir kez daha bu konuda
da gönüllülük temelinde anlaflmalara baflvurul-
mufl ve etkisi de¤iflen sonuçlar al›nm›flt›r. Bu
özel sorun, Sözleflme’nin 17. maddesinde gün-
deme getirilmifltir. Bu madde, çocu¤un esenli¤i-
ne zarar verebilecek bilgi ve belgelere karfl› ko-
runmas›n›” öngören yol gösterici ilkelerin belir-
lenmesini tavsiye etmektedir.

“Bu tür yol gösterici ilkeler kimi ülkelerde gelifl-
tirilmifl ve farkl› sonuçlar al›nm›flt›r. Birleflmifl
Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü bu ko-
nudaki görüflleri yak›nlarda yeniden de¤erlen-
dirmifltir.” (on birinci oturum raporu, Ocak

1996, ÇHS/K/50, Ek IX, s. 80-81)

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme bu alandaki ilke-
lerin yasal anlamda zorlay›c› değil gönüllülük te-
melinde belirlenmesini önermektedir. Bu yol gös-
terici ilkelerin belirlenmesinde Taraf Devletler
başka iki maddedeki hükümleri de dikkate almal›-
d›rlar:

• çocuğun kendini ifade etme özgürlüğü ki, bu
özgürlük, yaln›zca, 13. maddenin 2. paragra-
f›nda belirtilen s›n›rlamalara tâbi olabilir (bkz.
s. 194);

• ana-babalar›n, çocuğun yüksek yarar›n› başl›-
ca hareket noktas› alarak, çocuğu büyütüp ye-

tiştirme sorumluluklar› ve Devlet’in bu konu-
da ana-babalara gerekli yard›m› sağlama yü-
kümlülüğü (madde 18, bkz. s. 249).

Bu konuda, ana-babalar›n, çocuğun gelişen yete-
neklerini de göz önüne alarak gerekli yönlendir-
meyi sağlama haklar›na sayg› gösterilmesini ön-
gören 5. madde de anlaml›d›r. Eninde sonunda,
çocuğun medyay› nas›l kulland›ğ›n›n denetlenme-
si, en başta ana-babalar ve diğer koruyucular›n so-
rumluluğunda olan bir iştir. Bu alanda Devlet, ör-
neğin ana-babalar›n ve koruyucular›n, televizyon
programlar›n›n, videolar›n, bilgisayar oyunlar›n›n
içeriği konusunda bilgilenmelerini sağlayarak on-
lara yard›mc› olabilir.

34(b). madde çocuklar›n “pornografik gösteri ve
materyallerde istismar edilmelerine” karş› önlem-
ler al›nmas›n› öngörmektedir (bkz. s. 505). Söz-
leşmeye eklenen, çocuk sat›ş›, fahişeliği ve çocuk
pornografisiyle ilgili İhtiyari Protokol (bkz. Ek 2,
s.678) çocuk pornografisini şöyle tan›mlamakta-
d›r: “hangi yoldan olursa olsun, çocuğu aç›k bi-
çimde sahici ya da benzeştirme cinsel etkinlikler
içinde gösteren ve çocuğun cinsel organlar›n› cin-
sel amaçlarla teşhir eden materyaller.” (madde 2).
Protokolün giriş bölümünde “çocuk pornografisi-
nin Internet’te ve gelişen diğer teknolojilerde yay-
g›n hale gelmesine” dikkat çekilmekte, Internet’te
Çocuk Pornografisiyle Mücadele Uluslararas›
Konferans›n›n (Viyana, 1999) kararlar›na özel
olarak at›fta bulunulduktan sonra şöyle denmekte-
dir: “burada özellikle dikkat çekilmek istenen, ço-
cuk pornografisi mahiyetindeki materyalin üretil-
mesinin, dağ›t›lmas›n›n, ihrac›n›n, aktar›lmas›n›n,
ithalinin, uluslararas› mülkiyetinin ve reklamlar›-
n›n suç say›lmas› yönündeki karar ile bu alanda
hükümetlerle Internet sanayiinin daha yak›n bir iş-
birliği ve ortakl›k içine girmeleri gerekliliğidir.”
(daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. madde 34, s.511). 

Komite’nin “çocuk ve medya” konusunda yapt›ğ›
Genel Görüşme’den ç›kan tavsiyeler aras›nda “ço-
cuklar› zararl› etkilerden korumak için medya ku-
ruluşlar› ile yap›c› anlaşmalar yap›lmas›, ana-ba-
balar› medya piyasas›nda güçlendirmeye yönelik
kapsaml› planlar›n geliştirilmesi, medya mensup-
lar›n›n eğitilmeleri ve çocuk istismar› haberlerini
biçimlendirecek yol gösterici ilkelerin belirlenme-
si” yer almaktad›r (bkz. s. 236’daki kutu yaz›s›).

Komite, Taraf Devletler’den bir bölümünce veri-
len raporlar üzerindeki incelemeleri sonucunda,
zararl› potansiyel taş›yan yay›n ve materyale kar-
ş› yeterli koruma sağlanamad›ğ›na dikkat çekmiş,
dolay›s›yla, ana-babalar›n bu konuda eğitilmeleri-
nin yan›s›ra ilgili yasal düzenlemelerin yap›lmas›-
n› ve yönetmeliklerin haz›rlanmas›n› önermiştir: 

“Komite, Sözleflmenin 17. maddesinin ›fl›¤›nda
Taraf Devlete çocuklar› zararl› bilgilerden koru-

242 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›



mak üzere özel yasalar ç›karmas›n› tavsiye eder.
Bu zararl› yay›nlar aras›nda özellikle vahflet sah-
neleri ve pornografi içeren televizyon program-
lar› ve filmler yer almaktad›r. Komitenin Taraf
Devlete bir baflka tavsiyesi de, Komitenin çocuk
ve medya konusu ile ilgili olarak yapt›¤› genel
görüflme (1996) s›ras›nda ortaya ç›kan tavsiye-
leri (ÇHS/K/57) dikkate almas› yönünde-
dir.”(Kamboçya ‹RSG, Add. 128, parag. 36)

“Komite ayr›ca, çocuklar›n televizyonda, video
filmlerde ve di¤er medyada yer alan fliddet ve
pornografiden yeterince korunmamas›ndan en-
diflelidir.

“Komite, Sözleflmenin 13, 17 ve 18. maddeleri
›fl›¤›nda Taraf Devleti, çocuklar› geliflmelerine
zarar verecek enformasyon ve materyalden, bu
arada özellikle pornografik materyalden koru-
may› amaçlayan ilkeleri belirlemeye ve yasal dü-
zenlemeleri gerçeklefltirmeye, bu arada ayn›
amaçla ana babalar› e¤itecek programlar› gelifl-
tirmeye davet eder.” (Marshall Adalar› ‹RSG,
Add. 139, parag. 24 ve 35)

“Komite, çocuklar›n, televizyonda, video filmler-
de ve di¤er medyada giderek yayg›nlaflan flid-
det ve pornografi içerikli materyalden yeterince
korunmad›klar› endiflesini tafl›maktad›r...

“Komite, Sözleflmenin 17. ve 18. maddesi ›fl›-
¤›nda Taraf Devleti, çocuklar› geliflmelerine za-
rar verecek enformasyon ve materyalden, bu
arada özellikle fliddet ve pornografi içerikli ma-
teryalden korumay› amaçlayan ilkeleri ve yasal
düzenlemeleri titizlikle yaflama geçirmeye, bu
arada özellikle 1996 tarihli Kamuoyunu Bilgilen-
dirme Yasas›n› uygulamaya davet eder.” (Lit-
vanya ‹RSG, Add. 146, parag. 27 ve 28)

Komite, ilgili yasal düzenlemelerin mevcut oldu-
ğu durumlarda diğer önlemlere duyulan gereksini-
me işaret etmiştir:

Komite, tavsiyenin ›fl›¤›nda (bkz. Nikaragua
‹RSG, Add. 36, parag. 34), çocu¤u geliflmesi
aç›s›ndan zararl› enformasyon ve materyalden
koruyacak, uygun bilgiye eriflimini güvence alt›-
na alacak (madde 17) ve çocu¤un özel yaflam
hakk›n› koruyacak (madde 16) iç hukuk düzen-
lemelerinin yap›lm›fl olmas›n› memnuniyetle kar-
fl›lamaktad›r. Buna karfl›n Komitenin, bu hakla-
r›n pratikte uygulanmas›n› düzenleyecek tali
mevzuat›n bulunmay›fl›ndan endiflelidir. Bu ne-
denle Komite Taraf Devleti, yasal reform süreci-
ni ve yeterli kaynak tahsis çal›flmalar›n› sürdür-

meye; böylece çocuklar› zararl› bilgilerden koru-
yacak pratik usul ve düzenlemeleri oluflturma-
ya, uygun bilgilere eriflim haklar›n› güvence alt›-
na almaya ve özel yaflam haklar›n› korumaya
davet eder. Komitenin Taraf Devlete bir baflka
tavsiyesi de, çocuk ve medya konulu genel gö-
rüflme (ÇHS/K/57) s›ras›nda ortaya ç›kan tavsi-
yeleri dikkate almas› yönündedir.” (Nikaragua
2RSG, Add. 108, parag. 28)

Komite kimi durumlarda konuyla ilgili araşt›rma-
lar yap›lmas›n› önermiştir:

“Komite, Taraf Devletin bir araflt›rma yapt›rarak
bu araflt›rmadan ç›kacak sonuçlara göre, çocuk-
lar› baflta fliddet ve pornografi içerenler olmak
üzere çocuklar için zararl› içerikteki bas›l›, elekt-
ronik ve görsel-iflitsel materyalden koruyacak,
hukuksal olanlar dahil her tür önlemi almas›n›
tavsiye eder.” (Mikronezya Federal Devletleri
‹RSG, Add. 86, parag. 23)

Komitenin endişeleri, Internet dahil olmak üzere
yeni medya teknolojileri arac›l›ğ›yla yay›lan za-
rarl› enformasyonu da kapsamaktad›r:

“Komite, Taraf Devlete, görsel-iflitsel medyayla
birlikte yeni teknolojileri kullanan medya kanal-
lar›ndan yay›lan zararl› enformasyondan çocuk-
lar› korumak üzere, hukuksal olanlar baflta uy-
gun önlemleri almas›n› tavsiye eder.” (Gana
‹RSG, Add. 73, parag. 37) 

“Komite, Sözleflmenin 17. maddesi ›fl›¤›nda, ço-
cuklar›n video filmleri ve Internet dahil olmak
üzere di¤er modern teknolojiler yoluyla yay›lan
fliddet ve pornografiye karfl› korumak üzere ge-
rekli bütün hukuksal ve di¤er önlemleri almas›n›
Taraf Devlete tavsiye eder. Komitenin bir baflka
tavsiyesi de, çocuklar› kullanan pornografik ma-
teryalin bulundurulmas›n› suç sayan yasal dü-
zenlemelerin bir an önce gerçeklefltirilmesi yö-
nündedir. Bu amaçla, komflu ülkelerle ikili iflbirli-
¤i yoluna gidilmelidir.” (Lüksembourg ‹RSG,
Add. 92, parag. 30)

“Komite, nüfusun genellikle tercih etti¤i kablolu
televizyon kanallar›nda yer alan programlar›n
potansiyel olarak zararl› etkilerinden endiflelidir.
Komite, Taraf Devlete, çocuklar› fliddet ve por-
nografi dahil zararl› materyalden korumak ama-
c›yla, ana baba e¤itimi dahil gerekli önlemleri
almas›n› tavsiye eder.” (Saint Kitts ve Nevis
‹RSG, Add. 104, parag. 19)

“Komite kayg›yla iflaret etmek ister ki, çocuklar›
evlerde, sinema salonlar›nda ve toplu ortamlar-
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da gösterilen zararl› materyalden korumak üze-
re an›lan önlemler yetersizdir. Komite, Sözlefl-
menin 17. maddesi ›fl›¤›nda, Taraf Devletin ço-
cuklar› bu tür zararl› enformasyondan koruma-
ya yönelik yasalar› güçlendirmesini ve/ya da bu
yönde yeni yasal düzenlemeler yapmas›n› tavsi-
ye eder.” (Mali ‹RSG, Add. 113, parag. 20)

Çocu¤un özel yaflam› ve medya

Medyan›n çocuklar›n esenliği aç›s›ndan oluştur-
duğu potansiyel bir tehdit, çocuğun özel yaşam›-
n›n korunmas›na ilişkindir (bkz. madde 16, s.
223). Buna ek olarak 40(2)(b)(vii). madde medya-
n›n çocuk suçlulara ilişkin haberlerinde bu çocuk-
lar›n özel yaşamlar›na sayg›l› olmas›n› öngörmek-
tedir. Komite de, çocuk istismar›n›n ve aile sorun-
lar›n›n mağduru olan çocuklar için ayn› duyarl›l›-
ğ› sergilemiştir. Çocuklar›n Ticarî Amaçl› Cinsel
İstismar›na Karş› Birinci Dünya Konferans›
(Stockholm 1996) Eylem Gündemi medyada gö-
rev yapanlara “çocuklar›n ticarî amaçl› cinsel is-
tismar›n›n her yönüne ilişkin yüksek kaliteli, gü-
venilir ve etik standartlara uygun bilgi sağlanma-
s›nda medyan›n rolünü güçlendirecek stratejileri

geliştirmeleri” çağr›s›nda bulunmaktad›r. Ayn›
belgede “gönüllülük temelindeki etik kurallar›n
belirlenmesi” önerilmektedir (A/51/385, s. 5, pa-
rag. 3(k) ve 4(g)).

Medya, silahl› çat›flma ve çocuklar

Silahl› Çat›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkisi
konulu Graça Machel araşt›rmas›, medyan›n insa-
nî müdahaleler için uluslararas› kamuoyu oluştu-
rulmas›nda etkili bir konumda olduğuna, uluslara-
ras› planda olumsuz bir imgeye sahip olman›n hiç
olmazsa aş›r› insan haklar› ihlâllerini cayd›r›p
olumlu bir rol oynayabileceğine işaret etmektedir.
“Ne var ki, açl›ktan ölen çocuklara ve evlerinden
kaçan insanlar›n üst üste y›ğ›ld›klar› kamplara
ilişkin haberler ne kadar çarp›c› olursa olsun, bun-
lar son durumda uzun dönemdeki uzlaşma ve to-
parlanmaya pek az katk›da bulunmaktad›r.” Araş-
t›rma, medyan›n “okuyucular›n ve izleyicilerin
çeşitlilikten yararlanmalar›n› sağlayarak ve “bar›ş
içinde birlikte yaşaman›n ve insan haklar›na say-
g›l› olman›n gerektirdiği anlay›ş ortam›n› gelişti-
rerek” önemli bir rol oynayabileceğini ileri sür-
mektedir...” (A/51/306, parag. 28 ve 257)
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Uygulama denetim listesi

Uygulamaya yönelik genel önlemler

17. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (17. madde, medya ve iletiflim, sosyal güvenlik ve e¤itim ile ilgili devlet kurulufllar›n› özel
olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 17. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (17. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin gazete-
cileri ve kitle iletiflim araçlar›yla ilgili herkesi, bu arada ana-baba e¤itiminde görev alanlar› kapsamas› ge-
rekir).

17. maddenin uygulanmas›na iliflkin özel konular

� Devlet, yetki alan› içindeki bütün çocuklar›n, baflta çocuklar›n toplumsal, ruhsal ve ahlâksal esenli¤ini, beden-
sel ve zihinsel sa¤l›¤›n› gelifltirmeyi hedefleyenler olmak üzere, çeflitli ulusal ve uluslararas› kaynaklardaki bilgi
ve yay›nlara eriflimlerini sa¤layacak önlemleri alm›fl m›?

Bu eriflim, baflta afla¤›dakiler olmak üzere, bütün çocuklar için sa¤lanm›fl m›?

� az›nl›klara ve yerli halka mensup çocuklar,

� özürlü çocuklar,

� gözetim ve tutukevleri dahil her tür kurumlarda bulunan çocuklar,
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Devlet, kitle iletiflim araçlar›n›, çocuklar aç›s›ndan sosyal ve kültürel anlamda yararl› olacak enformasyon ve bel-
geleri 29. maddede yer alan afla¤›daki hususlar› da göz önüne alacak biçimde yaymaya teflvik ediyor mu?

� çocu¤un tam potansiyelini gerçeklefltirecek biçimde geliflmesi,

� insan haklar›na ve temel özgürlüklere yönelik sayg›n›n geliflmesi,

� çocu¤un ana-babas›na sayg›,

� çocu¤un kültürel kimli¤ine, diline ve de¤erlerine sayg›,

� çocu¤un yaflamakta oldu¤u ülkenin ulusal de¤erlerine sayg›,

� çocu¤un gelmifl oldu¤u ülkenin ulusal de¤erlerine sayg›,

� kendisininkinden farkl› olan uygarl›klar›n ulusal de¤erlerine sayg›.

� çocu¤un özgür bir toplumda sorumlu bir yaflam için haz›rlanmas›,

� do¤al çevreye sayg›n›n geliflmesi.

Kitle iletiflim araçlar›, özel olarak afla¤›daki alanlardaki geliflmeye katk›da bulunmalar› için teflvik ediliyor mu?

� Az›nl›klar ve yerli halklar dahil olmak üzere bütün halklar aras›nda anlay›fl ve dostluk,

� Dördüncü Dünya Kad›n Konferans› Eylem Platformu önerileri do¤rultusunda cinsiyetler aras› eflitlik,

� Özürlü ‹nsanlara Eflit F›rsatlar Tan›nmas›na ‹liflkin Standart Kurallar’a uygun olarak özürlü insanlara
iliflkin olumlu bir imge sunulmas›,

� Çocuk Suçlulu¤unun Önlenmesine ‹liflkin Birleflmifl Milletler Kurallar›’nda yer alan hükümlere uygun
olarak çocuklar›n olumlu biçimde toplumsallaflmalar›.

� Devlet çeflitli kültürel, ulusal ve uluslararas› kaynaklardan bilgilerin üretilmesi, de¤iflimi ve yay›m› için ulus-
lararas› iflbirli¤ini teflvik ediyor mu?

� Devlet, çocuk kitaplar›n›n üretimi ve yayg›nlaflt›r›lmas›n› teflvik edici önlemleri alm›fl m›?

� Kitle iletiflim araçlar›, az›nl›k ya da yerli gruplara mensup çocuklar›n dil gereksinimlerini özel olarak dikka-
te almaya teflvik ediliyor mu?

� Kitle iletiflim araçlar› sa¤l›k ve e¤itim alan›ndaki ilerlemelere katk›da bulunmaya teflvik ediliyor mu? 

� Kitle iletiflim araçlar› Sözleflme’nin yetiflkinler ve çocuklara tan›t›lmas› çabalar›na kat›lmaya teflvik ediliyor
mu?
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� Devlet, çocuklar›n radyo, bas›l› medya, film, video, ‹nternet ve di¤er medya araçlar›na kat›l›m›na yard›mc›
olacak yol gösterici ilkelerin ve e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesini teflvik ediyor mu?

Devlet, çocuklar›n kendi esenlikleri aç›s›ndan zararl› olabilecek enformasyon ve belgelerden korunmas› için ge-
rekli yol gösterici ilkelerin ve izleme usullerinin gelifltirilmesini afla¤›daki iletiflim araçlar› aç›s›ndan teflvik ediyor
mu?

� televizyon,

� radyo,

� film ve video,

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 17.

madde, kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:
Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara
tan›nmas›
Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›-
ca husus olmas›
Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 
Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendi-
ren herhangi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› 17. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:
Madde 5: ana-baban›n yönlendiricili¤i
Madde 9: aile iliflkileri ile ilgili kovuflturmalar›n haber yap›lmas› - çocu¤un özel yaflam›
Madde 13: ifade özgürlü¤ü
Madde 16: çocu¤un özel yaflam›n›n korunmas› hakk›
Madde 18: ana-babalar›n birinci derecede sorumlulu¤u
Madde 19: fliddet ma¤durlar›n›n kimliklerinin gizli tutulmas›
Madde 24: sa¤l›k e¤itimi ve sa¤l›¤›n gelifltirilmesi
Madde 29: e¤itimin hedefleri
Madde 30: az›nl›klara ve yerli halklara mensup çocuklar›n kendi kültür, din ve dillerinden yarar-
lanma hakk›
Madde 31: çocu¤un oyun, e¤lence, kültür ve sanat etkinliklerine kat›lma hakk›n›n gelifltirilmesi
Madde 34: medyan›n, çocuk pornografisi dahil cinsel sömürüye karfl› ç›k›lmas›ndaki rolü
Madde 36: çocu¤un medya taraf›ndan sömürülmesinin di¤er biçimleri
Madde 40: çocuk suçlular›n yarg›lanmas›yla ilgili haberler - çocu¤un özel yaflam›
Madde 42: Sözleflme’nin çocuklar ve yetiflkinler taraf›ndan genifl biçimde bilinmesinin sa¤lanmas›
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� Internet,

� di¤er medya kanallar›.

E¤er ediyorsa, söz konusu yol gösterici ilkeler afla¤›dakiler ile uyumlu mu?

� çocu¤un 13. madde uyar›nca sahip oldu¤u ifade özgürlü¤ü ve ayn› maddenin 2. paragraf›nda belir-
tilen buna iliflkin s›n›rlamalar, 

� 18. madde uyar›nca ana-babalar›n, di¤erlerinin ve Devlet’in bu alanda sorumluluklar›.

� Devlet, ana-babalar›n ve çocuklar›n bak›m›ndan sorumlu olan di¤er kiflilerin, medya programlar›n›n, vide-
olar›n, bilgisayar oyunlar›n›n içeri¤i hakk›nda yeterli bilgi sahibi olmalar›n›, böylece çocu¤un esenli¤i aç›-
s›ndan gerekli sorumluluklar› üstlenebilmelerini sa¤layacak önlemleri al›yor mu?

� Devlet, çocuklar aç›s›ndan uygun bir medya e¤itiminin gelifltirilmesine ön ayak oluyor mu?

� Devlet, çocu¤un zararl› enformasyon ve belgelerden korunmas› ba¤lam›nda gerekli ana-baba e¤itimini
teflvik ediyor mu?

� Medyan›n çocu¤un özel yaflam›na sayg› duymas›n›, bu arada istismar, aile sorunlar› ve çocuk suçlular gi-
bi konularda sorumlu yay›n yapmas›n› sa¤lamak üzere, e¤itim dahil, gerekli yol gösterici ilkeler ve güven-
celer var m›?
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Ana-babalar›n,
Devlet’in
yard›m›yla yerine
getirecekleri
ortak
sorumluluklar›

Özet

18. Maddenin Metni

1. Taraf Devletler, çocu¤un yetifltirilmesinde ve geliflmesinin sa¤lanmas›nda ana-baban›n birlikte sorumlu-
luk tafl›d›klar› ilkesinin tan›nmas› için her türlü çabay› gösterirler. Çocu¤un yetifltirilmesi ve gelifltirilme-
si sorumlulu¤u ilk önce ana-babaya ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere düfler. Bu kifliler her fley-
den önce çocu¤un yüksek yarar›n› göz önünde tutarak hareket ederler.

2. Bu Sözleflme’de belirtilen haklar›n güvence alt›na al›nmas› ve gelifltirilmesi için Taraf Devletler, çocu¤un
yetifltirilmesi konusundaki sorumluluklar›n› kullanmada ana-baba ve yasal vasilerin durumlar›na uygun
yard›m yapar ve çocuklar›n bak›m› ile görevli kurulufllar›n, faaliyetlerin ve hizmetlerin gelifltirilmesini
sa¤larlar.

3. Taraf Devletler, çal›flan ana-baban›n, çocuk bak›m, hizmet ve tesislerinden yararlanma hakk›n› sa¤lamak
için uygun olan her türlü önlemi al›rlar.

18.
madde, çocuğun ana-babas› ile
Devlet aras›ndaki sorumluluk
dağ›l›m dengesiyle ilgili ana-
babalar›n sorumluluklar›n› yeri-

ne getirirken görecekleri yard›m› özel olarak ele
almaktad›r. Bu madde, 5. madde (ana-baban›n, ai-
lenin görevleri ve haklar›, çocuğun gelişen yete-
nekleri) ile 3(2). ve 27. maddelerle (Devlet’in, ço-
cuklar›n yeterli bak›m ve koruma görmelerinin ve
yeterli bir yaşam düzeyine sahip olmalar›n›n sağ-
lanmas›nda ana-babalara yard›m sorumluluğu)
birlikte değerlendirilmelidir. Hepsi birlikte ele
al›nd›ğ›nda Sözleşme’nin bu dört maddesi, ana-
babalar›n çocuğun yüksek yarar›n› gözetmekten
birinci derecede sorumlu olduklar›n›, ancak bu so-
rumluluğun Sözleşme ile çocuğa tan›nan haklar
(çocuğun yüksek yarar› dahil) doğrultusunda k›-
s›tlanabileceğini ve geniş ailenin diğer üyeleri gi-
bi başka kişilerle de paylaş›labileceğini aç›kça or-
taya koymaktad›r. Devlet bu alanda gerekli yard›-

m› sağlamal› ve ana-babalar›n sorumluluklar›n›
yerine getiremedikleri durumlarda çocuğun hakla-
r›n›n ve gereksinimlerinin karş›lanmas› için dev-
reye girmelidir.

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi’nin 10. maddesi şöyle demektedir:
“Toplumun doğal ve temel bir birimi olan aileye,
özellikle kuruluşu s›ras›nda ve bakmakla yüküm-
lü olduklar› çocuklar›n bak›m ve eğitim sorumlu-
ğu devam ettiği dönemde, mümkün olan en geniş
ölçüde koruma ve yard›m sağlan›r…” ve 10(3).
maddesi de şunu belirtir: “Nesep veya diğer şart-
lar bak›m›ndan hiç bir ayr›mc›l›k yap›lmaks›z›n,
bütün çocuklar ve gençler için özel koruma ve
yard›m tedbirleri al›n›r…”. Uluslararas› Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 23. ve 24. madde-
leri bu ilkeleri yinelemekte, ek olarak şu hükmü
getirmektedir: “Hiç kimsenin özel ve aile yaşam›-
na, konutuna veya haberleşmesine keyfî veya hu-
kuka ayk›r› olarak müdahale edilemez; onuru ve-



ya itibar› hukuka ayk›r› sald›r›lara maruz b›rak›la-
maz” (madde 17(1)). Ekonomik, Sosyal ve Kültü-
rel Haklar Komitesi Genel Yorumu’nda şöyle de-
mektedir: “Gerek buradaki gerekse diğer bağlam-
lar›yla ‘aile’ terimi geniş biçimiyle ve yerel kulla-
n›ma uygun olarak yorumlanmal›d›r.” (Genel Yo-
rum 4, 1994, İHB/GEN/1/Rev. 5, s. 34)

İnsan Haklar› Komitesi’nin bu konuda öngördük-
leri ise daha ayr›nt›l›d›r: “Çocuğa gerekli koruma-
y› sağlama sorumluluğu aileye, topluma ve Dev-
let’e aittir. Sözleşme bu sorumluluğun taraflar ara-
s›nda nas›l paylaş›lacağ›n› belirtmemiş olsa bile
bu sorumluluk en başta ilgili Taraf Devlet’in top-

lumunda anlaş›ld›ğ› biçimiyle ve içerdiği kişilerle
ailenin, özel olarak da ana-baban›nd›r. Bu sorum-
luluk, çocuğun kişiliğinin uyumlu biçimde geliş-
mesini sağlayacak ve Sözleşme’de belirtilen hak-
lardan yararlanmas›n› sağlayacak koşullar›n yara-
t›lmas›n› içerir. Bununla birlikte, ana ve baban›n
ev d›ş›nda gelir getirici işlerde çal›şmalar› yayg›n
olduğundan, Taraf Devletler’ce sunulan raporlar,
toplumun, sosyal kurumlar›n ve Devlet’in, çocu-
ğun korunmas› görevinde ana-babalara yard›mc›
olma sorumluluklar›n› nas›l yerine getirdiklerini
de belirtmelidir.” (İnsan Haklar› Komitesi, Genel
Yorum 17, 1989, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 133). �

Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken Rapor-
lar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Aile ortam› ve alternatif bak›m

Bu bölümde Taraf Devletler’den, yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere;
özel olarak da “çocu¤un yüksek yarar›” ve “çocu¤un görüfllerine sayg›” ilkelerinin bu önlemlere na-
s›l yans›t›ld›¤›na; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlüklere ve bu yol-
da al›nan mesafeye; ve afla¤›daki hususlara iliflkin olarak gelecek için benimsenen uygulama önce-
liklerine ve somut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

(b) Ana-baban›n sorumluluklar› (madde 18, parag. 1-2)...

... 

Taraf Devletler’den, yukar›dakilere ek olarak flu konularda da bilgi talep edilmektedir: Raporun ait
oldu¤u dönemde her y›l için, afla¤›da belirtilen çocuk gruplar›nda yer alan çocuk say›s›n›n, yafl gru-
bu, cinsiyet, etnik ya da ulusal köken, kentsel ya da k›rsal yerleflim aç›s›ndan ayr›flt›r›lm›fl olarak ve-
rilmesi: evsiz çocuklar, koruyucu gözetim alt›na al›nan istismar ya da ihmal edilmifl çocuklar, koru-
yucu aile yan›na yerlefltirilen çocuklar, kurumlara yerlefltirilenler, ülke içinde evlat edinme yoluyla ai-
lelerin yan›na yerlefltirilen çocuklar, ülkeleraras› evlat edinme çerçevesinde ülkeye gelen çocuklar ve
yine ayn› çerçevede ülke d›fl›na ç›kan çocuklar. 

Taraf Devletler’in bu bölümde ele al›nan çocuklara iliflkin olarak daha baflka anlaml› istatistikler ve
göstergeler iletmeleri de memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

Temel sa¤l›k ve refah

Bu bölümde Taraf Devletler’den, halen yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er ön-
lemler dahil olmak üzere ve afla¤›da belirtilen konu ba¤lam›nda flu hususlarda bilgi talep edilmek-
tedir: baflta izleme stratejileri ve mekanizmalar› olmak üzere bu alandaki politikalar›n uygulanma-
s›na iliflkin kurumsal altyap›; karfl›lafl›lan etmenler ve güçlükler; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uy-
gulanmas›nda al›nan mesafe..

(d) ... çocuk bak›m hizmetleri ve tesisleri (madde 18, parag. 3)”

(ÇHS/K/5. parag. 16-19)
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“Çocu¤un yetifltirilmesi ve
gelifltirilmesi sorumlulu¤u ilk
önce ana-babaya ya da durum
gerektiriyorsa yasal vasilere
düfler”
18. madde, ana-babalar›n önceliğini destekleyen
aç›k ifadeler kullanmaktad›r. Buna karş›l›k Söz-
leşme’nin başka bölümlerinde (maddeler 5 ve 30)
aile yap›lar›n›n değişebildiğini, çocuğun geniş an-
lamdaki ailesinin, kabilesinin, toplumunun ya da
kültürünün de çocuğun yetişmesinde önemli bir
rol oynayabileceğini kabul etmektedir. Bununla
birlikte Komite, ana baban›n rolünün çocuğun za-
rar›na olarak azald›ğ› sosyal yap›lar dolay›s›yla

duyduğu endişeleri Kongo Demokratik Cumhuri-
yeti’ne iletmiştir:
“Komite, topluluk liderlerinin ayn› zamanda ço-
cuklarla ilgili babal›k görevini üstlenmelerinden,
bu uygulamalar sonucunda liderlerin ana-baba-
n›n yerini almas›ndan ve bunun çocuklar üzerin-
deki olumsuz etkilerinden endiflelidir.” (Kongo
Demokratik Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 143, pa-

rag. 36)

Bu bak›mdan, 18. madde çocuklar›n haklar›ndan
çok ana-babalar›n haklar›n› vurgulamaktad›r. Bu-
nunla birlikte, çocuğun değil Devlet’in yetkilerine
ilişkin vurgu yap›lmakta ve haklar, sorumluluklar
biçiminde ifade edilmektedir. Çocuğun “gelişme-
sine” ilişkin sorumluluk, ana-babalar›n sorumlu-

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“V. A‹LE ORTAMI VE ALTERNAT‹F BAKIM

B. Ana-baban›n sorumluluklar› (madde 18, parag. 1-2)

Lütfen afla¤›daki konularda gerekli bilgileri veriniz: Ana ile baban›n, çocu¤un yetifltirilmesindeki or-
tak sorumluluklar›n›n tan›nmas› ve çocu¤un yüksek yarar›n›n ana-baban›n bafll›ca duyarl›l›k konusu-
nu oluflturmas› dahil olmak üzere, yasalarda ana-baban›n sorumluluklar›n›n nas›l ele al›nd›¤›. Ayr›-
ca bilgi verilmesi gereken konu: Sözleflme’de öngörülen ayr›m gözetmeme, çocu¤un görüfllerine
sayg› gösterme ve çocu¤un azamî gelifliminin sa¤lanmas› gibi ilkelerin nas›l ve ne flekilde göz önü-
ne al›nd›¤›.

Lütfen afla¤›daki konularda gerekli bilgileri veriniz: ana-babalara ve yasal vasilere, çocuk yetifltirme
sorumluluklar›n› yerine getirmelerinde gerekli yard›m› sa¤lamak üzere al›nan önlemler; çocuk bak›-
m›yla u¤raflan kurumlar, tesisler ve bu alandaki hizmetler. Bilgi verilmesi gereken bir baflka konu
da, tek ebeveynli ailelerde yaflayan çocuklarla afl›r› yoksulluk içinde olanlar dahil en dezavantajl› ke-
simlere mensup çocuklar için ne gibi koruyucu önlemler al›nd›¤›d›r. 

Bu tür önlemlerden herhangi birinden yararlanan çocuklara iliflkin olarak ayr›flt›r›lm›fl (örne¤in cin-
siyet, yafl, bölge, k›r/kent, sosyal ve etnik köken itibar›yla) bilgilerle birlikte bu çocuklara tahsis edi-
len (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyler, bunlar›n yan›s›ra gerekliyse federal yönetim ve il düzeylerin-
de) kaynaklara iliflkin bilgiler. Bilgi verilmesi gereken bir baflka konu da, 18. maddenin uygulanma-
s›nda al›nan mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için belirlenen hedeflerdir.

VI. TEMEL SA⁄LIK VE REFAH

C. Sosyal güvenlik ve çocuk bak›m hizmetleri ve tesisleri (maddeler 26 ve 18, parag. 3)

18. maddenin 3. paragraf› uyar›nca, bu arada Sözleflme’nin 3., 6. ve 12. maddelerini de dikkate
alarak ana-babalar› çal›flan çocuklar›n yararlanabilecek durumda olduklar› çocuk bak›m hizmet ve
tesislerinden yararlanma haklar›n›n sa¤lanmas› için al›nan önlemler konusunda bilgi verin. Verile-
cek raporlarda, bu ba¤lamda, bu hakk›n yaflama geçirilmesi için yap›lan yasal düzenlemeler, hiz-
met ve tesislerin ne kadar çocu¤u kapsayabildikleri, söz konusu hizmet ve tesislerin bölgelere ve
k›rsal/kentsel alanlara da¤›l›m›, bu hizmet ve tesislerin nas›l finanse edildikleri, bunlardan yararla-
nan çocuklar›n yafl, cinsiyet, ulusal, sosyal ve etnik köken itibar›yla da¤›l›mlar› da yer almal›d›r.

Bunlar›n yan›s›ra, verilecek raporlarda, bu haklar›n yaflama geçirilmesinde al›nan mesafe, karfl›lafl›-
lan güçlükler ve gelecek için belirlenen hedefler konusunda da bilgi bulunmal›d›r.”

(ÇHS/K/58, parag. 65-67 ve 101-102. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraf-
lar› da bu madde çerçevesinde verilecek raporlarla ilgilidir: 22, 37, 88 ve 105; K›lavuz’un tam met-
ni için, bkz. Ek 3, s. 687.)
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luklar›n› ne ölçüde yerine getirebildiklerinin nes-
nel bir ölçütünü içermektedir. Gelişme, son dere-
ce geniş bir kavramd›r (bkz. madde 6, s. 107, mad-
de 27, s.398 ve madde 29, s.444). Eğer çocuğun
bedensel psikolojik ya da düşünsel gelişimi ana-
babalar›n asl›nda kaç›nabilecekleri birtak›m mu-
ameleler yüzünden zarar görüyorsa, o zaman ana-
babalar›n sorumluluklar›n› yerine getirmediklerin-
den söz edilebilir.

“çocu¤un yüksek yarar›n› göz
önünde tutarak hareket ederler”
18. maddeye ilişkin taslak çal›şmalar› sürerken,
ABD’den bir delege özel kişilerin sorumluluklar›-
n› belirlemenin tuhaf bir iş olduğunu ileri sürdü.
Çünkü, Sözleşme, ancak onu onaylayan hükümet-
ler için bağlay›c› özellik taş›yabilirdi
(E/KN.4/1989/48, s. 50-52; Detrick, s. 270).
Burada kullan›lan zorlay›c› ifade ilk bak›şta ger-
çekten garip görünmektedir. Devlet nas›l olur da
çocuğun yüksek yarar›n›n ana-babalar›n başl›ca
“duyarl›l›k konusu” olmas›n› sağlayabilir? Bu-
nunla birlikte, bu ilkenin Devletler’in hareketleri
üzerinde doğrudan etkisi vard›r; çünkü ayn› ilke-
nin, ana-babalar›n haklar›na ilişkin bütün yasal
düzenlemeleri de belirlemesi gerekir. Dünyadaki
ülkelerden çoğu, ana-babalar› çocuklar›n›n “sa-
hipleri” olarak gören bir hukuk ve gelenek geçmi-
şine sahiptir (böyle bir varsay›m, ana-babalar›n
çocuklar üzerindeki haklar›n› yaln›zca kendi ya-
rarlar› ad›na kullanmalar› anlam›na gelir). Bu tür
yasalar ve gelenekler bugün dünyan›n pek çok ye-
rinde yeniden ele al›nmaktad›r. Sözleşme ana-ba-
balar›n haklar›yla ilgili mevcut hukukî ilkelerin
ana-babalar›n sorumluluklar›na ilişkin ilkelere dö-
nüştürülmesi gerektiğini öne sürmektedir ki bu da,
ana-babalar›n, çocuklar›n›n yüksek yarar›na dav-
ranma sorumluluklar›d›r. Örneğin Gürcistan Ko-
miteye verdiği bilgide, ana baba haklar›n›n çocu-
ğun zarar›na kullan›lamayacağ› hükmüne Medeni
Kanunda aç›kça yer verildiğini belirtmiştir (Gür-
cistan İR, parag. 125).
3. maddeye ilişkin olarak tart›ş›ld›ğ› gibi (bkz. s.
44) “çocuğun yüksek yarar›” taş kitabeler gibi ha-
z›r ve kal›c› bir şey değildir. Yüksek yarar, çocuk-
tan çocuğa değişir. Belirli bir çocuğun yüksek ya-
rar›n›n ne olduğuna ilişkin bir sonuca çocuğun
ana-babas› şiddetle itiraz edebilir. Üstelik, bu alan-
da meslekî çal›şma yapan kişiler de yüksek yarar›n
ne olduğu konusunda anlaşamayabilirler. Dolay›-
s›yla, Sözleşme’de çocuğa tan›nan haklar, bu teri-
min daha az öznel k›l›nmas›na yarayabilir. Bu hak-
lara yönelik herhangi bir ihlâlin (çocuğun gelişen
yeteneklerine sayg› göstermeme dahil) çocuğun
yüksek yarar›na ayk›r› düşeceği söylenebilir.
Ana-baba e¤itimi

Devlet’in bir de ana-babalar› sorumluluklar› ko-
nusunda eğitme ve onlara tavsiyede bulunma gö-

revi vard›r. Ana-babalar›n bu konuda zorunluluk
temeline dayanmayan eğitim almalar› için yap›lan
yat›r›m›n, örneğin çocuk suç oranlar›n›n azalt›lma-
s› aç›s›ndan maliyeti düşük bir yöntem olduğu gi-
derek daha fazla kabul edilmektedir. Riyad İlkele-
ri’nin 16. paragraf›nda bu konuda şöyle demekte-
dir: “Gerekli programlar› ve etkinlikleri başlatarak,
aileleri ve çocuklar›n bak›m› ve gelişmesini ilgi-
lendiren rolleri ve görevleri ile kaynaşt›rma k›va-
m›na getirmek ebeveyn ile çocuklar aras›ndaki
olumlu ilişkilerin tesisini harekete getirmek, ço-
cuklar›n ve gençlerin kayg› ve dertlerine karş› ebe-
veynlerini duyarl› k›lmak ve aile ve toplum etkin-
liklerine gençlerin kat›l›m›n› özendirmek gerekir.”
Periyodik Raporlar K›lavuzu (5. maddeye iliflkin
olarak) ana baba e¤itimi hakk›nda (parag.63) bilgi
talep etmektedir ve Komite de bu alandaki e¤iti-
min gereklili¤ini birçok ülke için vurgulam›flt›r:

“... Aile yaflam› e¤itimi verilmesi ve ana-babala-
r›n sorumluluklar› konusundaki duyarl›l›¤›n gelifl-
tirilmesi için daha fazla çaba harcanmal›d›r. Ko-
mite, hükümet d›fl› kurulufllarla çocuk ve genç-
lik gruplar›n›, tan›t›m ve savunum görevlerinin
bir parças› olarak davran›fllar› de¤ifltirme konu-
suna önem vermeleri için teflvik eder.” (Filipinler
‹RSG, Add.29, parag. 22)

“Komite, ailelerin daha sonra parçalanmas›n›n
önüne geçmek için, evlilik öncesi dan›flmanl›k
hizmetleriyle aile yaflam› e¤itim programlar›na
gerek oldu¤u görüflündedir.” (Yugoslavya Fede-
ral Cumhuriyeti ‹RSG, Add.49, parag. 33. Ayr›-
ca bkz. Romanya ‹RSG, Add.16, parag. 15;
Honduras ‹RSG, Add.24, parag. 27; BK ‹RSG,
Add.34, parag. 30; Bulgaristan ‹RSG, Add.66,
parag. 28; Panama ‹RSG, Add.68, parag. 30,
Tayland ‹RSG, Add. 97, parag. 22; Güney Afri-
ka ‹RSG, Add. 122, parag. 22; Burundi ‹RSG,
Add. 133, parag. 47; Türkiye ‹RSG, Add. 152,
parag. 43. )

Komite, ana baba eğitiminin desteklenmesini, ör-
neğin ekonomik geçiş süreci ya da silahl› çat›şma-
lar sonras›ndaki toplumsal alt üst oluşlar gibi cid-
di sorunlar›n hafifletilmesi aç›s›ndan etkili bir
araç olarak görmektedir: 
“Komite, Rusya Federasyonu’ndaki aile yaflam›-
na iliflkin ciddî sorunlar› öncelikle ele al›nmas›
gereken bir konu olarak görmektedir. Komite,
aile kültürünün, çocuklar›n terk edilmesi, kürtaj,
boflanma oranlar›, evlatl›k çocuk say›s›, resmî ni-
kah d›fl› do¤an çocuklar ve nafaka yükümlülük-
lerinin yerine getirilmemesi gibi olgular›n olufl-
mas›yla parçalanmaya meyilli olmas›ndan endi-
fle etmektedir.
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“... aile yaflam› e¤itimi sa¤lanmas›, ailenin top-
lumdaki rolüne iliflkin tart›flmalar düzenlenmesi
ana ve baban›n eflit sorumluluklar›na iliflkin bi-
linç ve duyarl›l›¤›n gelifltirilmesi için daha fazla
çaba harcanmal›d›r.” (Rusya Federasyonu ‹RSG,
Add.4, parag. 10 ve 18)

“Komite, özellikle son çat›flman›n özel niteli¤i
veri al›nd›¤›nda, ana babalar›n ve ailelerin, so-
rumluluklar› alt›ndaki çocuklar aç›s›ndan destek
ve rehberli¤e ihtiyaç duyduklar› kan›s›ndad›r.
Komitenin endifle etti¤i bir husus, çat›flmalarda
yer almaya zorlanan çocuklar›n kendi ailelerine
ya da topluluklar›na yeniden dönmelerine izin
verilmedi¤i yolundaki raporlard›r.” (Sierra Leone
‹RSG, Add. 116, parag. 48)

Bu, hayli gelişkin sosyal güvenlik ve yard›m sis-
temlerine sahip ülkeler taraf›ndan bile ihmal edi-
lemeyecek bir konudur. Örneğin Komite İsveç’le
ilgili olarak şu görüşü dile getirmiştir:
“Komite, kimi belediyelerin ücretsiz aile dan›fl-
manl›¤› hizmeti verdiklerini, bu hizmeti ücretli
olarak veren di¤erlerinde ise ücretlerin çok yük-
sek olmad›¤›n› bilmekte birlikte, kimi ailelerin
bu ücretler nedeniyle söz konusu hizmetlere
baflvurmaktan cayabilecekleri endiflesini tafl›-
maktad›r. Komitenin Taraf Devlete tavsiyesi, bu
alandaki politikalar›n› yeniden gözden geçire-
rek, baflta en güç durumdaki kesimler olmak
üzere aile dan›flmanl›¤› hizmetlerine eriflimi ar-
t›rmas› yönündedir.” ‹sveç 2RSG, Add. 101, pa-
rag. 16) 

Devlet “çocu¤un
yetifltirilmesinde ve
geliflmesinin sa¤lanmas›nda
ana-baban›n birlikte sorumluluk
tafl›d›klar› ilkesinin tan›nmas›
için her türlü çabay› gösterirler”
Ana ile baban›n her ikisinin de çocuklara ilişkin
sorumluluklar› paylaşmalar›n›n taş›d›ğ› önem vur-
gulanmal›d›r. Birçok toplum, çocuğun gündelik
bak›m›nda anneler kadar babalar›n da rol almas›
gerekliliğini, bu arada babalar gibi annelerin de
çocuklar›na ilişkin olarak maddi ve hukuki sorum-
luluklar› olduğunu henüz yeni yeni fark etmekte-
dir. Sözleşme, bunu çocuklar›n insan hakk› olarak
kabul eden ilk anlaşmalardan biridir. Burada, Ka-
d›nlara Karş› Her Tür Ayr›mc›l›ğ›n Ortadan Kald›-
r›lmas› Sözleşmesinde (1979) yer alan bir hükmün
yans›mas› yer almaktad›r. Bu hükme göre Taraf
Devletlerin, “çocuklar›n yetiştirilip büyütülmesin-
de ana babalar›n ortak sorumluluk taş›d›klar›n› ve
çocuklar›n ç›karlar›n›n ortaya ç›kabilecek her du-

rumda gözetilecek başl›ca husus olmas› gerektiği-
ni” kabul etmeleri istenmektedir.” (Madde 5)
Komite, ortak sorumluluğun geliştirilmesinde al-
d›ğ› önlemlerden dolay› Almanya’y› kutlam›şt›r:
“Taraf Devletin, Çocuk Haklar› Sözleflmesini, ço-
cuklar›n bak›m›ndan sorumlu olan kiflilerin du-
yarl›l›klar›n›n gelifltirilmesinde ve çocuk yetifltiril-
mesindeki sorumluluklar›n anne ile baba aras›n-
da eflit biçimde paylafl›lmas›n› sa¤lamada bir
araç olarak kullan›ld›¤› yolundaki beyanlar› tak-
tirle karfl›lanm›flt›r...” (Almanya ‹RSG, Add. 43,
parag. 30) 

Ülkeler, bu ilkeyi ana baba eğitimine ilişkin giri-
şimlerinde öne ç›karmaya özendirilmektedir:
“Komite, ana babalar›n çocuklar›n›n yetifltirilme-
sindeki ortak sorumluluklar› konusunda e¤itil-
meleri amac›yla daha fazla önlem al›nmas›n›
tavsiye eder. Bu ba¤lamda, ana babadan her
ikisinin eflit sorumluluklar›n› vurgulayan aile e¤i-
timi özellikle önem kazanmaktad›r. “Birleflik
Krall›k ‹RSG, Add. 34, parag. 30)

“Komite, babalar› taraf›ndan kabullenilmeyen
çok say›da çocu¤un varl›¤›ndan ve babalar› ço-
cuklar›n›n esenli¤ini gözetmeye zorlayacak ön-
lemlerin yetersizli¤inden endiflelidir.

“Komite, Taraf Devletin, ana baba e¤itimi ve ai-
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‹sveç’te ana baba e¤itimi

İsveç’te gebelik ve doğumla ilgili ana baba eği-
timi hizmetleri geniş bir kesime ulaşmaktad›r.
Bu eğitimin amac›, bilgileri art›rmak, ilişkilen-
me ve deneyim imkanlar› yaratmak ve insanlara
sosyal koşullar üzerinde etkili olma f›rsat› tan›-
makt›r. Ana baba eğitimi bundan 15 y›l kadar
önce ilk kez başlat›ld›ğ›nda, insanlar› yönlendi-
ren kişiler olarak psikologlara başvuruluyordu.
Bu görevliler, çocuk bak›m hizmetlerinde psi-
kolojik yeterliliği pekiştiriyor, bununla çocuk
psikiyatrisi aras›nda bağlant›lar kuruyordu.
Toplumun diğer kesimlerinden personel de bu
çal›şmalarda görev alabiliyordu. Örneğin diş he-
kimleri, hukukçular ve alan çal›şmas› yapan sos-
yal hizmet uzmanlar› gibi. Bu eğitimde çocukla-
r›n bak›m› ve yetiştirilmesiyle ilgili konular›n
yan›s›ra, ana babal›k ve ikili ilişkiler de ele al›-
n›yordu.... Kimi çocuklara, ana babaya sağlana-
cak ek bilgiler anlam›nda fazladan destek veril-
mesi gerekmektedir. Örneğin işlevsel bozukluk-
lar› olan ya da mülteci konumundaki çocuklar
bu kapsama girmektedir. İsveç’te, babalar›n bu
eğitimlerde yer almalar›n› sağlamak için özel
çaba harcanmaktad›r. (İsveç, 2R, parag. 336,
340 ve 341)



le dan›flmanl›¤› hizmetlerini gelifltirmesini, ço-
cuklar›n yetifltirilmesinde hem ana hem de ba-
ban›n eflit sorumluluklara sahip oldu¤u ilkesinin
sahiplenilmesi için gerekli önlemleri almas›n›
tavsiye eder.” (Paraguay ‹RSG, Add. 75, parag.

19 ve 39)

Tek ebeveynli aileler

27. madde, sorumlu durumdaki ana ya da babadan
(uygulamada genellikle babadan) çocuğun bak›m›
için gerekli yard›m›n sağlanmas›n› öngörmekte-
dir. Ancak, bu maddedeki “ortak sorumluluk”
maddî yard›m sorumluluğunun ötesine geçmekte-
dir. Amaçlanan, resmî nikah d›ş› doğan çocukla-
r›n babalar› dahil olmak üzere, çocuğun gelişme-
sinde hem anan›n hem de baban›n aktif rol üslen-
mesidir. 
“Komite, çok genç yafllarda çocuk sahibi olma
ve çocu¤un yaln›zca annesi ya da babas›yla bir-
likte olmas› gibi durumlar›n risklerine, çocu¤un
büyütülmesi ve yetifltirilmesinde babalar›n üst
düzeyde rol oynamalar› gereklili¤ine ve böyle
durumlardaki çocuklar›n özel destek gereksi-
nimlerine sürekli önem verilmesini tavsiye

eder.”(Barbados ‹RSG, Add. 103, parag. 20) 

Dünyadaki çeşitli ülkelerin verdikleri İlk Raporlar
ile İkinci Raporlar, ana-babadan yaln›zca birinin
(genellikle de annenin) bulunduğu ailelerde yaşa-
yan çocuk say›s›n›n h›zla artt›ğ›n› göstermektedir.
Komite, bu konudaki endişesini s›kça dile getir-

miştir. Bunun nedeni Komite’nin evlilik statüsüne
verdiği önem değil, anne ile baban›n her ikisinin
de çocuk gelişimiyle ilgilenmelerinin çocuk aç›-
s›ndan yararl› olmas› ve tek ebeveynli ailelerde
yoksulluk olas›l›ğ›n›n daha da artmas›d›r. Evlilik,
ana-babalar›n yan›s›ra çocuksuz çiftlerle de ilgili
bir konudur ve ana-babal›k görevlerinin ortaklaşa
yerine getirilmesi için bir evlilik belgesi de gerek-
li değildir. 
Evlilik d›ş› doğan çocuklar›n babalar›na babal›k
sorumluluklar›n› üstlenmesine imkân tan›mayan
ülkeler Sözleşme’yi ihlâl etme durumunda olabi-
lirler (9. maddenin, çocuğun yüksek yarar› aç›s›n-
dan gerekli olduğu durumlarda ana-baba ile çocu-
ğun ayr›lmas›na imkân tan›d›ğ› gözetilerek).
Tek ebeveynli bir ailede büyüme, Namibya’n›n
İlk Raporu’nda da belirtildiği gibi, çocuklar›n ge-
lişimi üzerinde doğrudan etkili olabilir (bkz. kutu
yaz›s›). Bu konumdaki ailelerin çocuklar›, ister
zengin ister yoksul tüm ülkelerde en alt gelir grup-
lar›nda görülmektedir. 
Komite, çeşitli ülkelere tek ebeveynli aileler ko-
nusunda daha fazla araşt›rma yapmalar›n› öner-
miştir. Örneğin:
“Komite, özellikle Sözleflme’nin 18. maddesinin
›fl›¤›nda, ana-babalar›n çocuk yetifltirmede ortak
sorumluluk tafl›d›klar›na iliflkin bilinçlerinin daha
da güçlendirilmesi için daha ileri ad›mlar at›lma-
s›n› tavsiye etmektedir. Bir baflka öneri de, an-
ne ya da babadan yaln›zca birinin bulundu¤u
ailelerin daha fazla araflt›r›lmas› ve bu ailelerin
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Ortada olmayan babalar: Çocuklar üzerindeki etkileri

Namibya’n›n İlk Raporu’nda, baş›nda yaln›zca annenin bulunduğu ailelerin karş›laşt›klar› sorunlara
yer verilmektedir:

“Baş›nda yaln›zca annenin bulunduğu aileler çocuk yetiştirmekte özel sorunlarla karş›laşmaktad›rlar.
Namibya’da kad›nlar›n resmî olarak iş bulma imkânlar› erkeklere göre genellikle daha azd›r. Bunun
bir nedeni cinsiyet ayr›mc›l›ğ›n›n halen sürmesi, diğer nedeni de ücretli iş imkânlar›n›n büyük ölçüde
kentlerde yoğunlaşmas›d›r. Dahas›, bir iş bulup çal›şan kad›nlar bile ekonominin düşük ücretli sektör-
lerindedir. Dolay›s›yla, gelir kaynağ› olarak yaln›zca çal›şan kad›na bağ›ml› olan aileler genellikle de-
zavantajl› konumdad›r. Bu durumun yol açt›ğ› sonuçlar 1990 y›l›nda UNICEF taraf›ndan yap›lan bir
araşt›rmada gösterilmektedir. Bu araşt›rman›n yap›ld›ğ› her yerde, aile büyüğü olarak yaln›zca kad›-
n›n bulunduğu ailelerdeki çocuklar diğerlerine göre fiziksel gelişmelerinde büyüme noksanl›klar›yla
daha fazla karş›laşmaktad›rlar...

“Ayr›ca, böyle ailelerde küçük çocuklar›n bak›m› işi genellikle diğer kardeşlere ve büyük anne ve ba-
balara kalmaktad›r. Bunun sonucunda k›zlar okula devam edememekte, bundan doğan eğitim yeter-
sizliği ise resmî olarak iş bulma aç›s›ndan kad›n›n dezavantajl› konumunun sürüp gitmesine yol aç-
maktad›r.” 1990 y›l›nda yap›lan bir araşt›rmaya göre, aile reisi olarak yaln›zca kad›n›n bulunduğu ai-
lelerde çocuğun anne sütüyle beslenmesinde önemli sorunlar ortaya ç›kmaktad›r ... Çal›şmak zorun-
daki anneler çocuklar›na kat› besinler vermeye erken başlamakta ya da çocuklar›n› emzirmekten büs-
bütün vazgeçmektedirler. Ülkede çocuklar›n yetersiz beslenmesi Kas›m-Şubat ve May›s-Haziran ay-
lar›nda doruğa ç›kmaktad›r. Oysa, ikinci dönem hasat dönemidir. Bu durumun nedeni, kad›nlar›n bi-
rinci dönemde ekimle, ikinci dönemde de hasatla yoğun biçimde uğraşmalar› ve bu yüzden çocukla-
r›n› besleyecek zaman pek bulamamalar›d›r. (Namibya İR, parag. 140-141, 232-234)



özel gereksinimlerinin karfl›lanmas› için uygun
programlar›n gelifltirilmesidir.” (Danimarka
‹RSG, Add.33, parag. 26. Ayr›ca bkz. Norveç
‹RSG, Add.23, parag. 18; Almanya ‹RSG,
Add.43, parag. 31; Yeni Zelanda ‹RSG, Add.71,
parag. 27, Güney Afrika ‹RSG, Add. 122, pa-

rag. 22; Palau ‹RSG, Add. 149, parag. 39)

Devlet, resmi nikah d›ş› doğan çocuklara yönelik
herhangi bir ayr›mc›l›ğa son vermek için gerekli
yasal düzenleme ve değişiklikleri yapmal›d›r:
“Komite, Taraf Devletin hukuksal nitelikte olan-
lar dahil her tür önlemi alarak, resmi nikah d›fl›
ya da adet hukuku iliflkileri sonucu dünyaya ge-
len çocuklar›n haklar›n› korumas›n› tavsiye eder.
Taraf Devlet, bu amaçla, baflka kurulufllar›n ya-
n›s›ra UNICEF ile WHO’dan gerekli teknik yar-
d›mlar› alabilir.” (Saint Kitts ve Nevis ‹RSG, Add.
104, parag. 21. Ayr›ca bkz. Grenada ‹RSG,
Add. 121, parag. 17; Birleflik Krall›k Denizafl›r›

Bölgeler ‹RSG, Add. 135, parag. 29 ve 30).

Devlet, çocuğun yetiştirilmesinde annenin ve ba-
ban›n birlikte sorumluluk üstlenmesini teşvik et-
mek amac›yla, ayr›ca istihdam, vergi ve sosyal
yard›m önlemleri de alabilir. Örneğin Komite İz-
landa’ya şöyle bir öneride bulunmuştur:
“... erkeklerle kad›nlar aras›ndaki ücret farkl›l›¤›-
na dayal› eflitsizliklere karfl› gerekli önlemler
al›nmal›d›r. Çünkü, böyle bir eflitsizlik, özellikle
bafl›nda yaln›zca kad›n›n bulundu¤u ailelerdeki
çocuklar› olumsuz etkileyebilmektedir.” (‹zlanda

‹RSG, Add.50, parag. 25)

Kad›nlarla erkekler aras›ndaki sosyal eşitsizlikler,
çocuk haklar›n› destekleyici bir zemin olarak aile-
ye zarar verebilir. Bu bağlamda Komite Yemen’le
ilgili olarak aşağ›daki tavsiyede bulunmuştur:
“... çocuk haklar›n›n gelifltirilmesinde ailenin ro-
lüne özel önem verilmesi ve bu aç›dan kad›n›n
aile ve toplum içindeki statüsünün tafl›d›¤› öne-
min vurgulanmas›...” (Yemen ‹RSG, Add.47, pa-

rag. 16)

Komite, küçük yaşlardaki anneler konusundaki
duyarl›l›klar›n› özel olarak dile getirmiştir. Genç
yaşlardaki gebelikler çoğu durumda annenin tek
baş›na kalmas›yla sonuçlanman›n yan›s›ra, Söz-
leşme’ye göre bizzat kendisi çocuk olan genç an-
nenin sağl›ğ›n› ve sosyal beklentilerini de tahrip
edebilmektedir. Komite bu konudaki duyarl›l›ğ›n›
şöyle dile getirmiştir:
“... Genç k›z hamileliklerinin ve bafl›nda yaln›zca
kad›n›n oldu¤u ailelerin artmas›, çocuklar›n cin-
sel istismara, ev içi fliddete, ihmal ve terke daha
fazla maruz kalmalar›na yol açmakta, bunun
sonucunda çocuk suçlulu¤unda da art›fl görül-

mektedir.” (Jamaika ‹RSG, Add.32, parag. 13)

“... Komite, genç yafltaki gebeliklerin Hükümet
taraf›ndan bir sorun olarak ciddîye al›nd›¤›n› ka-
bul ederken, bu alanda daha fazla çaba göste-
rilmesini tavsiye etmektedir. Genç yafltaki gebe-
liklerin önlenmesine yönelik bu ek çabalar, ge-
nel bir e¤itim kampanyas›n›n parças›n› olufltu-
ran önleyici programlarla gerçeklefltirilebilir.”
(BK ‹RSG, Add.34, parag. 30)
Ana-baban›n ayr›ld›¤› durumlar
Birçok ülkede ana ile baban›n sorumluluklar›nda-
ki eşitsizlik genellikle ana ile baba ayr›ld›ğ› za-
man ortaya ç›kmaktad›r. Kimi ülkeler taraf›ndan
verilen İlk Raporlar, çiftlerin ayr›lmas› durumun-
da çocuğu yetiştirme sorumluluğunu fazla esnek-
lik gözetmeden ağ›rl›kl› olarak anaya ya da baba-
ya veren hukukî ve sosyal geleneklerin varl›ğ›n›
göstermiştir. Genel olarak benimsenen formüle
göre, bebeklerin ve küçük çocuklar›n sorumluluğu
genellikle anneye verilmekte, ancak çocuğun ya-
şam›n› biçimlendirecek belirleyici ve önemli ka-
rarlar daha sonra baba taraf›ndan verilmektedir.
Bu tür uygulamalar, bütünüyle ataerkil bir sistem-
den uzaklaş›ld›ğ›n›, yani anne ile çocuğu aras›nda
kopar›lmas› zararl› olabilecek güçlü bir bağ bu-
lunduğunun kabul edildiğini göstermektedir. Ne
var ki, bu kabullenmenin kat› bir yasa haline dö-
nüştürülmesi çocuk haklar›n›n ihlâli ile sonuçla-
nabilir. Kad›nlara Karş› Her Tür Ayr›mc›l›ğ›n Ön-
lenmesi Sözleşmesinde yer alan 5. madde bu hu-
susu gözetmektedir. Madde şöyle demektedir: Ta-
raf Devletler, çocuklar›n büyütülmesinde ve yetiş-
tirilmesinde er8keklerle kad›nlar›n eşit sorumlu-
luk sahibi olduklar›n›n kabulü için gerekli önlem-
leri alacaklard›r. Burada, çocuğun yarar› her du-
rumda başl›ca husus olarak gözetilecektir. Madde
16 ise şöyle demektedir: “Taraf Devletler...erkek-
lerle kad›nlar›n eşitliği temelinde ve evlilik duru-
mundan bağ›ms›z olarak, çocuklarla ilgili konu-
larda erkeklerle kad›nlar›n eşit sorumluluklar üst-
lenmelerini gözetecek, bu konularda çocuklar›n
yarar› en başta dikkate al›nacakt›r.
Komite Burundi ile ilgili olarak şu gözlemde bu-
lunmuştur:
“...Komite, çocuklar›n velayetiyle ilgili konularda
erkeklerden yana güçlü bir kay›rma olmas›ndan
endiflelidir.
“Komite, Taraf Devlete, herhangi bir çocu¤un
velayetiyle ilgili karar al›n›rken çocu¤un yüksek
yarar›n›n ve duygusal yönelimlerinin gözetilme-
sini ve kararda çocu¤un da fikrinin al›nmas›n›
sa¤layacak önlemler almas›n› tavsiye eder.” (Bu-
rundi ‹RSG, Add. 133, parag. 46 ve 47) 
18. madde hükümlerine göre, yasalar, hem annenin
hem de baban›n ortak sorumluluk taş›d›klar› ilkesi-
ni gözetmelidir. 18(2). maddede belirtildiği gibi,
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Hükümet taraf›ndan al›nan önlemler çocuğa anne-
nin ve baban›n ortaklaşa bakmas›n› desteklemeli ve
bunun olanaklar›n› geliştirmelidir. Ana-baba ayr›l›r-
sa ya da ikisi hiçbir zaman birlikte yaşamam›şsa, o
zaman bu haklar›n mahkeme karar›yla anaya ya da
babaya verilmesi gerekli olabilir. (Finlandiya’n›n
notu: “Ana-baban›n çocukla ilgili konular›n hiçbi-
rinde anlaşamad›ğ› durumlarda bile mahkemelerin
yayg›n biçimde çocuğa birlikte bak›lmas› yolunda
karar almalar› ağ›r eleştiriler alm›şt›r. En kötüsü, bu
durumdaki çocukla ilgili olarak, en önemli konular-
da bile herhangi bir çözüm bulunmas› mümkün ol-
mayabilmektedir. Örneğin böyle bir durumdaki ço-
cuğun okul değiştirmesi ya da pasaport edinmesi bi-
le y›llar alabilmektedir” (Finlandiya İR, parag.
259)). 9. madde ile ilgili olarak ele al›nd›ğ› gibi
(bkz. s. 128) böyle durumlarda yasa, ana ile babadan

hangisinin öncelik alacağ› konusunda esnek olma-
yan ç›karsamalardan kaç›nmal›, karar›n zeminini
çocuğun yüksek yarar› oluşturmal›d›r.
Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin 23(4). maddesi Taraf Devletler’e şu görevi
vermektedir: “Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler,
eşlerin evlilik konusunda, evliliğin devam ettiği
sürece ve boşanmada eşit hak ve yükümlülüklere
sahip olmalar› için gerekli önlemleri al›r...” İnsan
Haklar› Komitesi ise bir Genel Yorumu’nda şöyle
demektedir: “Evlilik s›ras›nda eşler, aile içinde
eşit haklara ve sorumluluklara sahip olmal›d›rlar.
Bu eşitlik, ikisi aras›ndaki ilişkiden doğan bütün
konular› kapsar ... Ayn› eşitlik ilkesi, resmî boşan-
ma ya da evliliğin son bulmas› ile ilgili düzenle-
meler için de geçerlidir ... Dolay›s›yla, en başta
çocuğun yarar› gözetilerek, ayr›lma ya da boşan-
ma, çocuğun bir tarafta kalmas› ... çocuğu görme
haklar› ya da anal›k-babal›k yetkisinin kazan›lma-
s› ya da yitirilmesi gibi konular› düzene bağlayan
zemin ve usullerde ayr›mc›l›k içeren hususlar or-
tadan kald›r›lmal›d›r.” (İnsan Haklar› Komitesi,
Genel Yorum 19, 1990, /GEN/1/Rev5, s. 138)
Almanya, 18(1). madde ile ilgili bir aç›klama yap-
ma gereğini duymuştur. Bu aç›klamada, söz konu-
su hükmün, ana-baban›n evli olmad›ğ› ya da ayr›l-
d›ğ› durumlarda “otomatikman ve çocuğun yüksek
yarar›n› göz önüne almadan uygulanmad›ğ› ... böy-
le bir durumun Sözleşme’nin 3(1). maddesiyle
bağdaşmad›ğ›” belirtilmektedir” (ÇHS/K/2/Rev.8,
s. 22). 9. maddenin de ortaya koyduğu gibi durum
hiç kuşkusuz böyledir (bkz. s. 137). Bununla bir-
likte 9(3). maddenin ifadelerine dikkat edilmeli-
dir: Burada “... çocuğun, kendi yüksek yarar›na
ayk›r› olmad›kça, ana-baban›n ikisiyle de düzenli
biçimde kişisel ilişki kurma ve doğrudan görüşme
hakk›ndan” söz edilmektedir. Bu hüküm, 7. mad-
deyle (çocuğun ana-babas›n› bilme ve onlar tara-
f›ndan bak›lma hakk›) ve 18. maddeyle birlikte ele
al›nd›ğ›nda, yasan›n, aksi gerekmedikçe, ana-ba-
ban›n her ikisinin çocuğun yaşam›nda sürekli yer
almalar›n› çocuğun yüksek yarar›na uygun var-
sayd›ğ› anlam›na gelmektedir.

“Bu Sözleflme’de belirtilen
haklar›n güvence alt›na al›nmas›
ve gelifltirilmesi için Taraf
Devletler, çocu¤un yetifltirilmesi
konusundaki sorumluluklar›n›
kullanmada ana-baba ve yasal
vasilerin durumlar›na uygun
yard›m yapar...”
18. maddenin 2. paragraf› Devlet’in ana-babalara
gerekli yard›m› yapma sorumluluğunu vurgula-
maktad›r. Bu bölüm, önce 3(2). maddenin hüküm-
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Ana-babal›k görevinin yerine
getirilmesine hükümet deste¤i

Finlandiya, Çocuk Haklar› Komitesine şu aç›k-
lamay› yapm›şt›r: “Çocuklar›n bak›m ve yetiştir-
me masraflar›n›n bir bölümü devlet taraf›ndan
sağlanan yard›mlarla karş›lanmaktad›r. Temel-
deki fikir, çocuklar›n aile için bir yük olarak gö-
rülmemelerinin sağlanmas›d›r. Dolay›s›yla Dev-
let çocuklar›n genel bak›m masraflar›n›n, küçük
çocuklar›n bak›m›yla ilgili masraflar›n, hasta ve
özürlü çocuklarla ilgili masraflar›n ve düşük ge-
lirli ailelerin ev masraflar›n›n karş›lanmas›na
katk›da bulunmaktad›r.” Finlandiya, Devletin
küçük çocuklar›n bak›m›yla ilgili sorumlulukla-
r›n›n, anneleri ve babalar› çal›şan çocuklara gün-
düz bak›m imkanlar› sağlanmas›yla s›n›rl› kal-
mamas› gerektiğini kabul etmiştir: “1990 y›l›nda
bu konuda yeni bir standart getirilmiştir. Buna
göre, küçük çocuklar› olan ailelere, kendi istek-
leri doğrultusunda çocuklar›na belediye hizmet-
leri kapsam›nda gündüz bak›m› sağlanmas› ya
da evde bak›m için belirli bir ödenek yard›m›nda
bulunulmas› için mutlak ve yasal bir hak tan›n-
m›şt›r...Halen geçerli olan yasa uyar›nca 1995
y›l›nda bu hak dört yaş›ndan küçük bütün çocuk-
lar› kapsayacak biçimde genişletilecektir.” (Fin-
landiya İR, parag. 423 ve 411).

Finlandiya İkinci Raporunda ulusal ekonomiyi
düzeltmek için al›nan önlemlerin ana-babaya ve-
rilen desteğin kesilmesine neden olduğunu be-
lirtmiştir. Belediyece sağlanan gündüz bak›m›
ücretleri ailenin büyüklüğüne ve gelirine göre
belirlenmekte, düşük gelirli aileler bu hizmetler-
den ücretsiz yararlanmaktad›r. Evde bak›m öde-
neği 1996 y›l›nda artt›r›lm›ş ve ailelere belediye
gündüz bak›m›n›n alternatifi olarak ya evde ba-
k›m yada özel bak›m ödeneği alma imkan› tan›n-
m›şt›r. (Finlandiya 2R, parag.175-180-181).



lerini yans›tmaktad›r: “Taraf Devletler, çocuğun
ana-babas›n›n, vasilerinin ya da kendisinden hu-
kuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevle-
rini de göz önünde tutarak, esenliği için gerekli
bak›m ve korumay› sağlamay› üstlenirler ve bu
amaçla uygun tüm uygun yasal ve idarî önlemleri
al›rlar.” Ayn› bölümün yans›tt›ğ› bir başka madde
de, çocuğun yeterli yaşam standartlar›na sahip ol-
mas›yla ilgili 27(3). maddedir: “Taraf Devletler,
ulusal durumlar›na göre ve olanaklar› ölçüsünde,
ana-babaya ve çocuğun bak›m›n› üstlenen diğer
kişilere, çocuğun bu hakk›n›n uygulanmas›nda
yard›mc› olmak amac›yla gerekli önlemleri al›r ve
gereksinim olduğu takdirde özellikle beslenme,
giyim ve bar›nma konular›nda maddî yard›m ve
destek programlar› uygularlar.” (iki madde için
bkz. s. 42 ve s. 401)
Ana-babalar›n kendi hatalar› sonucu olsun ya da
olmas›n, çocuğu yetiştirme sorumluluklar›n› üst-
lenemeyecekleri durumlarda Devlet yard›m› kuş-
kusuz gereklidir. Komite’nin de belirttiği gibi:
“18. ve 27. maddeler ›fl›¤›nda, ihtiyaç içindeki
ailelerin çocuk yetifltirme sorumluluklar›n› yerine
getirmelerine yard›mc› olmak üzere, bu ailelere
gerekli yard›m› sa¤layacak kapsaml› önlemler
al›nmal›d›r. Söz konusu önlemler ailelerin parça-
lanmas› gibi olaylar› s›n›rland›r›lmas›n›, kurumla-
ra yerlefltirilen çocuk say›s›n›n azalt›lmas›n› ve
kurumlara çocuk yerlefltirilmesine ancak son ça-
re olarak baflvurulmas›n› öngörmelidir.” (‹talya,

‹RSG, Add.41, parag. 17)

Dolay›s›yla, Devlet, parçalanma riski bulunduğu
belirlenen ailelere, böyle bir parçalanman›n ön-

lenmesi için, hem pratik (maddî yard›m, konut,
gündüz bak›m›, ev işlerine yard›m, donan›m sağ-
lanmas›, vb.) hem de psikolojik yard›m sağlaya-
cakt›r. 
Komite bu nerenle aşağ›daki tavsiyesini dile getir-
miştir:
“Komite Taraf Devletin ailelere yönelik deste¤ini
güçlendirmesini, bu çerçevede tar›msal üretim-
de, toprak ve konut sahibi olunmas›nda ve so-
runlar›n çözümü için hukuki yard›m al›nmas›nda
ailelere yard›mc› olmas›n› tavsiye eder.” (Burun-

di ‹RSG, Add. 133 ,parag. 47).

“Komite Taraf Devletin, yoksullu¤un sonuçlar›y-
la mücadele etmelerinde, HIV/AIDS nedeniyle
hastalanan ya da ölen aile büyüklerinin yol çat›-
¤› kay›plar›n telafi edilmesinde ailelere ek des-
tek sa¤lamas›n› tavsiye eder.” (Orta Afrika
Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 138, parag. 47. Ayr›ca
bkz. Etiyopya 2RSG, Add. 144. parag. 41)

“...Komite, ana babalar›n desteklenmesinde Ta-
raf Devlete daha ileri düzeyde kapsaml› önlem-
lere baflvurmas›n› tavsiye eder. Bu çerçevede
örne¤in ailelere dan›flmanl›k hizmetleri dahil ol-
mak üzere çeflitli biçimlerde sosyal yard›mlarda
bulunulabilir ya da çocuklar için gündüz bak›m
tesisleri ve hizmetleri sa¤lanabilir.” (Lituanya

‹RSG, Add. 147, parag. 30)  

Ancak ayn› madde, “ihtiyaç içindeki” ailelere des-
tek hedefi ötesinde, Devlet’i, bütün ana-babalara
yard›m sorumluluğunu kabul etmeye çağ›rmakta-
d›r. Finlandiya taraf›ndan da belirtildiği gibi (bkz.
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Çal›flan ana-babalara yönelik Devlet yard›m›: Birleflmifl Milletler
Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma Konferans› (Kahire, 1994)

“... Tüm dünyadaki h›zl› demografik ve sosyo-ekonomik değişim süreci aile oluşum ve yaşam kal›p-
lar›n› etkilemiş, ailenin bileşiminde ve yap›s›nda önemli değişiklikler yaratm›şt›r. Ana-babal›k görev-
leri ve ev işlerine ve ücretli işgücüne kat›l›ma ilişkin toplumsal cinsiyete dayal› geleneksel kavram-
lar, bugünkü gerçeklikleri ve özlemleri yans›tmamaktad›r. Çünkü giderek daha çok say›da kad›n ar-
t›k ev d›ş›nda çal›şma yaşam›na kat›lmaktad›r. Ayn› anda, yayg›n göçler, şiddetli çat›şmalar ve savaş-
lar yüzünden insanlar›n başka yerlere göçmek zorunda kalmalar›, kentleşme, yoksulluk, doğal fela-
ketler ve insanlar› yerlerinden eden diğer nedenler aileler üzerindeki bask›lar› daha da art›rm›şt›r.
Çünkü, geniş aile yap›s›n›n sağlad›ğ› destek art›k devreden ç›kmaktad›r. Ana-babalar, bir yandan ça-
l›ş›p diğer yandan aile sorumluluklar›n› yerine getirirlerken, üçüncü taraflara eskisinden çok daha faz-
la muhtaç durumdad›rlar. Bu durum, aileleri etkileyen politikalar›n ve programlar›n aile biçimlerinde
halen görülen çeşitliliği gözetmediği ya da kad›nlar›n ve çocuklar›n gereksinimlerine duyarl› olmad›-
ğ› yerlerde özellikle geçerlidir.

“Hükümetler, işverenlerle işbirliği yaparak, özellikle küçük çocuklu ve tek ebeveynli aileler söz ko-
nusu olduğunda, çal›şma yaşam›na kat›l›mla ana-baba sorumluluklar›n›n yerine getirilmesi aras›nda
bir uyum sağlanmas› için gerekli kolayl›klar› sağlamal›d›rlar. Sağl›k sigortas›, sosyal güvenlik, gün-
düz bak›m merkezleri, işyerlerinde annelerin bebeklerini emzirebilecekleri yerler ayr›lmas›, ana okul-
lar›, yar›m zamanl› işler, ücretli annelik izni, esnek çal›şma saatleri, üreme ve çocuk sağl›ğ› hizmet-
leri, bu tür yard›m ve kolayl›klar aras›ndad›r.” (A/KONF/.171/13, s. 32)



kutu yaz›s›) kapsaml› hizmetler ve maddî yard›m-
lar, Devlet’in, çocuklara yönelik sorumluluklar›n›
kabul ettiği anlam›na gelir; bu alandaki hizmetler
ve yard›mlar ülkenin geleceğine yap›lan bir yat›-
r›md›r. Ayr›ca, kapsaml› yard›m sağlanmas›,
olumsuzluklar›n önlenmesinde genellikle en etkili
yoldur. Çünkü bu tür yard›mlarda, ailelerin hor gö-
rülme korkusuyla yard›m almama, yard›m yap›ld›-
ğ›n› bilmeme ya da yard›ma ulaşmadaki kar›ş›k iş-
lemlerden çekinme gibi sorunlar› kalmamaktad›r.

“Bu Sözleflme’de belirtilen
haklar›n güvence alt›na
al›nmas› ve gelifltirilmesi
amac›yla Taraf Devletler...
çocuklar›n bak›m› ile görevli
kurulufllar›n, faaliyetlerin ve
hizmetlerin geliflmesini
sa¤larlar”
20. madde, Devlet’in, aileleriyle birlikte yaşaya-
mayan çocuklara, kurumlara yerleştirmeyi de içe-
ren çeşitli yollardan yard›mc› olma sorumluluğu-
nu ele ald›ğ›ndan, yaln›zca bu madde kapsam›na
giren hizmetlerin say›s› göreceli olarak azd›r; 18.
maddenin (3). paragraf› Devlet’in, ana-babalar›
çal›şan çocuklara gerekli hizmetleri sağlama öde-
vinden söz ederken, 24., 28. ve 23. maddeler sağ-
l›k ve eğitim hizmetleriyle özürlü çocuklara yöne-
lik hizmetleri ele almaktad›r.
18(2). maddede öngörülen hizmetler, muhteme-
len, bebekli ve küçük çocuklu anneler için oluştu-
rulan merkezler, oyun gruplar›, oyuncak bulunan
yerler ya da gençlik kulüpleri gibi toplum girişi-
mine dayanan hizmetlerdir. Ayr›ca bu tür olanak-
lar ana-babalar›n eğitimine de otoriter olmayan bir
kanaldan katk›da bulunabilir ve bu yan›yla da ço-
cuklara yarar sağlar. Çocuk rehberliği, okulda t›p
personeli ve dan›şma merkezleri bulundurulmas›

gibi hizmetler de çocuk bak›m›na önemli katk›lar
sağlayabilir.
Hükümetler genellikle yerel ve küçük ölçekli hiz-
metlerin yerine pahal› kamu kurumlar›na yat›r›m
yapmaktad›rlar. Oysa, bunlardan ilki, ana-babala-
r›n ve çocuklar›n gereksinimlerinin karş›lanmas›
aç›s›ndan hem daha ekonomik hem de daha etkili
olabilir. Devletler bu hizmetlerden yararlananlara,
istediklerini geliştirebilmeleri için sermaye aktar-
maya haz›r olmal›d›r. Dikkate al›nmas› gereken bir
başka nokta da, Devletler’in bu madde ›ş›ğ›ndaki
görevlerinin “kuruluşlar›, faaliyetleri ve hizmetleri
geliştirmek” olduğudur. Yani Devlet, çocuklara
yönelik hizmetlerinde hiçbir biçimde yetinmeci ya
da kat› olmamal›d›r. Gerekli olan, yarat›lan etkinin
sürekli olarak değerlendirilmesi ve hedeflerin yine
sürekli olarak yeniden belirlenmesidir. 

“Devlet, çal›flan ana-baban›n,
çocuk bak›m hizmet ve
tesislerinden … yararlanma
hakk›n› sa¤lamak için uygun
her türlü önlemi al›rlar.”
Çal›flan ana babalar için gündüz bak›m
hizmetleri 

Çal›şan ana-babalar›n çocuklar›n›n gereksinimleri-
nin karş›lanmas›, önemi küçümsenemeyecek bir
zorunluluktur. 3(3). maddenin hükümleri (çocuk-
lara yönelik bütün tesislerde kalite standartlar›n›n
sağlanmas›) başta özel olarak çocuk bak›m hizmet-
leri düşünülerek haz›rlanm›şt›r. Bu da, gelişim ça-
ğ›ndaki gereksinimleri güvenlik, sürekli yüz yüze
ilişki ve birebir uyar›m olan küçük çocuklar›n ba-
k›m›na ilişkin yayg›n duyarl›l›ğ›n bir göstergesidir.
Kaliteli gündüz bak›m merkezleri Devletin sorum-
luluğu alt›nda bir hizmet olarak görülmektedir: 
“Komite 18 (3) madde ›fl›¤›nda Taraf Devletin
ana okullar›n›n ve gündüz bak›m merkezleri gi-
bi okul öncesi bak›m tesislerinin say›s›n› art›rma-
s›n› tavsiye eder.” (Avusturya ‹RSG, Add. 98,
parag. 23)

“...Taraf Devlet, özellikle düflük gelirli kesimler
için erken dönem çocuk bak›m ve gelifltirme
programlar›na gerekli önemi vermeli ve bu ko-
nuda enformel nitelikteki topluluk giriflimlerini
özendirmelidir.” (Ürdün8 2RSG, Add. 125, pa-
rag. 54)

“Komite, Taraf Devletin ek gündüz bak›m mer-
kezlerine gerek oldu¤u ve halen mevcut nakit
yard›m sistemlerinin gereksinimi karfl›lamad›¤›
yolundaki tespitlerini paylaflmaktad›r.

Ayr›ca, nakit yard›m sistemleriyle ilgili bir de¤er-
lendirme yap›lmas› da yerinde olacakt›r. Komi-
te, Taraf Devlete, gündüz bak›m merkezlerinin
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Çal›flan ailelere devlet deste¤i 

Iran Komiteye sunduğu raporunda şöyle de-
mektedir: “Hükümet, anneleri çal›şan çocukla-
r›n yarar›n› gözetmek amac›yla bütün devlet ku-
ruluşlar›n›n s›cak yemek ve başka hizmetler ve-
ren kreşler ve gündüz bak›m evleri açmalar›n›
zorunlu k›lm›şt›r. Bu nitelikte birçok merkez
aç›lm›ş ve vas›fl› kişiler bu merkezlerde görev-
lendirilmiştir. Sosyal Refah Örgütü k›rsal ve
kentsel yerleşimlerdeki çocuklar aras›ndaki sağ-
l›k, eğitim ve kültür fark›n› ortadan kald›rmak
amac›yla k›rsal kesimde çocuk bak›m merkezle-
ri açm›şt›r. 3-5 yaş grubundaki çocuklar›n bak›-
m›, beslenmesi ve eğitimi bu kuruluşa bağl›
merkezlerin sorumluluğundad›r.” (İran İslam
Cumhuriyeti İR, s. 9)



bütün çocuklar› kapsayabilecek biçimde yayg›n-
laflt›r›lmas› yönünde giriflimlerde bulunmas›n›
tavsiye eder.” (Norveç 2RSG, Add. 126, parag.
42 ve 43. Ayr›ca bkz. K›rg›zistan ‹RSG, Add.

127, parag. 52)

Çal›şan ailelerin ve daha büyük yaşlardaki çocuk-
lar›n›n gereksinimleri de önemlidir:
“Komite, ana babalar› çal›fl›rken ya da e¤lenmek
amac›yla d›flar›ya ç›km›flken evlerinde yaln›z bafl-
lar›na kalan kentli çocuklara iliflkin duyarl›l›klar›n›
ifade etmek ister. Ayr›ca belirtmek gerekir ki,
son dönemdeki h›zl› kentleflme sonucunda genifl
ailenin bu alandaki yard›mlar›ndan yararlanmak
da eskisi kadar mümkün olmamaktad›r.

“Komite, Taraf Devletin, sorumlu ana babal›¤›
yayg›nlaflt›rmak, ihtiyaç içindeki ailelerin çocuk
yetifltirme sorumluluklar›n› yerine getirmelerine
yard›mc› olmak, bu arada örne¤in sosyal yar-
d›m sa¤lamak ya da bu ailelerin çocuklar› için
tesis ve hizmet gelifltirmek üzere gerekli bütün
önlemleri almas›n› tavsiye eder.” (Marshall Ada-

lar› ‹RSG, Add. 139, parag. 38-39).

Küçük yaşlardaki çocuklar›n gündüz bak›m›na
ilişkin endişeler günümüzün gerçekleriyle tart›l-
mal›d›r - ana baban›n her ikisinin de çal›şmas›n›
gerekli k›lan ekonomik koşullar, kad›nlar›n evleri-
nin dar çerçevesinin d›ş›nda çal›şma olanaklar›
bulmalar› ve geniş ailelerin çözülmesi gibi - (böy-
lece çocuk bakacak geleneksel bir yard›mc›dan,
yani büyükanne ve büyükbabadan yoksun kal›n-
maktad›r).
Bu bak›mdan, kaliteli, az ücretli ya da ücretsiz
gündüz bak›m› ve okul sonras› bak›m, çocuklar›n
gereksinimlerinin karş›lanmas› aç›s›ndan zorunlu-
dur. Komite, ülkeleri, çocuklar›n ilk dönemlerin-
deki gelişimine katk›da bulunan ve çal›şan annele-
rin gereksinimlerini karş›layan çocuk bak›m hiz-
metleri sağlamaya teşvik etmektedir. Örneğin Ja-
maika ile ilgili olarak şu gözlem dile getirilmiştir:
“Komite, Taraf Devlet’i, anneleri çal›flan çocuklar
için çocuk bak›m hizmetleri ve merkezleri sa¤la-
mak için daha fazla çaba göstermeye teflvik et-
mektedir.” (Jamaika ‹RSG, Add. 32, parag. 27.

ayr›ca bkz. Honduras ‹RSG, Add.24, parag. 27)

İlginç olan bir nokta, Komite’nin Sri Lanka’ya
aşağ›daki tavsiyede bulunmuş olmas›d›r:
“... E¤itim Bakanl›¤›, okul öncesi tesislerin kurul-
mas› ve yönetilmesi sorumlulu¤unu kendi üzerine

almal›d›r.” (Sri Lanka ‹RSG, Add.40, parag. 39)

Okul öncesi çocuklar›n gereksinimleri, çoğu kez
san›ld›ğ› gibi tam tam›na eğitsel olmasa bile, bu
tavsiye, okul öncesi tesislerin yaln›zca çocuklar›n
içinde tutulduklar› bir yer olman›n ötesindeki öne-
mine işaret etmektedir - bebeklerin gelişimi, okul

öncesi tesislerde çal›şanlar taraf›ndan aktif biçimde
teşvik edilmelidir. Çocuklar İçin Dünya Zirvesi Ey-
lem Plan› hedefleri aras›nda “düşük maliyetli ve
uygun nitelikteki aile ve toplum temelli müdahale-
ler dahil olmak üzere erken dönem çocuk gelişimi
etkinliklerinin yayg›nlaşt›r›lmas›” da yer almakta-
d›r (Çocuklar İçin Dünya Zirvesi, Bildirge ve Ey-
lem Plan›, Ek.II, E (i)). Çocuk Haklar›na Dair Söz-
leşme’nin eğitimle ilgili 28. maddesi okul öncesi
eğitimi özel olarak ele almam›ş olsa bile, Periyodik
Raporlar K›lavuzu’nun aşağ›daki konuda bilgi ta-
lep ettiği unutulmamal›d›r: “Devlet’in, başta deza-
vantajl› sosyal gruplara mensup olanlar olmak üze-
re, küçük çocuklara erken dönem gelişim ve eğitim
hizmetleri sağlamak üzere benimsediği herhangi
bir sistem ya da başlatt›ğ› girişim...” (parag. 106).
Çocuk bak›m hizmetlerinin sağlanamamas›, okul
öncesi merkezlere kat›l›m› da azaltacakt›r:
“...Komite, ayr›ca, Taraf Devlette halen hüküm
sürmekte olan ekonomik koflullar›n ve çocuk
bak›m hizmetlerinin artan maliyetinin çocukla-
r›n okul öncesi e¤itim kurumlar›na kat›l›m›n›
azaltt›¤› endiflesini tafl›maktad›r.2 (Gürcistan
‹RSG, Add. 124, parag. 52) 
‹stihdam yard›mlar›
Anne ve babalara çocuk doğduğunda izin verilme-
si ve çal›şma koşullar›n›n aile gereksinimlerine du-
yarl› k›l›nmas› durumunda gerek çocuklar›n gerek-
se çal›şan ana babalar›n gereksinimlerinin karş›-
lanm›ş olacağ› aç›kt›r. Uluslararas› Çal›şma Örgü-
tü (ILO) bu ilkelere uzun süredir sahip ç›kmakta,
bu alanda politika desteği sağlamaktad›r. 2000 ta-
rih ve 191 say›l› ILO Annelik Koruma Sözleşme-
sine ek niteliğindeki Tavsiye Karar›, 18. maddede
yer alan ilkeleri aç›k biçimde desteklemektedir.
Tavsiye Karar› Taraf Devletleri, doğum izninin bi-
timini izleyen dönemde ana ya da babadan birin
için ayr›ca bir izin süresi daha öngörmektedir. Ge-
ne bu karar, evlat edinen ana babalar›n da diğerle-
ri ile ayn› haklara sahip olmalar›n› öngörmektedir.
Öngörülen bir başka husus da, doğum izni bitme-
den hastalanan ya da ölen kad›nlar›n çal›şmakta
olan eşlerine çocuk bak›m› için izin verilmesidir. 
Komite, bu konuda Avustralya ile ilgili şu görüşü
dile getirmiştir:
“Komite, özel sektörde çal›flan kad›nlar›n sis-
temli bir do¤um izninden yararlanam›yor olma-
lar›ndan endiflelidir. Böyle bir durum, kamu ke-
siminde çal›flanlar›n çocuklar› ile özel kesimde
çal›flanlar›n çocuklar› aras›nda farkl›l›k do¤mas›
sonucunu verebilir.
“Komite Taraf Devleti mevcut yasalar› gözden
geçirerek ücretli do¤um izninin çocu¤un yüksek
yarar› ilkesi do¤rultusunda bütün sektörlerde
geçerli olmas›n› sa¤lamaya davet eder.” (Avust-
ralya ‹RSG, Add. 79, parag. 17 ve 31)
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii
UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

18. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (18. madde, vergi ve maliye, sosyal güvenlik, sosyal refah, istihdam ve e¤itimle ilgili dev-
let kurulufllar› özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 18. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (18. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin sosyal
hizmet uzmanlar›n›, çocuk rehberli¤i personelini, toplum hizmetlerinde çal›flanlar›, sosyal sigorta çal›flan-
lar›n› ve ana-baba e¤itiminde görev alanlar› kapsamas› gerekir).

1188..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
� Yasal düzenlemeler, çocuklar›n geliflim ve yetifltirilmesinde ana-babalar›n birinci derecede sorumlu konum-

lar›n› destekliyor mu?

� Ana-baba sorumluluklar› yasalarda tan›mlanm›fl m›?

� Mevzuatta, ana babal›k sorumlulu¤unun yerine getirilmesinde esas al›nan düflüncenin çocu¤un yüksek
menfaati oldu¤u aç›kça belirtilmekte mdir?

� Ana-babalara sorumluluklar›n› yerine getirmelerinde yard›mc› olacak e¤itim programlar› var m›?

� Yasalar, idarî sistem, vergi ve sosyal yard›m düzenlemeleri ve halk e¤itimi, çocuk yetifltirilmesinde hem an-
nenin hem de baban›n ortak sorumlulu¤unu ve aktif kat›l›m›n› destekler nitelikte mi?

� Yasalar, resmî evlilik d›fl› do¤an çocuklar›n babalar›n›n baba olarak hak ve sorumluluk tafl›malar›na olanak
tan›yor mu (çocu¤un yüksek yarar›na uygun olarak)?

� Yasalarda, aksi kan›tlanmad›¤› sürece, hem anne hem de baba ile iliflkisini sürdürmenin çocu¤un yüksek
yarar›na uygun oldu¤u yolunda bir hüküm yer al›yor mu?

� Çocu¤un annesi ve babas› ayr›ld›¤›nda, yasalar, ana-baba sorumluluklar›n›n paylafl›m›nda çocu¤un yüksek
yarar›n› gözetecek zeminleri sa¤l›yor mu?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

Afla¤›daki türde yard›mlar, gerekti¤inde bütün ana-babalara sa¤lan›yor mu?

� malî destek,

� konut,

� uygun çocuk bak›m donan›m›,

� gündüz bak›m› ve istirahat bak›m›,

� tavsiye ve dan›flmanl›k.

� Kaliteli gündüz bak›m olanaklar› bütün çal›flan ana-babalara sa¤lan›yor mu?

� Özürlü çocuklar›n ana-babalar›na gerekli ek yard›mlar sa¤lan›yor mu?

� Özürlü ana-babalara gerekli ek yard›mlar sa¤lan›yor mu?

� Annelere do¤um izni tan›n›yor mu?

� Babalara babal›k izni tan›n›yor mu?

� Do¤um izni bitmeden önce annenin hastalanmas› ya da ölmesi durumunda babalara izin veriliyor mu?

� Evlat edinmenin ard›ndan evlat edinen ana-babaya, ana-baba izni tan›n›yor mu?

� Çocuklar›n›n hastalanmas› durumunda çal›flan ana-babalara ifllerinden ayr›lma izni veriliyor mu?

� Devlet gerekti¤i durumlarda do¤um izni için ödeme yap›yor mu?

� Devlet, çal›flma koflullar›n›n, çal›flan anne ve babalar›n ana-baba sorumluluklar›n› yerine getirmelerine el-
veriflli olacak biçimde düzenlenmesini teflvik ediyor mu?

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 18. madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:
Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›
Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›
Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 
Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› 18. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:
Madde 3(2): çocuklara Devlet deste¤i
Madde 5: ana-baban›n sorumluluklar› ve çocu¤un geliflen yetenekleri
Madde 7: çocu¤un ana babas›n› bilme ve onlar taraf›ndan bak›m görme hakk› 
Madde 9: çocu¤un yüksek yarar›n›n gerektirdi¤i durumlar d›fl›nda ana-babadan ay›r›lmamas›
Madde 10: ailelerin yeniden birleflmesi
Madde 16: özel yaflama, aileye ve eve yönelik keyfî müdahaleden korunma
Madde 27: ana-babalar›n ve Devlet’in çocu¤a yeterli bir yaflam standard› sa¤lama ödevi
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Özet

Çocu¤un her
türlü fliddete
karfl› korunma
hakk›

19. Maddenin Metni

1. Bu Sözleflme’ye Taraf Devletler, çocu¤un ana-babas›n›n ya da onlardan yaln›zca birinin, yasal vasi veya
vasilerinin ya da bak›m›n› üstlenen herhangi bir kiflinin yan›nda iken bedensel veya zihinsel sald›r›, flid-
det veya suiistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ›rza geçme dahil her türlü istismar ve kötü mu-
ameleye karfl› korunmas› için; yasal, idarî, toplumsal, e¤itsel bütün önlemleri al›rlar.

2. Bu tür koruyucu önlemler; burada tan›mlanm›fl olan çocuklara kötü muamele olaylar›n›n önlenmesi, be-
lirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi, soruflturulmas›, tedavisi ve izlenmesi için gerek-
li baflkaca yöntemleri ve uygun oldu¤u takdirde adlî makamlar›n ifle el koymas› oldu¤u kadar durumun
gereklerine göre çocu¤a ve onun bak›m›n› üstlenen kiflilere gereken deste¤i sa¤lama amac› ile sosyal prog-
ramlar›n düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir.

19.
madde, çocuklar›n farkl› top-
lumlarda keyfî biçimde “suiisti-
mal ya da istismar” olarak ta-
n›mlanan muamelelerden ko-

runmalar› hakk›ndan; ayr›ca 37. maddede öngörü-
len işkenceye, zalimce ve insanl›k d›ş› ya da aşa-
ğ›lay›c› muamelelere karş› sağlanan koruman›n
ötesine geçmektedir. 19. madde, çocuklar›n, ana-
babalar›n›n ya da başkalar›n›n bak›m›nda iken
“bedensel ve zihinsel şiddetin her türünden” ko-
runmalar›n› öngörmektedir. Dolay›s›yla, 19. mad-
de çocuklar›n fiziksel ve kişisel bütünlüğe sayg›
gösterilmesine ilişkin eşit insan hakk›n› vurgula-
maktad›r. Bu, ilkesel olarak, 6. madde ile güvence
alt›na al›nan yaşama ve azamî gelişme hakk›yla
bağlant›l›d›r (bkz. s. 99).

19. madde, Devletler’den, çocuklar› şiddetin her
türünden korumak üzere çeşitli (yasal, idarî, sos-
yal ve eğitsel) önlemler almalar›n› istemektedir.
Maddenin 2. paragraf›, sosyal ve eğitsel önlemle-
rin, özellikle de çocuklara ve ailelere gerekli des-
teğin sağlanmas›n›n çocuğun şiddet, istismar ve

sömürüden korunmas› aç›s›ndan uygun düşeceği-
ni belirterek, mümkün olan koruyucu önlemleri s›-
ralamaktad›r.

Çocuklar›n evlerinde, kurumlarda ve toplum için-
de maruz kald›klar› şiddetin boyutlar› konusunda
bütün ülkelerde giderek daha fazla duyarl›l›k oluş-
turulmaktad›r. Ana-babalar›n ve çocuğa bakan
başka kişilerin çocuklara yönelik kas›tl› şiddet uy-
gulad›klar› ve bunun hayli yayg›n olduğu gerçeği
ancak son yirmi-otuz y›l içinde aç›k biçimde ka-
bullenilmiştir. Çocuklar›n ailelerinde ya da çeşitli
kurumlarda yayg›n biçimde cinsel istismara ma-
ruz kald›klar›; “seks turizmi” ile ve başka biçim-
lerde örgütlü cinsel sömürünün nesneleri haline
getirildikleri ise, henüz yak›n zamanlarda “keşfe-
dilmiş” bir gerçektir (çocuklar›n cinsel sömürüden
korunmalar› yükümlülüğü 34. maddede, bkz. s.
511 ve Çocuk Sat›ş›, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk
Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokolde daha ay-
r›nt›l› olarak ele al›nmaktad›r, bkz. s.682). Çocuk-
lara yönelik şiddetin daha yayg›n biçimde bilin-
mesine koşut olarak, şiddetin yol açt›ğ› tehlikeli



sonuçlar, çocukluk döneminde maruz kal›nan şid-
det ile daha sonraki yaşamda sergilenen şiddet ve
anti-sosyal davran›şlar aras›ndaki ilişkiler çeşitli
araşt›rmalara konu olmuş, bu araşt›rmalar da ko-
nuya ilişkin duyarl›l›ğ› art›rm›şt›r. 

Komite, kimi Devletlerdeki durumdan hareketle,
resmi yetkililerin (polis, asker ve tutuk evleri ile
cezaevlerindeki personel) çocuklara uygulad›klar›
şiddete ilişkin endişelerini dile getirmiştir. Oysa
Sözleşmeye göre Devlet, ister resmi yetkililerden,
ister ana babalar, öğretmenler ve çocuk bak›m›n-
dan sorumlu olan diğer kişilerden gelsin, çocukla-
ra yönelik her tür şiddet uygulamas›n› önlemek
zorundad›r. Ayr›ca, çocuklara yönelik her tür şid-
deti etkili biçimde önleyecek yasal düzenlemeler-
le diğer önlemler de gene Devletin sorumluluğun-
da olan işlerdendir.

Komite, çocuklara yönelik şiddetle ilgili Genel
Görüşmeye iki gün ay›rmaya karar vermiştir.
2000 y›l› Eylül ay›nda yap›lan Genel Görüşme
“devlet kaynakl› şiddet” konusunu ele al›rken,
2001 y›l›nda gene Eylül ay›nda yap›lan Genel Gö-
rüşme, “çocuklara yönelik aile ve okul kaynakl›
şiddeti” gündeme alm›şt›r. Komite, bu iki görüş-
menin her birinin ard›ndan ayr›nt›l› tavsiyeler ge-
liştirmiştir (bkz.267. sayfadaki kutu yaz›s›). Bun-
lar›n aras›nda yer alan önemli tavsiyelerden birin-
de, BM Genel Sekreterinden, Genel Kurul arac›l›-

ğ›yla, çocuklara yönelik şiddeti konu alan derin-
likli bir uluslararas› araşt›rma yapt›rtmas› talep
edilmektedir. Bu çağr› Genel Kurul taraf›ndan
2001 y›l› Kas›m ay›nda kabul edilmiştir ve çal›ş-
ma 2002 y›l›nda başlat›lacakt›r. 

Komite, Taraf Devletler’in raporlar› üzerindeki
incelemeleri s›ras›nda, şiddet ve istismar›n yay-
g›nl›ğ›, bu arada cinsel istismar›n kimi örneklerde
giderek yayg›nlaşmas› konusundaki endişelerini
s›k s›k dile getirmiş ve çeşitli önlemlerin al›nma-
s›n› tavsiye etmiştir. Komite, kimi örneklerden et-
kilenerek aş›r› şiddet konusundaki endişelerini de
dile getirmiştir (bu örnekler, ayr›ca madde 6, bkz.
s. 99 ve madde 37, bkz s. 545 ile ilgili konular› da
gündeme getirmekte, çoğu durumda silahl› çat›ş-
ma ortamlar›nda ortaya ç›kmaktad›r, bkz. madde
38, s. 569).

Başka birçok maddenin 19. madde ›ş›ğ›nda ele
al›nmas› gerekir. Dolay›s›yla, örneğin, 5. madde
uyar›nca ana-babalar›n çocuklar›n›n haklar›n› kul-
lanmalar› s›ras›nda onlara “gerekli yönlendiricili-
ği ve yol göstericiliği yapma” sorumluluklar›
(bkz. s. 93) ve 28(2). maddede yer alan okul disip-
lininin çocuğun insan olarak sayg›nl›ğ›na ve Söz-
leşme’ye ters düşmeyecek biçimde uygulanmas›
(bkz. s. 430) çocuklar› “fiziksel ya da zihinsel şid-
detin her biçiminden koruma” yükümlülüğü göze-
tilerek değerlendirilmelidir. �

Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Aile ortam› ve alternatif bak›m

Bu bölümde Taraf Devletler’den, yürürlükte olan belli başl› yasal, yarg›sal, idarî ve diğer önlemle-
re; özel olarak da “çocuğun yüksek yarar›” ve “çocuğun görüşlerine sayg›” ilkelerinin bu önlemle-
re nas›l yans›t›ld›ğ›na; Sözleşme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karş›laş›lan güçlüklere ve
bu yolda al›nan mesafeye; ve aşağ›daki hususlara ilişkin olarak gelecek için benimsenen uygulama
önceliklerine ve somut hedeflere ilişkin bilgi talep edilmektedir:

...

(i) Bedensel ve zihinsel tedavi ve yeniden topluma kazand›rma (madde 39) dahil istismar ve ihmal
(madde 19);

...

Taraf Devletler’den, yukar›dakilere ek olarak şu konularda da bilgi talep edilmektedir: Raporun ait
olduğu dönemde her y›l için, aşağ›da belirtilen çocuk gruplar›nda yer alan çocuk say›s›n›n, yaş gru-
bu, cinsiyet, etnik ya da ulusal köken, kentsel ya da k›rsal yerleşim aç›s›ndan ayr›şt›r›lm›ş olarak ve-
rilmesi: evsiz çocuklar, koruyucu bak›m alt›na al›nan istismar ya da ihmal edilmiş çocuklar, koruyu-
cu aile yan›na yerleştirilen çocuklar, kurumlara yerleştirilenler, ülke içinde evlat edinme yoluyla ai-
lelerin yan›na geçen çocuklar, ülkeleraras› evlat edinme çerçevesinde ülkeye gelen çocuklar ve yine
ayn› çerçevede ülke d›ş›na ç›kan çocuklar. 
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Taraf Devletler’in bu bölümde ele al›nan çocuklara ilişkin olarak daha başka anlaml› istatistikler ve
göstergeler iletmeleri de memnuniyetle karş›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/, parag. 16-18)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“V. AİLE ORTAMI VE ALTERNATİF BAKIM

...

J. Fiziksel ve psikolojik tedavi ve yeniden topluma kazand›rma (madde 39) dahil istismar ve ihmal
(madde 19);

19. madde uyar›nca ana-babalar›n›n, yasal vasilerinin ya da çocuğun bak›m›ndan sorumlu başka ki-
şilerin bak›m›nda bulunan çocuklar›n cinsel istismar dahil olmak üzere, bedensel ve zihinsel şiddetin
her türünden, yaralanma ve istismardan, ihmal ya da ihmalkâr muameleden, kötü muamele ve sömü-
rüden korunmalar› için al›nan yasal, idarî, sosyal ve eğitsel bütün önlemler konusunda bilgi verin.
Bu bilgileri veren raporlarda aşağ›daki hususlar özel olarak belirtilmelidir:

Yasalarda (ceza hukuku ya da aile hukuku), ailede, koruyucu aile yan›nda ve diğer bak›m biçimlerin-
de, okullar ve ceza infaz kurumlar› dahil olmak üzere özel ve kamusal kurumlarda çocuklara yönelik
fiziksel ceza, kas›tl› küçük düşürme, yaralama, istismar, 

ihmal ya da sömürü gibi muamele ve uygulamalar› yasaklayan hükümler olup olmad›ğ›;

Çocuğun 19. madde hükümleri uyar›nca korunmas›n› sağlayacak diğer yasal güvenceler;

Bu tür muamele ve uygulamalar karş›s›nda çocuğa şikayet yollar›n›n aç›k tutulup tutulmad›ğ›, çocu-
ğun doğrudan doğruya ya da temsilcisi arac›l›ğ›yla şikayette bulunup bulunamayacağ›, karş›l›ğ›nda
telâfiye (örneğin tazminat gibi) hak kazan›p kazanamayacağ›;

19. madde uyar›nca çocuğun herhangi bir şiddet, istismar ya da ihmale karş› korunmas› amac›yla
resmî yetkililerin müdahalesine olanak tan›yan düzenlemeler;

Çocuğun pozitif ve şiddet içermeyen disiplin, bak›m ve muamelelere muhatap olmas› için al›nan eğit-
sel ve diğer önlemler;

Şiddet, istismar ya da ihmal içeren tutum ve muamelelerin önlenmesi ve çocuk koruma sisteminin güç-
lendirilmesi için başlat›lan bilgilendirme ve bilinç-duyarl›l›k geliştirme kampanyalar›;

Aile içinde, sosyal yard›m, eğitim ve infaz amaçl› tesislerde, kurumsal ya da diğer bak›m biçimlerin-
de, 19. maddede söz konusu edilen şiddet, yaralama ya da istismar, ihmal, kötü muamele ya da sö-
mürü uygulamalar›n›n ne ölçüde yayg›n olduğuna ve bu duruma yol açan sosyal ve diğer nedenlere,
bu arada al›nan karş› önlemlerin etkililiğine ilişkin değerlendirmeler; bu bağlamda, söz konusu ço-
cuklarla ilgili, yaşa, cinsiyete, aile durumuna, k›rsal/kentsel, sosyal ve etnik kökene göre ayr›şt›r›lm›ş
veriler.

Verilen raporlar, madde 19, paragraf 2 çerçevesinde, aşağ›daki hususlardaki bilgileri de içermeli-
dir:

Rehabilitasyon mekanizmalar› dahil olmak üzere, çocuğa ve çocuğun bak›m›n› üstlenen kişilere ge-
rekli desteği sağlayacak sosyal programlar›n haz›rlanmas› için geliştirilen yöntemler ve usuller;

Önleyici nitelikte başka müdahale ve girişimler;

19. madde kapsam›ndaki kötü muamele olaylar›n›n belirlenmesi, bildirilmesi, sevki, araşt›r›lmas›, ele
al›nmas› ve takibi için al›nan etkili önlemler ve yarg›n›n bu işlemlerdeki yeri;

Çocuklarla birlikte ve çocuklara yönelik çal›şma yapan profesyonellerin (örneğin öğretmenler, dok-
torlar gibi) bu konularda zorunlu rapor vermelerini öngören bir sistemin olup olmad›ğ›;

Şiddete, istismara, ihmale ya da 19. maddede belirtilen diğer muamelelere maruz kalan çocuklar için
özel ve bilgilerin gizli tutulacağ› başvuru ve dan›şma mercileri olup olmad›ğ›;

Bu konularla ilgili profesyonellere sağlanan özel eğitim.

Bunlar›n d›ş›nda, 39. madde uyar›nca, 19. maddede at›fta bulunulan herhangi bir ihmal, sömürü ya
da istismar olay›n›n mağduru durumundaki çocuğun bedensel ve zihinsel tedavisi ve çocuğun sağl›k,
öz sayg› ve bütünlük aç›s›ndan yap›c› bir ortamda topluma yeniden kazan›lmas› için al›nan önlemler
konusunda bilgi verin. Bilgi verilmesi gereken bir başka konu da, bu alanlarda al›nan mesafe, karş›-
laş›lan güçlükler ve gelecek için konulan hedeflerdir.



Çocu¤u “bedensel veya zihinsel
fliddetin her türünden”
koruyacak uygun yasal, idarî,
sosyal ve e¤itsel önlemlerin
al›nmas›

Çocuk Haklar› Komitesi, Taraf Devletler’ce sunu-
lan raporlar üzerindeki incelemesinde şiddetin çok
çeşitli biçimlerini belirlemiştir. Komite, yasalara
ilişkin görüşlerini belirtirken, yasalarda yer alan
çocuklar›n ne kadar hafif olursa olsun bedensel
ceza dahil şiddet içeren biçimlerde cezaland›r›l-
mas›na cevaz veren hükümleri eleştirmiştir (bkz.
aşağ›da s. 271). “Zihinsel şiddet” ise, aşağ›lamay›,
tacizi, sözlü sald›r›lar› ve sonuçta psikolojik örse-
lenme ile sonuçlanabilecek biçimde kişinin tecrit
olunmas›n› ve başka uygulamalar› kapsamaktad›r.
Yap›lan araşt›rmalar, şiddete doğrudan muhatap
olman›n yan›s›ra, şiddete tan›k olman›n da çocuk-
lar›n zihinsel sağl›ğ› üzerinde olumsuz etkiler ya-
ratt›ğ›na ilişkin kan›tlar ortaya koymaktad›r (hem
ev içi şiddet hem de silahl› çat›şma dahil olmak
üzere toplum içindeki şiddet olaylar›). Komite, ai-
le içinde kad›nlara uygulanan şiddetin çocuklar›
da etkilediğini belirlemiştir: 

“Komite, aile içinde kad›nlara yönelik fliddetin
halen yayg›n olmas›ndan ve bu durumun ço-
cuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin sürmesin-
den rahats›zd›r. Komitenin özellikle duyarl› ol-
du¤u bir konu, evde kad›nlara yönelik fliddetin
sonuçta aile içi çocuk suiistimaliyle sonuçlanabil-
me olas›l›¤›d›r.

“Komite, aile içinde olan dahil, kad›nlara yöne-
lik fliddeti ele al›p bu uygulamay› mahkum et-
mek için daha fazla çaba göstermesini tavsiye
eder. Taraf Devlet ayr›ca çocuklar› hedef alan
fliddet, cinsel ya da baflka tür istismar içeren uy-
gulamalar› da bir an önce de¤erlendirip bunlara
karfl› önlemler almal›d›r” (Etiyopya 2RSG, Add.
144, parag. 46 ve 47).

Komite, şiddet ve suiistimalle ilgili bilgi bulun-
may›ş›na ilişkin endişelerini sürekli dile getirmiş
ve bu konularda araşt›rma yap›lmas›n› tavsiye et-
miştir. Örneğin:

“Komite, 19. madde ›fl›¤›nda Taraf Devletin ev

içi fliddet, kötü muamele ve suiistimal, bu arada
cinsel suiistimal gibi olaylar konusunu araflt›ra-
rak bu tür uygulamalar›n yayg›nl›¤› ve niteli¤i
konusunda bir sonuca varmas›n›, bu tutum ve
uygulamalar›n de¤ifltirilmesine yönelik uygun
önlemleri almas›n› tavsiye eder.” (Marshall Ada-
lar› ‹RSG, Add. 139, parag. 43. Ayr›ca bkz. Le-
sotho ‹RSG, Add. 147, parag. 42)

Komite, çocuklar› hedef alan gerek ev içindeki
gerekse ev d›ş›ndaki şiddetin düzeyi konusunda
endişelerini dile getirmiş ve bunun önlenmesi
için çeşitli girişimler önermiştir. Örneğin:

“Komite. Çocuklara yönelik kötü muamele ve
suiistimal olaylar›n›n önlenmesi için Taraf Dev-
letçe gerçeklefltirilen giriflimleri dikkate almakla
birlikte, bu önlemlerin pekifltirilmesi gerekti¤i
kan›s›ndad›r. Bu arada belirtmek gerekirse, ge-
rek aile içinde, gerekse d›fl›nda, cinsel suiistimal
dahil ihmal ve suiistimalin çocuklar üzerindeki
zararl› etkileri konusunda yeterli bilinç ve duyar-
l›l›¤›n olmay›fl› da endifle konusudur. Endifleye
neden olan bir baflka husus da bu alandaki in-
sani ve parasal kaynaklar›n yetersizli¤i, bu tür
olaylar› önlemede ifllevli olacak e¤itilmifl perso-
nelin bulunmay›fl›d›r. Rehabilitasyon önlemleri-
nin ve tesislerinin yetersizli¤i, bu tür uygulama-
lara maruz kalanlar›n adli yollara eriflememeleri
de baflka endifle konular›d›r. Sözleflmenin, bafl-
ka maddelerin yan›s›ra 19, ve 39. maddeleri ›fl›-
¤›nda Komite Taraf Devlete bu alanlarda etkili
önlemler almas›n› tavsiye eder. Bu tür önlemler
aras›nda, çocuklar›n aile içinde, okulda ve genel
olarak toplumda kötü muamele ve suiistimale
maruz kalmalar›n› önlemek üzere halihaz›rdaki
çok disiplinli programlar›n ve önlemlerin pekiflti-
rilmesi de yer almaktad›r. Ayr›ca infaz sistemi
de bu tür suçlar göz önüne al›narak güçlendiril-
meli, gene ayn› suçlarla ilgili flikayetleri dikkate
alacak uygun mekanizmalar ve usuller gelifltiril-
melidir. Böylece adalet mekanizmas›na h›zl› eri-
flim sa¤lanmal› ve suç iflleyenlerin dokunulmaz-
l›klar› ortadan kald›r›lmal›d›r. Dahas›, bu tür ko-
nularda toplumda yayg›n olan geleneksel tu-
tumlara karfl› mücadele amac›yla e¤itim prog-

266 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

Madde

191919

Raporlarda, ayr›ca, söz konusu maddelerin uygulanmas›nda al›nan mesafe, karş›laş›lan güçlükler ve
gelecek için belirlenen hedefler konusundaki bilgiler de yer almal›d›r.”

(ÇHS/K/58, parag. 88-91. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun aşağ›da belirtilen paragraflar› da 

bu madde çerçevesinde verilecek raporlarla ilgilidir: 60, 61, 109, 158, 159; K›lavuz’un tam metni için,
bkz. Ek 3, s. 687.)



ramlar› haz›rlanmal›d›r. Taraf Devlet bu konular-
da, baflka kurulufllar›n yan›s›ra UNICEF dahil
uluslararas› kurulufllardan ve hükümet d›fl› kuru-
lufllardan yard›m talep edebilir.” (Kosta Rika
2RSG, Add. 117, parag.20). 

“...Komite, cinsel suiistimal dahil çocuklara yö-
nelik aile içi suiistimal, fliddet ve kötü muamele
olaylar›n›n yayg›nl›¤›ndan derin endifle duymak-
tad›r. Komite, Sözleflmenin 19. maddesi ›fl›¤›n-
da Taraf Devletin aile ifli fliddet, kötü muamele
ve suiistimal gibi konularda araflt›rma yaparak
bu uygulamalar›n ne kadar yayg›n oldu¤unu ve
niteli¤ini ortaya ç›karmas›n› tavsiye eder. Komi-
te, Taraf Devlete ayr›ca, ev içi fliddet, kötü mu-
amele ve suiistimal olaylar›n› önlemek üzere
kapsaml› bir strateji gelifltirmesini ve insanlar›n
bu alanlardaki tutumlar›n› de¤ifltirecek ek ön-
lemler almas›n› tavsiye eder. Bu arada cinsel su-
iistimal dahil aile içi suiistimal, fliddet ve kötü

muamele gibi olaylar çocuk dostu adli süreçler-

de ele al›nmal› ve san›klara verilecek cezalarda

çocu¤un özel yaflam›n›n korunmas› hususu da

dikkate al›nmal›d›r. Sözleflmenin 39. maddesi

uyar›nca yarg›ya intikal eden süreçlerde; teca-

vüz, suiistimal, ihmal, kötü muamele, fliddet ve

sömürü kurbanlar›n›n fiziksel ve sosyal bak›m›

ve toplumla yeniden bütünlefltirilmelerinde ve

kurbanlar›n suçlanmalar›n›n ve damgalanmalar›-

n›n önlenmesinde çocuklara gerekli destek hiz-

metleri sa¤lanmal›d›r. Komite, Taraf Devletin bu

konularda baflka kurulufllar›n yan›s›ra UNI-

CEF’ten teknik yard›m almas›n› önerir.” (Güney

Afrika ‹RSG, Add. 122, parag.27. Ayr›ca bkz.Sri

Lanka ‹RSG, Add.40, parag.15 ve 32; Mo¤olis-

tan ‹RSG, Add.48, parag.16 ve 28; Fas ‹RSG,

Add.60, parag.15 ve 27; Slovenya ‹RSG,

Add.65, parag.16; Grenada ‹RSG, Add.121, pa-

rag.20; Gürcistan ‹RSG, Add.124, parag.41.)
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Çocuklara yönelik fliddetle ilgili Genel Tart›flma toplant›lar›
ard›ndan gelifltirilen tavsiyeler

Çocuklara yönelik Devlet kaynakl› fliddet

Çocuk Haklar› Komitesi, 2000 y›l› Eylül ay›nda Genel Tart›şmalar›n “çocuklara yönelik Devlet kaynakl› şiddet” konu-
lu ilki sonucunda ayr›nt›l› tavsiyeler geliştirmiştir. Belli başl› başl›klar alt›ndaki tavsiye özetleri aşağ›da yer almaktad›r. 

“YASALARIN YEN‹DEN GÖZDEN GEÇ‹R‹LMES‹

6. Komite Taraf Devletlere, Sözleşmenin 37 (a) maddesine ayk›r› olarak 18 yaş›ndan küçüklere kabul edilemez cezalar
(ölüm ya da ömür boyu hapis) verilmesine cevaz veren yasal düzenlemelerin acilen kald›r›lmas› çağr›s›nda bulunur. 

7. Komite, Taraf Devletlere, ceza usul muhakemeleri kanunu dahil olmak üzere 18 yaş›ndan küçük olanlar› da ilgilen-
diren bütün yasal düzenlemeleri (silahl› kuvvetlere ait özel düzenlemeler dahil) gözden geçirerek bu düzenlemelerin
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme (37. ve 40. maddeler) ile uyumlu hale getirilmesini tavsiye eder. Taraf Devletler, aşa-
ğ›da s›ralanan uluslararas› belgelerde yer alan hükümlerin ilgili bütün iç hukuk düzenlemelerine ve yönetmeliklere (ge-
rektiğinde bak›m alt›ndaki çocuklarla ilgili yönetmelikler dahil) içselleştirilmesi konusunu göz önüme almal›d›rlar: Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi Hakk›nda Asgari Standart Kurallar (Genel Kurulun 29 Kas›m 1985
tarih ve 40/33 say›l› karar›yla kabul edilen ‘Beijing Kurallar›’); Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş
Milletler Yönlendirici İlkeleri (Genel Kurulun 4 Aral›k 1990 tarih ve 45/112 say›l› karar›yla kabul edilen ‘Riyad İlke-
leri); Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n Korunmas›na ilişkin Birleşmiş Milletler Kurallar› (Genel Kurul ta-
raf›ndan 14 Aral›k 1990 tarih 45/113 say›l› karar›yla kabul edilmiştir); ve Çocuk Adalet Sistemindeki Çocuklar için
Yönlendirici ilkeler (Ekonomik ve Sosyal Konseyin 21 Temmuz 1997 tarih ve 1997/30 say›l› karar›na ek Viyana İlke-
leri). Komitenin bu konuda özellikle tavsiye ettiği, çocuklar için uygulanan ceza hukuku düzenlemelerinin, mahkeme-
leri, gerçekleşen fiille orant›s›z büyüklükteki cezalara yönelme zorunluluğundan kurtaracak biçimde değiştirilmesidir.

8. Komite, Taraf Devletlerin, yasal düzenlemelerini, ne kadar hafif olursa olsun çocuklara yönelik şiddet içeren her tür
uygulamay› yasaklayacak biçimde değiştirmelerini tavsiye eder. Burada kastedilen, çocuk adaleti ya da bir başka sis-
tem çerçevesinde ceza ya da disiplin amac›yla çocuklara işkence yap›lmas›, zalimce, insanl›k d›ş› ya da aşağ›lay›c› dav-
ran›şlarda (dayak ve diğer fiziksel cezalar gibi) bulunulmas›d›r. Komite, bu yeni düzenlemelerde bu tür davran›şlara
maruz kalanlar›n rehabilitasyonu ve yasalar› ihlal ederek bu suçlar› işleyenlere yönelik yapt›r›mlar gibi başl›klara da yer
verilmesini tavsiye eder. 

9. Komite, Taraf Devletlerin, yasal düzenlemelerinde gerekli değişiklikleri yaparak, 18 yaş›ndan küçük olup korunma
gereksini olan çocuklara suçlu gözüyle bak›lmamas›n› (terk, serserilik, fuhuş, göçmenlik, evden ve okuldan kaçma vb.
gibi durumlarla ilgili düzenlemeler dahil) ve bu çocuklar›n durumlar›n›n çocuk koruma mekanizmalar› çerçevesinde ele
al›nmas›n› sağlamalar›n› tavsiye eder.
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10. Komite Taraf Devletlerin, olağanüstü durum ve/veya ulusal güvenlikle ilgili yasal düzenlemelerini gözden geçire-
rek bu düzenlemelerin çocuk haklar›n› koruyacak ve çocuklara yönelik şiddeti önleyecek güvenceleri içerecek hale ge-
tirmelerini ve yürürlükteki yasalar›n çocuklar› özel olarak hedef seçecek biçimde (örneğin sokaklarda yaşayan ya da ça-
l›şan çocuklar›n kamu düzeni aç›s›ndan tehdit say›lmalar› gibi) uygulanmamas›n› sağlamalar›n› tavsiye eder.

11. Komitenin Taraf Devletlere özel bir tavsiyesi, göz alt›nda tutulan çocuklar›n güvenliğini, korunmas›n› ve rehabili-
tasyonunu sağlayacak güvencelere özel önem vermeleridir. Bu bağlamda örneğin duruşma öncesi göz alt›na al›nma gi-
bi uygulamalara kesin olarak son verilerek özgürlüğü k›s›tlanan çocuk say›s› azalt›labilir. 

12. Komite, Taraf Devletlerin, aile ortam›ndan yoksun kalm›ş çocuklarla ilgili düzenlemeleri gözden geçirerek, çocuk-
lar›n yerleştirilmeleriyle ilgili kararlar›n, çocuklar›n bu yönde kendi taleplerinin vaki olduğu durumlar dahil, düzenli
aral›klarla yarg› denetimine tabi tutulmas›n› sağlamalar›n› tavsiye eder. Bu yöndeki yasal düzenlemeler ayr›ca, çocuk-
lara bak›m sağlayan (özel ve kamusal) kurumlarda şiddetin yasaklanmas› dahil ayr›nt›l› kural ve standartlar›n gözetil-
mesini sağlayacak yönde de gözden geçirilmelidir.

13. Komite, bu alanlara ilişkin bütün yasal düzenlemelerin, bu iş için gerekli kaynaklar›n sağlanmas›n› da içerecek bi-
çimde, titizlikle izlenmesini tavsiye eder. 

BİLİNÇ-DUYARLILIK GELİŞTİRME VE EĞİTİM

14. Komite Taraf Devletleri, HDK’lar›, BM insan haklar› mekanizmalar›n›, BM kuruluşlar›n› ve diğer organlar›, çocuk-
lara yönelik şiddet konusunda bilinç ve duyarl›l›k geliştirecek çal›şmalara yönelmeye özendirir:

(a) Bu alandaki ağ›r hak ihlalleri ve bu ihlallerin çocuklar üzerindeki zararl› etkileri konusunda bilinç ve duyarl›l›k ge-
liştirilmesi amac›yla kamuoyu bilgilendirme kampanyalar› düzenlenmeli, şiddete “s›f›r hoşgörü” ilkesi çerçevesinde ço-
cuklara yönelik şiddetin kültürel olarak mazur görüldüğü yaklaş›mlarla mücadele edilmelidir. 

(b) Medya, kamuoyunun eğitilmesi ve duyarl›laşt›r›lmas›nda aktif rol oynamaya özendirilmelidir. Bu alanda olumsuz
haberleştirmeden (tekil olaylar›n suçlusu olarak çocuklar›n gösterilmeleri) kaç›n›lmal›, bunun yerine olumlu haberleş-
tirme (ihlallere dikkat çekme) özendirilmelidir.

(c) Bilinç ve duyarl›l›k geliştirme çal›şmalar›nda çocuklar›n şiddetle ilgili kendi deneyimleri kamuoyunu duyurulmal›-
d›r.

(d) Kurumlarda ve Devlet korumas› alt›nda tutulan, duruşma öncesi gözalt›na al›nan, polis karakollar›nda tutulan, ceza
olarak iş yapt›r›lan ya da başka yapt›r›mlar uygulanan çocuklar›n say›s› ve durumlar› hakk›nda sağl›kl› ve güncel, özel-
liklere göre ayr›şt›r›lm›ş veriler haz›rlanmal›d›r.

(e) Taraf Devletler çocuklara yönelik şiddetle ilgili gerekli bilgileri ulusal ve yerel dillere tercüme etmeli; bu bilgilerin
ilgili bütün meslek gruplar›na, çocuklara ve genel kamuoyuna aktar›lmas›n› sağlamal›d›r. 

15. Komite, çocuklara bak›m hizmeti veren kurumlarda, alternatif sistemlerde, güvenlik teşkilat›nda, çocuk ceza mah-
kemelerinde ve benzeri kurumlarda görev yapanlar için, daha önce şiddetle ilgili herhangi bir sicile sahip olmama ko-
şulu dahil asgari standartlar getirilmesini tavsiye eder. Söz konusu kişilerin mesleki statüsü, ücretleri ve mesleklerinde
yükselme imkanlar› dahil çeşitli konularda bu alandaki sicil ve performans da gözetilmelidir. 

16. Komite Taraf Devletlere, ilgili HDK’larla işbirliği halinde ve gerektiğinde uluslararas› teknik dan›şmanl›ktan da ya-
rarlanarak, sosyal hizmet uzmanlar›, sağl›k görevlileri, hukukçular, yarg›çlar, güvenlik görevlileri, infaz kurumlar›nda
çal›şanlar ve benzeri görevlerde olanlar›n çocuk haklar› konusunda eğitim almas›n› sağlamalar›n› tavsiye eder. Verile-
cek bu eğitimler işbirliği temelindeki yaklaş›mlar› öne ç›karan çok disiplinli yöntemler izlemeli, ilgili insan haklar› stan-
dartlar› ile disiplini sağlaman›n şiddet içermeyen yollar› üzerinde odaklanmal›, kurumlara yerleştirmeye alternatifler ge-
liştirmeli, çocuk gelişimi konusunda gerekli bilgileri içermeli, özel olarak güç durumlardaki çocuklar›n (az›nl›k grupla-
ra mensup çocuklar, özürlü çocuklar, vb.) geçmişi, haklar› ve gereksinimleri konular›na özel yer vermelidir.

Diğer bölümler bu alandaki uluslararas› girişimlere değinmektedir. Bunlar, Birleşmiş Milletlerin çocuklara ilişkin şiddet konusunda bir araşt›r-
ma yapmas› ve ilgili BM insan haklar› mekanizmalar›n› güçlendirilmesi önerileri; kurumlara yerleştirmeye alternatifler dahil al›nabilecek ön-
lemler; izleme ve şikayet mekanizmalar›; kaynaklar ve hükümet d›ş› kuruluşlar›n rolü gibi başl›klarda toplanmaktad›r (25. oturum raporu, Ey-
lül/Ekim 2000, ÇHS/K/100, parag. 688 ve devam›). 

Aile içinde ve okullarda çocuklara yönelik şiddet

Çocuk Haklar› Komitesi, 2000 y›l› Eylül ay›nda Genel Tart›şmalar›n “aile içinde ve okullarda çocuklara yönelik şid-
det” konulu ikincisi sonucunda ayr›nt›l› tavsiyeler geliştirmiştir. Belli başl› başl›klar alt›ndaki tavsiye özetleri aşağ›da
yer almaktad›r. 

YÖNLENDİRİCİ İLKELER

701. Komite, ‘aile” ve ‘okul’ kavramlar›na yap›lan göndermelerin dar anlaş›lmamas› konusunda özellikle ›srarl›d›r. ‘Ai-
le’ (ya da ana baba) kavram›na yap›lan gönderme yerel bağlam içinde anlamland›r›lmal›, belirli durumlarda çekirdek
ailenin d›ş›nda geniş aile, hatta dede ve nineleri, akrabalar›, vasileri ve komşular› da içerebilecek kapsamda anlaş›lma-
l›d›r. Benzer biçimde ‘okula’ (ya da öğretmenlere) yap›lan göndermeler de okullar›, öğretim kurumlar›n› ve formel ya
da enformel diğer öğrenim ortamlar›n› kapsamaktad›r.

702. Komite, okul ve aile başl›klar›nda alternatif bir vizyon geliştirilmesini tavsiye etmektedir. Bu vizyonda çocuklar,
ana babalar ve öğretmenler dahil herkesin haklar› ve sayg›nl›ğ› yönlendirici ilke say›lmal› ve çocuklara yönelik şiddet
olgusu da bu çerçevede ele al›nmal›d›r. Başl›ca strateji, cezaland›r›c› önlemler yerine, bu vizyona uygun hareketlerden
oluşmal›d›r. Bu vizyonda çocuklar, ana babalar ve öğretmenler aras›ndaki (buna diğer aile üyeleri ve öğrenciler de ka-
t›labilir) ve bunlardan her birinin kendi içindeki ilişkiler herkese sayg›l›, herkesin güvenliğini koruyacak biçimde olma-
l›d›r.
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703. Komite, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme hükümleri uyar›nca çocuklara yönelik şiddetin her türünü kabul edile-
mez addeder.

704. Komite, şiddetin kavramsallaşt›r›lmas›nda kritik ç›k›ş noktas›n›n yave referans çerçevesinin çocuklar›n bizzat ken-
di deneyimleri say›lmas›n› tavsiye eder. Dolay›s›yla, çocuklara yönelik şiddete karş› girişimlerin geliştirilmesi ve bun-
lar›n belirli bir stratejiye bağlanmas›nda çocuklar ve gençler de yer almal›d›rlar.

705. Komite bir yanda topluluklarla aileler, diğer yanda da topluluklarla okullar aras›ndaki ilişkileri güçlendirecek ça-
balar gösterilmesini tavsiye eder. Ana babalar, çocuklar ve öğretmenler dahil olmak üzere topluluk üyeleri kendi hak-
lar› hakk›nda yeterince bilgi sahibi olmal› ve okul yönetimi dahil okulun işlerinin yürütülmesine tam olarak kat›lmal›-
d›rlar. 

706. Komite, çocuklara yönelik şiddet türlerinin (örneğin fiziksel ceza, dövme, cinsel taciz sözel ve duygusal istismar
vb) birbiriyle bağlant›l› olduğunu kabul eder ve aile içi şiddetle okuldaki şiddetin birbirini pekiştirdiğini saptar. Dola-
y›s›yla, şiddete karş› girişimler bütünsel bir yaklaş›ma dayanmal› ve şiddetin hiçbir biçiminin hoş görülmemesi esas›na
dayanmal›d›r. Gündelik tacizin hoş görüldüğü ortamlarda fiziksel ve daha ileri düzeylerde şiddet de yayg›nlaşacakt›r.
Başka bir deyişle bir alandaki şiddetin hoş görülmesi, diğer alanlarda şiddete karş› mücadeleyi zora sokacakt›r. 

YASALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  

...715. Komite, başta 19, 28 ve 37 (a)’dakiler olmak üzere Sözleşme hükümlerinin gerektirdiği doğrultuda ve ayr›ca ay-
n› Sözleşmenin 2, 3 ve 6 ile 4, 5, 9, 18, 24., 27, 29 ve 39. maddelerini de dikkate alarak Taraf Devletleri, her kadar ha-
fif olursa olsun disiplin sağlaman›n bir yolu olarak aile ve okul içi şiddetin her türünü yasaklamak üzere acil önlemler
almaya davet eder. 

716. Komite, bu alandaki yasal düzenlemelerin mağdur durumdakilere gerekli rehabilitasyonun sağlanmas› ve faillerin
cezaland›r›lmams› yönünde hükümler de içermesini tavsiye eder. 

717. Komite, Taraf Devletlere, ilgili bütün yasal düzenlemeleri şu hususlar› sağlayacak biçimde yeniden gözden geçir-
meleri tavsiyesinde bulunur: Şiddete karş› etkili bir koruma sağlan›rken, yap›lacak müdahalelerin özel durumlara ve ko-
şullara uygun olarak biçimlendirilmesi, özel yaşama doğrudan girmeyen yöntemlerin seçilmesi ve çocuğu ek zararlar-
dan koruyacak olumlu bir yaklaş›m›n benimsenmesi. Komite, Taraf Devletlerin, aile ortam›ndan yoksun kalm›ş çocuk-
larla ilgili düzenlemeleri gözden geçirerek, çocuklar›n yerleştirilmeleriyle ilgili kararlar›n, çocuklar›n bu yönde kendi
taleplerinin vaki olduğu durumlar dahil, düzenli aral›klarla yarg› denetimine tabi tutulmas›n› sağlamalar›n›, bu alanda-
ki uygulamalarda ailenin yeniden birleşmesinin en ideal çözüm olarak benimsenmesini ve bütün bu alanlarda Sözleş-
menin 3, 9, 19 ve 39. maddelerinin gözetilmesini tavsiye eder.

718. Komite, yeniden düzenlenmiş yasalar›n etkili biçimde uygulanmas›n› sağlayacak izleme mekanizmalar›n›n oluş-
turulmas›n› ve başka hususlar›n yan›s›ra bu alanda eğitim, öğretim ve kaynak tahsisini tavsiye eder. 

ÖNLEME: BİLİNÇ-DUYARLILIK GELİŞTİRME VE EĞİTİM

719. Komite Taraf Devletlere aile ve okulda çocuklara yönelik şiddetle ilgili aç›k siyasal tutum deklarasyonlar› yapma-
lar›n› tavsiye eder. Bu deklarasyonlar tan›t›m-savunu amac›yla tüm ülkede yayg›n biçimde dağ›t›lmal›d›r.

720. Komite, Taraf Devletlerden her birinin, çocuklara yönelik şiddetin yayg›nl›ğ›, niteliği, nedenleri ve sonuçlar›na
ilişkin araşt›rma yapmas›n› tavsiye eder. Bu araşt›rma yayg›n biçimde dağ›t›ma sokulmal›, politika ve programlar›n ge-
liştirilmesinde de gene bu araşt›rmaya dayan›lmal›d›r.

721. Komite Taraf Devletleri, HDK’lar›, BM insan haklar› mekanizmalar›n›, BM kuruluşlar›n› ve diğer organlar›, ço-
cuklar› insan haklar›na sahip kişiler olarak tan›may› öngören olumlu bir yaklaş›m benimsenmesini sağlayacak, çocuk-
lara yönelik şiddet konusunda bilinç ve duyarl›l›k geliştirecek çal›şmalara yönelmeye; çocuklar› şiddetten koruma ama-
c›yla aksi yöndeki kültürel davran›şlar› değiştirmeye ve disiplin amac›yla şiddetten ar›nm›ş daha yap›c› ve etkili yön-
temler benimsemeye özendirir. Böyle bir yaklaş›m›n başl›ca öğeleri şunlard›r: 

(a) Dinsel, geleneksel ve topluluk liderlerini de kapsayacak bilinç ve duyarl›l›k geliştirme kampanyalar› haz›rlanmal›,
bu alandaki insan haklar› ihlalleri ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkiler konusunda kamuoyu duyarl› hale getirilmeli-
dir. Çocuklara şiddet uygulanmas›n›n kültürel aç›dan kabul gördüğü durumlar ele al›narak, bu tür uygulamalar›n hiçbir
biçimde mazur görülmemesi gerektiği vurgulanmal›d›r.

(b) Yaş›t eğitimi çabalar› dahil, çocuklar ve ana babalar bu bilinç ve duyarl›l›k geliştirme kampanyalar›na aktif biçim-
de kat›lmal›d›rlar.

(c) Medya bu konuda halk›n eğitimi ve bilinçlendirilmesinde aktif biçimde rol oynamaya özendirilmelidir. Üretilen ha-
berler bu alandaki hak ihlallerine dikkat çekmeli, şiddete maruz kalan çocuklar›n deneyimlerini yans›tmal›, ancak bü-
tün bunlar yap›l›rken sansasyondan uzak kal›narak mağdur çocuklar›n özel yaşamlar›na sayg› gösterilmelidir. Bu arada
medya ve eğlence sektörleri şiddetin herhangi bir türü hakk›nda olumlu imaj yaratacak programlardan kaç›nmal›d›r. 

(d) Taraf Devletler, çocuklar›n şiddetten korunmalar› konusundaki uygun bilgileri ulusal ve yerel dillere tercüme etme-
li ve bu bilgilerin uygun kanallardan ilgili mesleklerden kişilere, bildirimde bulunan kesimlere, çocuklara, ana babala-
ra ve genel kamuoyuna ulaşmas›n› sağlamal›d›rlar....”

Diğer bölümlerde, Komitenin uluslararas› ölçekli araşt›rma önerisinin yan›s›ra, bu alandaki uluslararas› girişimlere yer verilmektedir. Başl›k-
lar: diğer önleme ve koruma stratejileri; izleme ve şikayet mekanizmalar›; eşgüdüm ve kaynaklar; sivil toplumun rolü (28. oturum raporu, Ey-

lül/Ekim 2001, ÇHS/K/111, parag. 701 ve devam›). 



Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›nda (Beijing,
1995) ve BM Genel Kurulu’nun takip niteliğinde-
ki özel oturumunda (2000) kad›nlara ve k›zlara
yönelik şiddet konusundaki endişeler dile getiril-
miştir. Dördüncü Dünya Kad›n Konferans› takip
raporunun “Kazan›mlar” başl›kl› bölümünde ka-
d›nlara ve k›zlara yönelik şiddet, ister özel ister
kamusal alanda gerçekleşsin, insan haklar›yla ilgi-
li bir konu olarak değerlendirilmektedir. “Ev içi
şiddet dahil kad›nlar› ve k›zlar› hedef alan ve bu
kesimin insan haklar›ndan ve temel özgürlükler-
den yararlanmas›n› ihlal eden, engelleyen ya da
sakatlayan şiddetin engellenmesinde ve buna kar-
ş› mücadelede, başka yollar›n yan›s›ra, yasalarda,
politikalarda ve programlarda düzeltmeler yap›la-
rak önemli ad›mlar at›lm›şt›r...” Eyleme dönük
öneriler aras›nda hükümetlere belirli bir konuya
öncelik tan›malar› için talepte bulunulmas› da var-
d›r. Bu konu, “Hangi yaşta olurlarsa olsun kad›n-
lara ve k›zlara yönelik her tür şiddetin, bu arada
ayr›mc›l›k temelinde gerçekleşen şiddetin de, ya-
salara göre suç teşkil eden ve cezaland›r›lacak bir
eylem olarak tan›mlanmas›...” (A/RES/S-23/3, pa-
rag. 13 ve 69 (c)) .
“Yaralama ya da suiistimal, ihmal ya
da ihmalkâr muamele”

Birçok toplum, fiziksel, duygusal ve cinsel olmak
üzere çocuk suiistimaline ilişkin kendi ayr› tan›-
m›na sahiptir. Çocuklara yönelik olarak yetişkin-
lerden kaynaklanan şiddet ölüm ve yaralanmalara
yol açabilmektedir ve bu tür olaylar›n ne denli
yayg›n olduğu ancak son dönemlerde gün ›ş›ğ›na
ç›kabilmiştir. 

İhmal kas›tl› olabileceği gibi, ana-baban›n/aile-
nin/toplumun/Devlet’in çocuğa gerekli bak›m›
sağlayamayacak durumda olmas› sonucunda da or-
taya ç›kabilir. Çocuk ihmali, bütün toplumlarda çe-
şitli biçimlerde ve derecelerde görülebilir. Örne-
ğin, ekonomileri son derece gelişmiş, kad›n istih-
dam›n›n erkeklerle eşit düzeye ulaşt›ğ› sosyal sis-
temlere sahip kimi ülkeler bugün ana-babalar› ça-
l›şt›ğ› için ihmal edilen, bu arada birçoğu “yaln›z-
l›k” duygular› içinde olduğunu belirten çocuklar›n
sorunlar› ile meşguldür. Devlet’in, çocuğun yaşa-
m›n› ve gelişmesini sağlama anlam›ndaki genel
yükümlülüğü (madde 6) ve ana-babalara gerekli
yard›m› sağlama konusundaki özel yükümlülükle-
ri (madde 18), sağl›k hizmetleri alma (madde 24),
sosyal sigortadan yararlanma (madde 26), yeterli
yaşam standard›na ulaşma (madde 27) ve eğitim
imkânlar›ndan yararlanma (madde 28) ile birlikte,
çocuk ihmalinin önlenmesi aç›s›ndan önemlidir.

“İhmalkar muamele” ifadesi çocuklar›n uğrad›k-
lar› kazalar› gündeme getirmektedir (ayn› konu
madde 24(2)(e)’de de gündeme gelmektedir, bkz.
s. 334). Çocuklar›n gelişmişlik düzeyleri ve fizik-
sel anlamda k›r›lganl›klar› onlar› kazalara karş›

daha büyük tehlike alt›na sokar. Bu konudaki bi-
rincil sorumluluk ana-babalara ait olsa bile, birçok
türde kazan›n önlenmesinde Devlet’e de görev
düşmektedir. 3(2). madde Devlet’e, çocuklar›n
esenliği aç›s›ndan gerekli bak›m ve korumay› sağ-
lama gibi genel bir yükümlülük getirmektedir.

Irza geçme dahil “her türlü istismar ve
kötü muamele”

Bu ifadelerin ve cinsel taciz dahil diğer sömürü
biçimlerine aç›kl›k getiren başka maddelerin
(özellikle, ekonomik sömürüden söz eden madde
32, s. 481; cinsel sömürüden söz eden madde 34,
s. 511; çocuk sat›ş›, fahişeliği ve pornografisi ile
ilgili İhtiyari Protokol ve diğer sömürü biçimlerin-
den söz eden madde 36, s. 682) Sözleşme’de yer
almas›, Sözleşme’yi haz›rlayanlar›n 19. maddede
öngörülen korumay› daha da kapsaml› k›lma ni-
yetlerini ortaya koymaktad›r. Kötü muamele ya da
sömürü, mutlaka fiziksel ya da zihinsel şiddet
içermeyen ve istismar olarak tan›mlanmayan baş-
ka olumsuz muameleleri kapsar. Cinsel istismar,
birçok ülkede, yaln›zca şiddet yoluyla gerçekleşti-
rilen cinsel sald›r›lar› değil, henüz olgunlaşmam›ş
say›lan ve cinsel ilişkiye r›za için belirlenen belir-
li bir yaş s›n›r›n›n alt›ndaki çocuklar›n r›zas›yla da
olsa gerçekleştirilen cinsel etkinlikleri kapsayacak
biçimde tan›mlanmaktad›r. Komite’nin hem İlk
Raporlar’a hem de Periyodik Raporlar’a ilişkin
K›lavuz’u, 1. maddedeki çocuğun tan›m› başl›ğ›
alt›nda, yasal düzenlemelerde çocuğun cinsel iliş-
kiye r›za vermiş say›labileceği herhangi bir yasal
yaş s›n›r›n›n belirlenip belirlenmediği konusunda
bilgi talep etmektedir (bkz. s. 9).

34. madde, çocuklarla ilgili kimi cinsel sömürü
türlerinin uluslararas› niteliğine işaret ederek,
Devletler’den,

(a) Çocuğun, yasa d›ş› herhangi bir cinsel etkinlik-
te bulunmaya teşvik edilmesinin ya da zorlanma-
s›n›n;

(b) Çocuklar›n fuhuşta ya da diğer yasa d›ş› cinsel
uygulamalarda kullan›lmas›n›n;

(c) Çocuklar›n pornografik gösterilerde ve ayn›
niteliği taş›yan diğer kitle iletişim kanallar›nda
kullan›lmas›n›n

önlenmesi için “gerekli bütün ulusal, iki tarafl› ve
çok tarafl› önlemleri almalar›n›” istemektedir.

Çocuk sat›ş›, fahişeliği ve pornografisi ile ilgili
İhtiyari Protokol bu tan›mlar› temel almaktad›r ve
Sözleşmeyi onaylayan ülkeleri bu yönde daha ile-
ri düzeyde önlemler almaya davet etmektedir. 

Komite, birçok durumda, aile içinde olanlar dahil
cinsel istismara karş› mücadeleyi hedefleyen özel
girişimlerin gerekli olduğunu belirtmiştir (Komi-
tenin yukar›da 260. sayfada yer alan yorumlar›na
bak›n›z). 
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“çocu¤un ana-babas›n›n ya da
onlardan yaln›zca birinin, yasal vasi
veya vasilerinin ya da bak›m›n›
üstlenen herhangi bir kiflinin yan›nda
iken...”

19. madde evde (burada Sözleşme’nin aile kavra-
m›na geniş bir tan›m getirdiği göz önüne al›nmal›-
d›r, bkz. s. 81) ve çocuğa bak›m sağlanan diğer
mekanlarda (koruyucu aile, gündüz bak›m evi,
okullar, çocuklar›n bulunduklar› her tür kurum)
olanlar› kapsamaktad›r. 3(3). madde uyar›nca bü-
tün kurumlarda, hizmetlerde ve tesislerde gerekli
standartlar›n ve denetimin uygulanmas›, çocuklara
yönelik şiddetin önlenmesi aç›s›ndan önemlidir.

Sözleşme’deki diğer maddeler çocuğun, bu or-
tamlarda ortaya ç›kabilecek şiddet ve istismar
olaylar›ndan, ayr›ca daha geniş ortamlarda, örne-
ğin silahl› çat›şmalar›n etkilerinden korunma hak-
k›n› daha ayr›nt›l› biçimde ele almaktad›r:
• çocuklar›n, sağl›klar›na zarar verebilecek gele-

neksel uygulamalara karş› korunmalar› (mad-
de 24(3), ayr›ca bkz. s. 371);

• “örgütlü” istismar ve çocuklar›n fuhuş ve por-
nografi amaçl› kullan›lmalar› dahil cinsel sö-
mürü ve istismar (madde 34, ayr›ca bkz. s. 517
ve İhtiyari Protokol, s.682);

• çocuklar›n sat›lma, kaç›r›lma ve fuhşa zorlan-
ma gibi olaylardan korunmalar› (madde 35,
ayr›ca bkz. s. 527);

• diğer sömürü biçimleri (madde 36, ayr›ca bkz.
s. 539);

• işkenceden ve diğer ac›mas›z, insanl›k d›ş› ya
da aşağ›lay›c› ceza ve muamelelerden korun-
ma (madde 37, bkz. s.545);

• silahl› çat›şmalar›n çocuklar üzerindeki etkile-
ri (madde 38, ayr›ca bkz. s. 569).

Komite, ayr›ca, aile içinde cereyan edenler dahil
şiddet ve istismar›n çocuğu evden kaçmaya yö-
nelttiğini belirlemiştir:

“Komite, aile içinde çocuk istismar› (cinsel istis-
mar dahil) ve ihmalinin varl›¤›ndan ciddî biçimde
endifle duymaktad›r. Bu durum ço¤u kez çocuk-
lar›n terk edilmeleri ya da evden kaçmalar›yla so-
nuçlanmakta, bu yüzden çocuklar insan haklar›
ihlâli anlam›nda yeni tehlikelerle karfl›laflmakta-

d›rlar.” (Filipinler ‹RSG, Add.29, parag. 13)

Çocu¤un fiziksel cezadan korunma
hakk›

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme’nin, çocuklara şiddet içeren herhangi
bir ceza uygulanmamas› için yasalar›n gözden ge-
çirilmesini talep ettiğini belirtmektedir. Komite,
ailede, okullarda, kurumlarda ya da ceza infaz sis-

teminde fiziksel ceza uygulamas›n›n ne kadar ha-
fif olursa olsun Sözleşme’yle bağdaşmad›ğ›n›
özellikle vurgulam›şt›r.
Komite, “çocuklara yönelik Devlet kaynakl› şid-
det” konulu Genel Görüşmesinin (Eylül 2000) ar-
d›ndan geliştirdiği tavsiyelerde şöyle demektedir:
“Komite, Taraf Devletlere, ilgili bütün yasal dü-
zenlemeleri gözden geçirerek, ne kadar hafif
olursa olsun çocuklara yönelik fliddetin her türü-
nün, bu arada iflkencenin; zalimce, insanl›k d›fl›
ya da afla¤›lay›c› davran›fl›n (dayak ve fliddet
içeren di¤er hareketler), çocuk adalet sistemi
içinde ya da baflka ba¤lamlarda ceza ya da di-
siplin sa¤lama amac›yla bu yollara baflvurulma-
s›n›n yasaklanmas›n› tavsiye eder (25. oturum
raporu, Eylül/Ekim 2000, ÇHS/K/100, par.
688.8. Metinden al›nt›lar için bu sayfalardaki

kutuya bak›n›z)

Komite, bu hususlar›, “çocuklara yönelik aile ve
okul kaynakl› şiddet” başl›kl› Genel Görüşmesi-
nin (Eylül 2001) ard›ndan belirlediği tavsiyelerde
de yinelemiştir:
“Komite, Taraf Devletlere, yasalar›nda gerekli
de¤ifliklikleri acilen yaparak ya da yeni yasa ç›-
kartarak, ne kadar hafif olursa olsun aile ve
okul içinde çocuklar› hedef alan, disiplin sa¤la-
ma amac›na yönelik olanlar dahil her tür flidde-
tin yasaklanmas› ça¤r›s›nda bulunur. Bu zorun-
luluk, Sözleflme hükümlerinin; bu arada özellik-
le 19, 28 ve 37 (a) maddelerin gere¤i olup ayr›-
ca 2, 3, 6 v e 12 maddeler ile 4, 5, 9, 18, 24,
24, 27 ve 39. maddelerin de bu çerçevede dik-
kate al›nmas› gerekmektedir.” (28. oturum ra-
poru, Eylül/Ekim 2001, ÇHS/K/111, par. 715.
Metinden al›nt›lar için bu sayfalardaki kutuya

bak›n›z)

Komitenin eğitimin amaçlar›yla ilgili ilk Genel
Yorumunda şu husus an›msat›lmaktad›r:
“Çocuklar okul kap›s›ndan girdiklerinde insan
haklar›n› yitirmifl olmazlar. Dolay›s›yla, e¤itimin,
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‹sveç’te her tür fiziksel ceza
yasak

İsveç’in İlk Raporu’nda şöyle denmektedir:
“Çocuğun temel haklar›, Ana-Babal›k ve Vesa-
yet Yasas›’n›n 6. bölümünün 1. kesiminde dü-
zenlenmiştir ve burada şu ifade yer almaktad›r:
‘Çocuğun, bak›ma, güvenliğe ve iyi yetiştiril-
meye hakk› vard›r. Çocuğun kişiliğine sayg›
gösterilecek ve çocuk fiziksel cezaya ya da baş-
ka herhangi bir sald›rgan davran›şa maruz b›ra-
k›lmayacakt›r...” (İsveç İR, parag. 52).



çocu¤un sayg›nl›¤›n› gözetecek, 12 (1) madde
uyar›nca görüfllerini serbestçe ifade etmesine
imkan tan›yacak ve okuldaki geliflmelere kat›la-
bilmesini güvence alt›na alacak biçimde verilme-
si gerekir. E¤itim s›ras›nda gözetilecek bir di¤er
husus da, disiplin uygulamalar›yla ilgili olarak
28 (2) maddede getirilen s›n›rlamalar› kesin bi-
çimde uyulmas› ve okulda fliddetin bütünüyle
d›fllanmas›d›r. Komite Sonuç Gözlemlerinde de-
falarca aç›klam›flt›r ki, fiziksel ceza ne çocu¤un
temel haklar›na ne de disiplin uygulamalar›na
konulan kesin s›n›rlamalarla ba¤daflmaktad›r.
Madde 29 (1)’de belirtilen de¤erlerle uyum, bu
terimin tam karfl›l›¤›yla çocuk dostu okullar› ge-
rektirmekte, okullar›n bu anlamda çocu¤un bü-
tün haklar›na sayg› göstermesini öngörmekte-
dir. Çocuklar›n okul yaflam›na kat›lmalar›, okul
topluluklar›n›n ve ö¤renci konseylerinin olufltu-
rulmas›, yafl›t e¤itimi ve dan›flmanl›¤› ve çocuk-
lar›n okul disiplin kurallar›n›n belirlenmesinde
yer almalar›, ö¤renim ve haklar›n yaflama geçi-
rilmesi süreçlerinin bir parças› say›lmal›d›r.” (Ço-
cuk Haklar› Komitesi, Genel Yorum 1, 2001,
‹HB/GEN/1/Rev. 5, ss. 256 ve 257. Tam metin
için bkz. s.440)

Komite, muamele ve uygulamalar› değiştirmek
için hem yasal hem de eğitsel önlemler gerektiği-
ni vurgulam›şt›r. Komite bu arada fiziksel ceza
uygulamas›n› hem ailede hem de kurumlarda aç›k
olarak yasaklayan ülkeleri zikretmiştir. Ancak
Komite ayn› zamanda konulan yasaklar›n takibi-
nin gerekliliğine de işaret etmiştir:
“Taraf Devlet 1983 tarihinde ç›kard›¤› yasayla
çocuklara karfl› aile içinde fiziksel cezay› yasakla-
yan ikinci ülke olmas›na karfl›n Komite, cinsel is-
tismar dahil olmak üzere çocuklar›n evlerinde
maruz kald›klar› fliddet olaylar›n›n s›kl›¤› karfl›s›n-
da endifle duymaktad›r. Bu olguya iliflkin bilgi bu-
lunmamas› da bir baflka endifle konusudur.

“Komite Taraf Devlete ek önlemler alarak çocuk-
lara yönelik aile içi fliddet olaylar›n› önlemesini,
bafltan önlemenin mümkün olmad›¤› durumlar-
da söz konusu olaylar› zaman›nda tespit edecek
giriflimlerde bulunmas›n›, olaylara gecikmeden
müdahale etmesini ve bu konuda ma¤duriyet
yaflam›fl çocuklara özel olarak e¤itilmifl personel-
le önleme, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
vermesini tavsiye eder.” (Finlandiya 2RSG, Add.
132, par. 39 ve 40)

“Komite 1998 tarihli Çocuk Haklar›n› Koruma
Yasas›yla fiziksel cezay› aç›k biçimde yasaklam›fl
olmas›na karfl›n Taraf Devlette özellikle ailede,

okullarda ve di¤er kurumlarda fiziksel cezaya ha-
len yayg›n olarak baflvuruluyor olmas›n› endifley-
le karfl›lamaktad›r.

“Komite, Sözleflmenin 19 ve 28 (2) maddeleri ›fl›-
¤›nda Taraf Devleti fiziksel cezan›n zararl› sonuç-
lar› konusundaki bilinç ve duyarl›l›k düzeyini yük-
seltmeye yönelik önlemler almaya, aile içinde di-
siplin amac›yla çocu¤un haklar›na sayg›l› ve Söz-
leflme ile uyumlu alternatif yöntemler gelifltirme-
ye teflvik eder. Bir di¤er tavsiye de okullarda ve
di¤er kurumlarda fiziksel ceza uygulamalar›na
getirilen yasa¤›n titizlikle uygulanmas› yönünde-
dir.” (Letonya ‹RSG, Add. 142, par. 27 ve 28)

Komite taraf›ndan vurgulanan bir başka husus da
amac›n cezaland›rmak değil eğitmek olduğu, bu
tür yasal reformlar›n ana-babalar›n daha az kovuş-
turmaya uğramalar›n› sağlayacağ›, çünkü bu re-
formlarla onlar›n davran›şlar›n›n da değişeceğidir.
Devletler’in hepsinde olmasa bile çoğunda yasalar
çocuklar› çocuk istismar›na ya da çocuklara zu-
lüm biçiminde tan›mlanan ciddî fiziksel sald›r›la-
ra karş› korumaktad›r. Bununla birlikte birçok ül-
kede yürürlükte olan ceza yasalar› ya da kişisel
(ailevî) yasalar, “makul” ya da “›l›ml›” ölçülerde
olmak kayd›yla ana-babalar›n, çocuklara bakan
diğer kişilerin ve öğretmenlerin çocuklara karş›
şiddet içeren cezalar verebileceklerini özel olarak
teyit etmektedir. Komite, bu tür yasalar› özel ola-
rak ay›r›p eleştirmektedir. Bu nedenle Komite İs-
panya’n›n İlk Raporu’nu incelediğinde buradaki
yasal çerçeveyi eleştirmiştir: 
“... Komite, ‹spanya Kiflisel Hukuku’nda yer alan
154. maddedeki ifadeler konusunda endifleleri-
ni dile getirir. Bu maddede ana-babalar›n ço-
cuklar›na ‘makul ve ›l›ml› ölçülerde ceza uygula-
yabilecekleri’ belirtilmektedir ki bu, Sözlefl-
me’nin 19. maddesi ile ba¤daflmayan uygula-
malara baflvurulabilece¤i biçiminde yorumlana-
bilir.”

Komite bu konuda aç›k bir yasa reformu önermiştir:

“… Komite, ‹spanya’daki yetkili kiflileri, ülkedeki
yasalarla Sözleflme aras›nda tam bir uyum sa¤-
layacak yasa reformlar› gerçeklefltirmeye teflvik
eder. Komite, bu ba¤lamda yap›lacak yasa re-
formu kapsam›nda, yasa hükümlerinde kullan›-
lan dilin gözden geçirilmesini, özellikle de ‹s-
panya Kiflisel Kanununun 154. maddesinde yer
alan ve ana-babalar›n ‘çocuklar›na makul ve
›l›ml› ölçüler içinde ceza uygulayabileceklerini’
öngören bölümün de¤ifltirilerek bu maddenin
Sözleflme’nin 19. maddesi ile tam uyumlu hale
getirilmesini tavsiye etmektedir.” (‹spanya ‹RSG,
Add.28, parag. 10 ve 18).
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Komite, benzer biçimde, Birleşik Krall›k İlk Ra-
poru konusunda da şu görüşlere yer vermiştir:

“Komite, çocuklar›n maruz kald›klar› fiziksel ve
cinsel istismara iliflkin raporlardan rahats›zl›k
duymaktad›r. Komite’nin bu ba¤lamda endifle
duydu¤u bir husus, aile içinde makul ölçülerde
fiziksel ceza uygulamas›na olanak veren ulusal
yasalar›n varl›¤›d›r. Söz konusu yasa hükümle-
rinde yer alan makul ölçüler içinde fiziksel ceza
ifadesinin belirsizli¤i, bunun öznel ve keyfî bi-
çimde yorumlanmas›na yol açabilir. Dolay›s›yla
Komite, çocuklar›n fiziksel bütünlüklerine iliflkin
yasal ve di¤er önlemlerin, 3., 19. ve 37. madde-
ler dahil olmak üzere Sözleflme’nin ilkeleri ve
hükümleri ile ba¤daflmad›¤› kan›s›ndad›r. Komi-
te’nin eflit ölçüde duyarl›l›k tafl›d›¤› bir baflka
husus da, özel okullar›n buraya devam eden
ö¤rencilere fiziksel ceza uygulamalar›na izin ve-
rilmesidir ki, bu da 28. maddenin 2. paragraf›
baflta olmak üzere Sözleflme hükümleri ile ba¤-
daflmamaktad›r...

“Komite, ayr›ca, toplumdaki fliddet sorununu
aflmak için ek çabalara gerek oldu¤u görüflün-
dedir. Komite, çocuklara aile içinde fiziksel ceza
uygulanmas›n›n Sözleflme’nin 3. ve 19. madde-
lerinde yer alan hükümler ›fl›¤›nda yasaklanma-
s›n› tavsiye etmektedir. Çocu¤un Sözleflme’nin
19., 28., 29. ve 37. maddeleri ile güvence alt›-
na al›nan fiziksel bütünlük hakk›n›n ve yüksek
yarar ilkesinin ›fl›¤› alt›nda Komite, Taraf Dev-
let’in ek e¤itim kampanyalar› bafllatmay› düflün-
mesini tavsiye etmektedir. Bu tür önlemler aile
içinde fiziksel ceza uygulamas›na iliflkin toplum-
sal tutumlar›n de¤iflmesine ve çocuklara fiziksel
ceza uygulanmas›n›n yasaklanmas›n›n toplum
taraf›ndan da benimsenmesine yard›mc› olacak-

t›r.” (BK ‹RSG, Add.34, parag. 16 ve 31)

1994 y›l› Ekim ay›nda, Komite’nin Uluslararas›
Aile Y›l›’na katk› olarak düzenlediği Genel Tar-
t›şma’n›n “çocuk haklar›n›n geliştirilmesinde aile-
nin rolü” konulu kapan›ş yorumunda bir Komite
üyesi şu görüşü dile getirmiştir: Fiziksel cezaya
gelince; pek az ülke bu konuda aç›k yasalara sa-
hiptir. Kimi Devletler çocuğun ›slah› ile aş›r› şid-
det aras›nda bir ayr›m yapmaya çal›şm›şlard›r.
Oysa gerçekte bu ikisi aras›nda ancak yapay bir
ayr›m çizgisi olabilir; bir bölümden diğerine atla-
mak çok kolayd›r. Bu, ayn› zamanda bir ilke soru-
nudur. Sözleşme’nin yapt›ğ› katk›lardan biri de,
tutumlar›m›z ve kültürlerimiz içindeki çelişkilere
dikkat çekmek olmuştur.” (ÇHS/K/ÖK.176, 10
Ekim 1994, parag. 47)

Komite’nin Birleşik Krall›k taraf›ndan verilen İlk
Raporu’na ilişkin olarak bu ülkenin Hükümet
temsilcileri ile yap›lan görüşmenin resmî raporu-
na göre Komite üyelerinden biri şu görüşü dile ge-
tirmiştir: “Komite kendi deneyimlerinden şu so-
nuca varm›şt›r ki, bir Devlet’in kendi yasalar›
‘makul’ ölçüler içinde fiziksel ceza uygulamas›na
yer verdiği durumlarda güçlükler ç›kmaktad›r. Bir
k›yaslama yapmak gerekirse, hiç kimse bir erke-
ğin kar›s›n› ‘makul ölçüler içinde’ dövmesine izin
verilmesini savunamaz. Komite üyesinin vard›ğ›
sonuca göre Birleşik Krall›ğ›n bu konudaki konu-
mu, çocuklar› bir bak›ma ana-babalar›n›n mal› gi-
bi gören modas› geçmiş görüşün izlerini taş›mak-
tad›r. İskandinav ülkeleri ile Avusturya’n›n bu uy-
gulamay› daha s›k› biçimde yasaklam›ş olmalar›-
na karş›n, bu ülkelerde fiziksel ceza nedeniyle
mahkemeye intikal eden dava say›s› Birleşik Kral-
l›k’ta görülen davalara göre daha azd›r. Komite
üyesi, ayr›ca son bas›n raporlar›ndan yola ç›karak
kimi yarg›çlar›n bu yasay› hayli liberal biçimde
yorumlad›klar›n› belirtmiştir. Örneğin bir yarg›ca
göre çocuğa kay›şla 15 kez vurulmas› aş›r› bir ce-
za say›lmamaktad›r. Dolay›s›yla en iyisi, fiziksel
cezaya izin verilebilir makul bir ölçü bulmaya ça-
l›şmaktan büsbütün vazgeçmektir.” (BK ÖK.205,
parag. 63)

Birleşik Krall›k taraf›ndan verilen İlk Rapor “ma-
kul ölçülerde dayak” kavram›n› savunmuştu.
“Birleşik Krall›k Hükümeti’nin görüşüne göre,
19. madde, 5. madde ile birlikte okunup değerlen-
dirilmelidir. 5. maddede Devlet’e, ana-baban›n,
çocuklar›n Sözleşme’de yer alan haklar› kullan-
malar›nda onlara gerektiği gibi yol gösterme ve
yönlendirici olma haklar›na sayg› gösterme yü-
kümlülüğü getirilmektedir. Hükümet, gerekli yol
gösterme ve yönlendiriciliğin, ana-baban›n çocu-
ğa makul ölçüler içinde ve ›l›ml› fiziksel ceza uy-
gulamas›n› da içerdiği görüşündedir ... İstismara
varan boyutlardaki aş›r› cezalar ise hiç kuşkusuz
bir suç teşkil etmektedir ve böyle kalmal›d›r.”
(BK İR, parag. 335-336)

Ancak, Birleşik Krall›k Hükümet temsilcileri ile
yap›lan görüşmeler s›ras›nda bir Komite üyesi
şöyle demiştir: “... Birleşik Krall›k delegasyonu,
aile içinde fiziksel ceza uygulamas› konusunda,
özel yaşama ilişkin konular›n yasalarla düzene
bağlanmas›n›n doğru olmayacağ›n› söylemiştir.
Ancak, unutulmamal›d›r ki, Sözleşme’nin 19.
maddesi, çocuklar›n fiziksel şiddete karş› korun-
malar› için, yasal olanlar dahil her tür önlemin
al›nmas›n› öngörmektedir. Bu durumda, Sözleş-
me’nin 5. maddesinde de belirtildiği gibi, ana-ba-
balar›n sorumluluklar› ile çocuklar›n haklar› ve
gelişen yetenekleri aras›nda bir denge kurman›n
yolu bulunmal›d›r. Sözleşme’nin 5. maddesi, ana-
babaya, çocuklar›na yönelik sorumluluklar›n› ye-
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rine getirmelerinde fiziksel ceza konusunda bir
takdir hakk› b›rakmamaktad›r. Diğer ülkeler de
kendi kişisel yasalar›na bu yönde hükümler koy-
man›n yararl› olacağ›n› düşünmüşlerdir...” (BK
ÖK.205, parag. 72)

Bir Komite üyesi Jamaika delegasyonu ile yap›lan
görüşmeler s›ras›nda şu öneride bulunmuştur:
“çocuklara kötü davran›lmas›n› konu alan yasalar-
da yer alan ‘aş›r› cezaland›rma’ ibaresindeki ‘aş›-
r›’ sözcüğünün metinden ç›kart›lmas› yerinde ola-
cakt›r.” (Jamaika ÖK.197, parag. 7)

Ulusal planda yerleşik davran›şlarda ya da yasa-
larda yer alan ve çocuklar›n belirli ölçülerde fizik-
sel cezaya çarpt›r›lmalar›n›n çocuklar›n da yarar›-
na olacağ›n› öngören anlay›ş, Komite taraf›ndan
başka yorumlarda da reddedilmiştir:

“... Çocuklar›n kendi bafllar›na terk edilmeleri,
bafl›nda çocuklar›n bulundu¤u aile say›s›n›n art-
mas›, ana-babalar›n ve ö¤retmenlerin daya¤›
yayg›n biçimde bir e¤itim arac› olarak görmele-
ri, Komite’yi endiflelendiren konular aras›nda-
d›r...

“... Komite, herhangi bir fiziksel cezay› aç›kça
yasaklayan yönde yasal düzenlemelere gidilme-
sini özellikle tavsiye etmektedir...” (Kore Cum-
huriyeti ‹RSG, Add.51, parag. 15 ve 22)

“... Komite, ayr›ca, Çocuk Yasas›’n›n 7. bölümü
konusunda da endiflelerini dile getirmek ister.
Burada ana-babalar›n, di¤er aile üyelerinin ve
ö¤retmenlerin ‘çocu¤un iyili¤i için’ oldu¤u du-
rumlarda çocu¤a fiziksel ceza uygulamalar›na
izin verilmektedir...

“Komite’nin duyarl› oldu¤u bir baflka konu da
aile içinde çocuklara fiziksel ceza uygulanmas›n›
ve kötü davran›lmas›n› etkili biçimde önleyecek
ve bu tür uygulamalara karfl› mücadele edecek
önlemlerin henüz al›nmam›fl olmas›d›r...” (Nepal
‹RSG, Add.57, parag. 12 ve 19)

Komite, yukar›da ad› geçenlere ve başka birçok
ülkeye - ailede, bak›m kurumlar›nda, okullarda ve
ceza infaz sisteminde - çocuklara fiziksel ceza uy-
gulanmas›n› aç›k biçimde yasaklamalar› çağr›s›n-
da bulunmuş ve bu konudaki yasal reformlarla
birlikte ana-babalar›, öğretmenleri ve ilgili başka
kesimleri kapsayacak eğitim kampanyalar›n› baş-
latmalar›n› önermiştir. Örneğin:

“Komite, okullarda, di¤er kurumlarda ve ceza
infaz sisteminde fiziksel cezaya konulan yasa¤›n
yeterince titiz uygulanmamas› konusundaki en-
diflelerini dile getirir. Komitenin endifleli oldu¤u
bir baflka husus da, çocuklara kendi evlerinde
fiziksel ceza verilmesinin yasalarca aç›kça yasak-

lanmam›fl olup bunun toplumsal aç›dan kabul
edilebilir say›lmas›d›r. Komite, Taraf Devlete, ço-
cuklara evlerinde fiziksel ceza uygulanmas›n›
yasaklamas›n›; bu arada okullarda, di¤er ku-
rumlarda ve ceza infaz sisteminde daya¤a karfl›
konulan yasa¤›n etkili biçimde uygulanmas›n›
tavsiye eder. Ayr›ca, evde, okulda ve di¤er ku-
rumlarda çocuklar için alternatif disiplin yapt›-
r›mlar›n›n gündeme getirilmesi için e¤iti kam-
panyalar› yürütülmelidir.” (Kosta Rika 2RSG,
Add. 117, par. 17)

“Komite, okullarda fiziksel ceza uygulanmas›n›n
yasakland›¤›n›, bu cezan›n ayr›ca aile içinde de
yasaklanmas› yönünde giriflimler oldu¤unu bil-
mekle birlikte, olumsuz uygulamalar›n evlerde,
okullarda ve bak›m kurumlar›nda halen sürmek-
te oldu¤unu da kaydetmek durumundad›r.

“Komite Taraf Devletin, dayak cezas› dahil her
tür fiziksel ve zihinsel fliddetin evde, okullarda
ve di¤er kurumlarda yasaklanmas› için yasal dü-
zenlemelere baflvurmas›n› tavsiye eder.Taraf
Devlet, ayr›ca, en baflta ailelerde, okullarda ve
kurumlarda fiziksel ceza yerine baflka ve fliddet
içermeyen disiplin uygulamalar›n›n benimsenme-
si için bilinçlendirme kampanyalar› düzenleyebi-
lir.” (Gürcistan ‹RSG, Add. 124, par. 42 ve 43)

“Komite, E¤itim Bakanl›¤›’n›n okullarda fiziksel
ceza uygulamalar›n› yasaklamaya yönelik ara
kararlar›n› bilmekle birlikte, bu tür cezan›n ge-
rek okullarda gerekse aile ortamlar›nda yayg›n
olarak kullan›l›yor olmas›ndan endiflelidir.

“Komite, Sözleflmenin 28.2 maddesi ›fl›¤›nda
Taraf Devlete, okullarda olsun ailelerde olsun fi-
ziksel cezan›n kal›c› biçimde yasaklanmas›n›
sa¤layacak önlemler almas›n› tavsiye eder. Bu
amaçla, baflka araçlar›n yan›s›ra, kullan›labilecek
araçlar aras›nda yasal düzenlemeler; ana-baba-
lar›, ö¤retmenleri ve ilgili di¤er kesimleri bilinç-
lendirecek çal›flmalar; ve ö¤retmenleri çocukla-
ra zarar vermeyecek di¤er disiplin uygulamalar›
konusunda e¤itmek de yer almaktad›r. Komite,
Taraf Devlete, halen taslak halinde olan ceza
yasas›n› bu yönden de¤erlendirmesini tavsiye
eder. Ayr›ca, çocuklar›n, maruz kald›klar› bu tür
ceza uygulamalar›n› bildirip flikayette bulunabi-
lecekleri mekanizmalar da sa¤lanmal›d›r.” Eti-
yopya 2RSG, Add. 144, par.38 ve 39. Ayr›ca
bkz. Fransa ‹RSG, Add. 20, par.24; Honduras
‹RSG, Add. 24, par.27; Polonya ‹RSG, Add. 31,
par.30; Jamaika ‹RSG, Add. 31, par.7; Kanada
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‹RSG, Add. 37, par.25; Belçika ‹RSG, Add. 38,
par.15; Tunus ‹RSG, Add. 39, par.17; Sri Lanka
‹RSG, Add. 40, par. 37; ‹talya ‹RSG, Add. 41,
par.20; Ukrayna ‹RSG, Add. 42, par. 49; Sene-
gal ‹RSG, Add. 44, par.24; Portekiz ‹RSG, Add.
45, par.23; Lübnan ‹RSG, Add. 54, par.37; Zim-
babwe ‹RSG, Add. 55, par. 18 ve 55; ‹RSG,
Add. 58, par.13; Fas ‹RSG, Add. 60, par.12;
Hong Kong ‹RSG, Add. 63, par.27; Mauritius
‹RSG, Add. 64, par. 31; Bulgaristan ‹RSG, Add.
66, par. 30; Panama ‹RSG, Add. 68, par.30; Su-
riye ‹RSG, Add. 70, par. 28; Yeni Zelanda ‹RSG,
Add. 71, par.29; Gana ‹RSG, Add. 73, par. 16
ve 36; Cezayir ‹RSG, Add. 76, par.21; Kore De-
mokratik Halk Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 88,
par.13; Japonya ‹RSG, Add. 90, par.43; Barba-
dos ‹RSG, Add. 103, par. 22; Peru 2RSG, Add.
120, par.22; ‹ran ‹RSG, Add. 123, par.40; Ür-
dün 2RSG, Add. 125, par.42; K›rg›zistan ‹RSG,
Add. 127, par.40; Malta ‹RSG, Add. 129,
par.29 ve 30; Surinam ‹RSG, Add. 130, par.41
ve 42; Birleflik Krall›k Isle Adas› ‹RSG, Add. 134,
par.26 ve 27; Birleflik Krall›k-Denizafl›r› Bölgeler
‹RSG, Add 135, par.35 ve 36; Tacikistan ‹RSG,
Add. 136, par.35; Marshall Adalar› ‹RSG, Add.
139, par.36 ve 37; Slovakya ‹RSG, Add. 140,
par.32; Komoros ‹RSG, Add. 141, par.31 ve 32;
M›s›r 2RSG, Add. 145, par.37 ve 38; Litvanya
‹RSG, Add. 146, par.25 ve 26; Lesotho ‹RSG,
Add. 147, par.31 ve 32; Suudi Arabistan ‹RSG,
Add. 148, par.34 ve 35; Palau ‹RSG, Add. 149,
par.44 ve 45.

Komite fiziksel cezan›n hiçbir düzeyde uygulan-
mamas› gerektiğini özellikle vurgulam›şt›r: 

“Komite, mevcut yasal düzenlemelerde, ne ka-
dar hafif olursa olsun okullarda, evde ve ku-
rumlarda fiziksel ceza uygulanmas›n› yasaklaya-
cak hüküm bulunmamas›ndan duydu¤u endifle-
yi dile getirmek ister. Komitenin görüflüne göre
bu durum, baflta 3, 5, 6, 19, 28 (2), 37 (a), (c)
ve 39’da yer alanlar olmak üzere Sözleflmenin
ilke ve hükümleriyle ba¤daflmamaktad›r...”
(Avustralya ‹RSG, add. 79, parag. 15)

“Komite, mevcut yasal düzenlemelerde, ne ka-
dar hafif olursa olsun evde fiziksel ceza uygu-
lanmas›n› yasaklayacak hüküm bulunmamas›n-
dan duydu¤u endifleyi dile getirmek ister. Komi-
tenin görüflüne göre bu durum Sözleflmenin il-
ke ve hükümleriyle ba¤daflmamaktad›r.” (Libya
‹RSG, add. 84, parag. 14).

Komite’nin Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda şu

konuya ilişkin soru yer almaktad›r: “yasalarda
(ceza hukuku ya da aile hukukunda), aile içinde,
koruyucu ailede, kamusal ve özel olmak üzere di-
ğer kurumlarda, bu arada ceza infaz kurumlar›nda
ve okullarda fiziksel ceza, kas›tl› aşağ›lama, incit-
me-zarar verme, istismar, ihmal dahil olmak üze-
re bedensel ve zihinsel şiddet uygulamas›n›n her
türünün yasaklan›p yasaklanmad›ğ›” (parag. 88).

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin uygulanmas›n› denetlemekle görevli İnsan
Haklar› Komitesi, 1982 ve 1992 y›llar›nda aç›kla-
d›ğ› Genel Yorumlar›nda, Sözleşme’nin 7. mad-
desinde, insanl›k d›ş› ya da aşağ›lay›c› muamele
ve cezalara getirilen yasağ›n fiziksel ceza uygula-
mas›n› da kapsad›ğ›n› belirtmektedir. “Komi-
te’nin görüşüne göre, bu yasak, ister belirli bir su-
ça karş› yasalarda öngörülmüş ceza biçiminde is-
terse eğitici ve disipline al›c› bir yol olarak uygu-
lans›n, dayak dahil her tür fiziksel cezay› kapsa-
maktad›r. Dolay›s›yla, bu bak›mdan vurgulanmas›
gereken bir husus, 7. maddenin, özellikle eğitim
ve sağl›k kuruluşlar›ndaki çocuklar›, öğrencileri
ve hastalar› koruduğudur.” (İnsan Haklar› Komi-
tesi Genel Yorum 20, 1992, İHB/GEN/1/Rev. 5, s.
139; ayr›ca bkz. yerine geçtiği, İnsan Haklar› Ko-
mitesi Genel Yorum 7, 1982: İHB/GEN/1/Rev.5,
s. 116).

Fiziksel ceza dahil kurumlarda fliddet
uygulamalar›

Komite’ye çeşitli ülkelerden gelen İlk Rapor-
lar’da, kurumlardaki çocuklara yönelik şiddet so-
runu ortaya at›lm›şt›r. Bu anlamdaki şiddet, iki
özel biçimde ortaya ç›kmaktad›r:

• fiziksel ceza, k›s›tlama, hücre hapsi ve diğer
tecrit biçimleri; tek tip elbise giydirilmesi, ve-
rilen yiyeceklerin k›s›lmas›, aile üyeleri ve ar-
kadaşlarla görüşün k›s›tlanmas› ya da yasak-
lanmas›, sözlü sataşma ve alay gibi şiddet içe-
ren ve/veya aşağ›lay›c› disiplin uygulamalar›-
na ve muamelelerine “meşrulaşt›r›lm›ş” bi-
çimde başvurulmas› (ya da yasaklara rağmen
bunlar›n sürdürülmesi); 

• kimi toplumlarda “kabaday›l›k” da denilen,
çocuklar›n kendilerinden daha büyük çocuklar
taraf›ndan tehdit edilmeleri ve bu çocuklar›n
şiddet uygulamalar›na maruz kalmalar›. Bu
uygulamalar alay ve tacizden (›rksal ve cinsel
taciz dahil), ciddî fiziksel sald›r›lara kadar
uzanmaktad›r).

Komite, “çocuklara yönelik Devlet kaynakl› şid-
det” başl›kl› ve 2000 tariihli Genel Görüşmesinin
ard›ndan, kurumlarda çocuklara yönelik şiddetle
ilgili ayr›nt›l› tavsiyeler geliştirmiştir (bkz. s.267)

3(3). madde “çocuklar›n bak›m› veya korunma-
s›ndan sorumlu kurumlar›n, hizmet ve faaliyetle-
rin özellikle güvenlik, sağl›k, personel say›s› ve
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uygunluğu ve yönetim yeterliliği aç›s›ndan yetkili
makamlarca konulan ölçülere uymas›n›” öngör-
mektedir. Şiddetten korunma söz konusu oldu-
ğunda ise, yasalarda belirtilen aç›k standartlar›n
olmas› gerekir:

• fiziksel cezan›n, bu arada insanl›k d›ş› ve aşağ›-
lay›c› nitelikte her tür muamele ve cezan›n ya-
saklanmas› (ayr›ca, getirilen kurallar, yayg›n bi-
çimde başvurulduğu bilinen insanl›k d›ş› ve
aşağ›lay›c› disiplin uygulamalar›n›n ve muame-
lelerin yasakland›ğ›n› aç›kça belirtmelidir);

• kurumlarda bulunan çocuklar›n başka çocuk-
lara yönelik ne tür olursa olsun şiddet uygula-
malar›n› önlemeye yönelik aç›k politikalar;

• çocuklar›n, maruz kald›klar› muameleler ko-
nusunda yeterli araşt›rma, müdahale ve tavsiye
yetkileriyle donat›lm›ş bağ›ms›z bir organa
başvurup şikayetlerini özel olarak dile getire-
bilecekleri ve gerekli tavsiyeleri alabilecekleri
aç›k ve işleyişi iyi bilinen kanallar›n bulunma-
s›. Bu tür durumlarda, gerektiğinde, çocuklar,
kendilerine yol gösterecek ve/veya onlar ad›na
hareket edecek bağ›ms›z avukatlara ya da tem-
silcilere ulaşabilmelidirler; ayr›ca, özürlü ço-
cuklarla çok küçük çocuklar için özel düzenle-
melere de baş vurulabilir (bkz. Özürlü Kişile-
re Eşit F›rsatlar Tan›nmas›na İlişkin Standart
Kurallar, kural 9(4)).

Okullara ilişkin olarak ise, 28(2). madde şunu ön-
görmektedir: “Taraf Devletler, okul disiplininin
çocuğun insan olarak taş›d›ğ› sayg›nl›kla bağdaş›r
biçimde ve bu Sözleşme’ye uygun olarak yürütül-
mesinin sağlanmas› amac›yla gerekli tüm önlem-
leri al›rlar.” Komite’nin eğitimin amaçlar›yla ilgi-

li Genel Yorumunda da (bkz. madde 29, s.440)
vurgulam›ş olduğu gibi, bunun kapsam›na 19.
maddeye uygunluk ile çocuklar›n “bedensel ve zi-
hinsel şiddetin her türünden” korunmalar› da gir-
mektedir. Dolay›s›yla, fiziksel cezan›n yan›s›ra,
zihinsel şiddet düzeyine varan diğer aşağ›lay›c›
muameleler de yasakt›r. Sözleşme uyar›nca gelen
raporlarda yer alan, okullarda fiziksel cezan›n sür-
mekte olduğuna ilişkin her bilgi karş›s›nda Komi-
te bunun yasaklanmas›n› önermiştir (ayr›ca bkz.
madde 28, s. 411).

Komite, kimi devletlere yorumlar›n› iletirken okul-
lardaki kavga dövüş olaylar›na da değinmiştir (ay-
n› görüşler, “çocuklara yönelik aile ve okul kay-
nakl› şiddet” Genel Görüşmesi s›ras›nda benimse-
nen tavsiyelerde de yer almaktad›r). Örneğin:

“Komite, çocuklar›n istismar ve kötü muamele-
den korunmas› için daha fazla önlem al›nmas›n›
tavsiye eder. Bu amaçla, özel olarak, fiziksel ce-
zan›n önlenmesi ve çocuklar›n yetiflkinler ya da
di¤er çocuklar taraf›ndan dövülmelerinin engel-
lenmesi amac›yla genifl bir halk› bilgilendirme
kampanyas›n›n bafllat›lmas› yerinde olacakt›r”

(Küba ‹RSG, Add. 72, par. 35)

“Komite, Sözleflmenin 3, 18 ve 28.2 maddeleri
›fl›¤›nda okullardaki fliddetin önlenmesi, dayak
ve fiziksel ceza gibi olaylar›n ortadan kald›r›lma-
s› için kapsaml› bir program gelifltirilmesini ve
bu program›n uygulanmas›n›n yak›ndan izlen-
mesini tavsiye eder.” (Japonya ‹RSG, Add. 90,
par.45)

“Komite, “Güvenli Okul” kampanyas› dahil ol-
mak üzere okullardaki dayak olaylar›n› önleme-
ye yönelik giriflimleri memnuniyetle karfl›lar. Ko-
mite, Taraf Devleti, bu yöndeki giriflimlerini sür-
dürmeye, okullarda kabaday›l›k ve dayak olayla-
r›n›n yayg›nl›¤› hakk›nda fikir verecek araflt›rma-
lar yürütmeye ve özellikle de bu sorunun çözü-
müne çocuklar› da yeterli ölçüde katacak yap›lar
oluflturmaya teflvik eder.” (Hollanda ‹RSG, Add.
114, par. 22. Ayr›ca bkz. ‹sveç 2RSG, Add. 101,

par. 19; Çad ‹RSG, Add. 107, par. 32).

Çocuk mahkemelerinde fiziksel ceza

Komite, İlk Raporlar üzerinde yapt›ğ› incelemeler
sonucunda, kimi fiziksel ceza uygulamalar›n›n 18
yaş›ndan küçük çocuklara ilişkin mahkeme karar-
lar›ndan kaynakland›ğ›n› belirlemiştir. Bu durum
Komite’nin gerekli standartlar için sürekli at›fta
bulunduğu, çocuklar›n yarg›lanmalar›na ilişkin
Birleşmiş Milletler kurallar› ve ilkeleri ile de bağ-
daşmamaktad›r (bkz. karş› sayfadaki kutu yaz›s›).
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Japonya’da dayak olaylar›na
karfl› tutumlar

Okullarda kabaday›l›k ve dayak olaylar› bugün
Japonya’da ciddi bir sorun olarak kabul edil-
mektedir: “Durumun ne kadar ciddi olduğunu,
bu tür olaylar sonucunda ortaya ç›kt›ğ› varsay›-
lan intiharlar da göstermektedir. Dolay›s›yla hü-
kümet, eğitim görevlilerine okullardaki bu soru-
na ciddi biçimde eğilmelerini tavsiye etmiştir.
Hükümetin gene bu konuda ald›ğ› önlemler ara-
s›nda şunlar da yer almaktad›r: her çocuğa sayg›
gösterilip bireyselliğin vurgulanmas›; öğretmen-
lerin mesleki yeterlilik ve becerilerinin geliştiril-
mesi; okullara d›şardan uzmanlar atanmas›; eği-
tim dan›şmanl›ğ› sağlayacak bir sistem oluştu-
rulmas› ve ailelerle yerel topluluklar aras›ndaki
işbirliğinin geliştirilmesi. Hükümet, bu arada,
eğitimle ilgili her etkinlikte, çocuğun yaşam
hakk› dahil insan haklar›n› sayg›y› yerleştirme
çabas› içindedir.” (Japonya İR, par. 225)



‹nfaz görevlileri taraf›ndan uygulanan
fliddet 

Yasalar› uygulamakla görevli kişilerce uygulanan
şiddet birçok örnekte Komiteyi endişelendirmiş-
tir. Bu şiddete maruz kalanlar aras›nda sokaklarda
yaşayan ve/ya da çal›şan çocuklar da yer almakta-
d›r. Örneğin: 
“...infaz görevlilerinin terk edilmifl ya da ‘serseri’
kabul edilen çocuklara yönelik fliddet uygulama-
lar› endifle konusu olmaktad›r.” (Bangladefl
‹RSG, Add. 74, par. 18)

“Komite, gerek polisin ac›mas›z uygulamalar›n-
dan, gerekse mevcut yasalar›n çocuklar›n say-
g›nl›¤›n›, fiziksel ve zihinsel sa¤l›¤›n› kollayacak
biçimde uygulanmas›ndaki eksikliklerden endifle
etmektedir.

“Komite, Sözleflmenin 37 (a) ve 39. maddeleri-
nin eksiksiz uygulanmas›n› sa¤layacak her tür
önlemin al›nmas›n› tavsiye eder. Komite bu ba-
k›mdan ayr›ca, polisin ac›mas›z uygulamalar›n›
önleyecek çabalar›n gösterilmesini, çocuk kur-
banlara fiziksel ve psikolojik tedavileri ve top-
lumla yeniden bütünleflmeleri için gerekli imkan-
lar›n sa¤lanmas›n› tavsiye eder.Ayr›ca, çocuklara
yönelik suçlar›n failleri de cezaland›r›lmal›d›r.”
(Surinam ‹RSG, Add. 130, par. 33 ve 34)

“Komite, özellikle Bangui’de polis taraf›ndan ço-
cuklara yönelik ac›mas›z tutumlar ve fiziksel ce-
za uygulamalar›ndan endiflelidir.

“Komite, Taraf Devletin çocuklara yönelik her
tür fliddet hareketini ve fliddet içeren tutumu
önlemesini tavsiye eder. Bu önlemler, baflkalar›-
n›n yan›s›ra, güvenlik güçlerinin hareketleri için
de geçerlidir. Bu arada Komite Taraf Devlete
polis ve infaz memurlar› için çocuk haklar› ko-

nusunda e¤itim vermesini de tavsiye eder.” (Or-
ta Afrika Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 138, par. 44
ve 45. Ayr›ca bkz. Lesotho ‹RSG, Add. 147,

par. 33 ve 34)

fiiddet içeren ve/veya sa¤l›¤a zararl›
geleneksel uygulamalar

Çocuklar›n kimi geleneksel uygulamalardan ko-
runmalar› konusuna özel at›fta bulunulan hüküm
Sözleşme’nin 24(3). maddesidir. Burada Taraf
Devletler’e “çocuklar›n sağl›ğ› için zararl› gele-
neksel uygulamalar›n kald›r›lmas› amac›yla uy-
gun ve etkili her türlü önlemi alma” yükümlülüğü
getirilmektedir (bu konuda daha ayr›nt›l› bilgi için
bkz. s. 371). Ancak, geleneksel uygulamalar›n,
ayr›ca, çocuklar›n 19. madde uyar›nca korunmala-
r› gereken herhangi bir zihinsel ya da fiziksel şid-
det içerip içermedikleri aç›s›ndan da gözden geçi-
rilmesi gerekir.
‹ntihar ve kendine zarar verme

Çocuklar›n, intihar ve intihar girişimi dahil kendi-
lerine zarar verici hareketlerden korunmalar›, aç›k
biçimde 19. madde kapsam›na girmekte, ayr›ca 6.
madde de bu konuya ilişkin hususlar içermektedir.
Sanayileşmiş ülkelerin kimilerinde belirli yaş
gruplar›ndaki çocuklar aras›nda intihar olaylar›n›n
artmas› Komite’nin endişe duymas›na yol açm›ş-
t›r ve Komite bu konuda araşt›rma yap›lmas›na ve
daha ciddî önlemlere başvurulmas›n› önermiştir
(daha fazla bilgi için bkz. madde 6, s. 106).
fiiddet imgeleri

Bat› toplumlar›nda insanlar›n birbirlerine karş›
şiddet uygulamalar›n›n ulaşt›ğ› düzey konusunda-
ki endişeler, özellikle televizyon, video ve bilgisa-
yar oyunlar› dahil olmak üzere medyada yer alan
şiddet görüntülerinin çocuklar üzerindeki olas› et-
kilerini özel olarak gündeme getirmiştir. Buradaki
endişe iki yönlüdür. Birincisi, çocuklar›n bu tür
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Fiziksel ceza ve çocuk adaleti standartlar›

Birleşmiş Milletler Çocuk Adaletinin Yönetimi Hakk›nda Asgarî Standart Kurallar ya da diğer ad›y-
la “Beijing Kurallar›” aras›nda yer alan kural 17.3 (Yarg›lama ve Hükümde Uyulmas› Gereken İlke-
ler) “Çocuklar hiçbir halde fiziksel bir cezaya maruz b›rak›lmamal›d›r” demektedir.

Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralla-
r›’ndan 67. kural ise şöyle demektedir: “... fiziksel ceza dahil, ac›mas›z, insanl›k d›ş› ya da aşağ›lay›-
c› nitelikte her tür disiplin önlemi yasakt›r.”

“Riyad İlkeleri” aras›nda yer alan paragraf 21(h) eğitim sistemlerinin “Sert disiplin önlemlerinden,
özellikle fiziksel cezalardan kaç›nmaya” özel dikkat göstermelerini isterken, 54. paragrafta da şöyle
denmektedir: “Hiçbir çocuk ya da genç, evde, okulda ya da başka yerlerde sert ve aşağ›lay›c› ceza ve
›slah tedbirlerinin konusu olmamal›d›r.”

Suçlar›n Önlenmesi ve Ceza Hukuku Komisyonu 1994 y›l›nda ald›ğ› bir kararla Sözleşme’nin 19.
maddesinin önemini özel olarak vurgulamakta ve Devletler’e Sözleşme’ye uygun olarak çocuklara
yönelik her tür şiddeti önleyecek bütün ad›mlar› atmalar› çağr›s›nda bulunmaktad›r.

(Çocuk Haklar› Komitesi, Yedinci oturum raporu, Eylül-Ekim 1994, ÇHS/K/34, s. 63).



görüntüleri s›k s›k görüp kan›ksamalar› sonucun-
da şiddete karş› duyars›zlaşmalar›d›r. İkincisi ise,
gördükleri belirli şiddet biçimlerini taklide yönel-
meleridir. 17(e). madde Taraf Devletler’e “13. ve
18. maddelerde yer alan kurallar› göz önünde tu-
tarak, çocuğun esenliğine zarar verebilecek bilgi
ve belgelere karş› korunmas› için uygun yönlendi-
rici ilkeler geliştirilmesini teşvik etme” yükümlü-
lüğü getirmektedir” (daha fazla bilgi için bkz.
madde 17, s. 242). 

Koruyucu ve önleyici önlemler:
madde 19(2)
19. maddenin 2. paragraf›, çocuklar› korumak ve
şiddeti önlemek için Devletler’in almalar› gereken
önlemlerin s›n›rl› tutulmuş bir listesini vermektedir. 
“... çocu¤a ve onun bak›m›n› üstlenen
kiflilere, gereken deste¤i sa¤lamak
amac› ile sosyal programlar›n düzen-
lenmesi için etkin usulleri de içerme-
lidir.”

Bu ifadeler, çocuklar›n şiddetten, özel olarak da
ihmalden ve ihmalkâr muamelelerden korunma-
s›nda toplumsal koşullar›n önemini vurgulamakta
ve 19. madde ile Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin bu konuyla ilgili diğer hükümleri aras›nda
bağlant› kurmaktad›r. Bağlant› kurulan diğer hü-
kümler aras›nda şunlar yer almaktad›r: 4. madde-
deki genel ödev (gerekli önlemleri eldeki kaynak-
lar›n azamî ölçüde kullan›m›yla almak); 18. mad-
de (Taraf Devletler’in, çocuk yetiştirme sorumlu-
luklar›n› yerine getirmelerinde ana-babalara ge-
rekli yard›m› sağlama ve çocuklar›n bak›m› için
kurum, tesis ve hizmetleri geliştirme yükümlülü-
ğü); 26. madde (çocuklar›n sosyal güvenlikten ya-
rarlanma haklar›) ve 27. madde (çocuğun yeterli
bir hayat seviyesine ulaşma hakk›).
Komite’nin İlk Raporlar’a ilişkin yorumlar›nda
önerdiği özel sosyal programlar aras›nda, şiddet
içermeyen ve pozitif disiplin uygulamalar›na, cin-
sel istismar ve sömürünün önlenmesine ve çocuk-
lar›n alternatif bak›m kurumlar›nda söz konusu
olabilecek kötü muamelelere karş› korunmalar›na
ilişkin eğitim/bilgilendirme kampanyalar› yer al-
maktad›r:
“Komite, Taraf Devlet’in, çocuk yetifltirme so-
rumluluklar›n› yerine getirmelerinde ailelere ye-
terli deste¤i sa¤layacak önlemleri almas›n› öner-
mektedir. Bu çerçevede aile içi fliddet ve istis-
mar, çocuklar›n terki ve kurumlara yerlefltirilme
zorunlulu¤u önlenmeli, bu alanlarda yap›lacak
araflt›rmalar teflvik edilmelidir.” (Uruguay ‹RSG,
Add.62, parag. 21)

“Çocuklar›n istismar›na karfl› görev yapan sosyal
hizmet uzmanlar›n›n say›s›n›n son zamanlarda

artmas›na karfl›n, Komite, tek tek uzmanlar›n ifl
yüklerinin a¤›r olabilece¤i, bu nedenle bu konu-
larda daha fazla araflt›rma yap›lmas›n›n yararl›
olaca¤› görüflündedir. Komite, çocuklar›n evde
yaln›z b›rak›lmalar›na karfl› bir önlem olarak
toplumlarda gündüz bak›m evleri kurulmas›na
yönelik önceli¤i ve bu alandaki çabalar› teflvik
etmektedir. Komite, bunlara ek olarak, Aile Ya-
flam› E¤itim Program›’n›n gelecekteki de¤erlen-
dirmelerinde bu program›n çocuk istismar›n›
önlemedeki etkisine iliflkin bir de¤erlendirme
yap›lacak olmas›n› da memnuniyetle karfl›la-
maktad›r.” (BK ba¤›ml› bölgesi: Hong Kong,
Add.63, parag. 28)
“belirleme”
Çocuklara yönelik şiddetin yetişkinler taraf›ndan
inkar edilmesinin tarihi çok eskidir. Şiddetin ger-
çekten önlenmesine yönelik ilk ad›m, çocuklarla
temasta olanlar›n uygulanan çeşitli şiddet biçimle-
ri ve bunlar›n belirtileri konusunda duyarl› hale
getirilmeleri ve Sözleşme ilkeleri doğrultusunda
yapabilecekleri işler konusunda bilgilendirilmele-
ridir. Çocuklara yönelik şiddet konusunda en ge-
niş anlamda kamuoyunu duyarl› k›lacak kampan-
yalar çok önemlidir ve Komite bu nedenle bu tür
kampanyalar› birçok Taraf Devlet’e önermiştir.
Örneğin: 
“Komite, cinsel suiistimal ve aile içi fliddet olayla-
r›n›n yeterince gün ›fl›¤›na ç›kar›lmad›¤› ve bunla-
r›n üzerine gidilmedi¤i endiflesini tafl›maktad›r.

“Komite, Taraf Devletin, polise ve Sosyal Hiz-
met uzmanlar›na gerekli e¤itimi vererek bu gö-
revlilerin çocuk suiistimalini ve aile içi fliddeti be-
lirleyip gerekli önlemleri alacak duruma gelme-
lerini sa¤lamas› tavsiyesinde bulunur.” (Eski Yu-
goslav Cumhuriyeti Makedonya ‹RSG, Add.
118, par. 27 ve 28) 
“bildirme”
Birçok ülkede, çocuk istismar›na ilişkin olaylar›
ya da buna ilişkin kuşkular› ilgili yetkili mercilere
ya da güvenlik güçlerine bildirmek yasal olarak
zorunludur. Kimi toplumlarda bu görev yaln›zca
belirli mesleklerde geçerlidir (örneğin sosyal hiz-
met uzmanlar›, öğretmenler, doktorlar ve diğer
sağl›k personeli gibi). Diğer ülkelerde, ayn› yü-
kümlülük bir bütün olarak kamuoyu için de geçer-
lidir. Komite’nin Periyodik Raporlar K›lavuzu
(parag. 89) “Çocuklara yönelik olarak ya da ço-
cuklarla birlikte çal›şan meslek gruplar›n›n (örne-
ğin öğretmenler ve t›p doktorlar› gibi) zorunlu bil-
dirimde bulunmalar›na ilişkin bir mekanizman›n
olup olmad›ğ›” konusunda bilgi talep etmektedir.
Komite, en az›ndan bir durum karş›s›nda, belirli
mesleklerden olanlara bildirme zorunluluğu getir-
miştir:
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“Komite, Taraf Devlete ayr›ca çocuk suiistimali
olaylar›n› bildirmeyi zorunlu k›lan yasa önerisini
kabul edip yaflama geçirmesini tavsiye eder...”
(Belize ‹RSG, Add. 99, par. 22).

Ancak, bildirimde bulunma zorunluluğu, potansi-
yel olarak, çocuğun örneğin doktorlardan ve diğer
meslek gruplar›ndan, başkalar›ndan sakl› tutula-
cak özel tavsiye alma hakk› (bkz. madde 1, s. 7,
madde 12, s. 185, madde 16, s. 221) ile çelişki ya-
ratabilir. Çocuğun, örneğin bir doktordan, avukat-
tan, rahipten ya da din büyüğünden tamamen özel
tavsiye alma hakk› var m›d›r? 12. madde, çocuk-
lar›n, kendilerine yönelik şiddetle ilgili herhangi
bir girişim konusunda görüşlerini ifade etme ve
görüşlerinin dikkate al›nmas›, bu arada ayn› konu-
ya ilişkin idarî kovuşturmalarda resmen dinlenme
hakk›na sahip olduklar›n› belirtmektedir. 16. mad-
de ise çocuğun özel yaşam›n›n gizliği hakk›n› vur-
gulamaktad›r ki, bu da çocuğun özel ve başkala-
r›ndan sakl› tutulmak üzere tavsiye ve dan›şman-
l›k alabilme hakk›yla ilişkilidir (bkz. s. 221)
Komite, geleneksel davran›şlar›n ve korkular›n,
gerek kad›nlar›n gerekse çocuklar›n bu tür olayla-
r› bildirmelerini engelleyebileceğine işaret etmiş
ve bu tür bildirimleri alanlar için bilinçlendirme
ve eğitim çal›şmalar› önermiştir. 
Kimi durumlarda çocuklar ve başkalar› böyle bil-
dirimlerde bulunduklar› için misillemeyle karş›la-
şabilmektedirler:
“Komite, okullarda ve ailede çocuklara yönelik
olup, sosyal gelenekler yüzünden daha da peki-
flen kötü muamele, istismar ve fliddetle ilgili so-
runlardan endifle duymaktad›r. Komite bu ko-
nuda, çocuk istismar› konusunun yeterli biçim-
de ele al›nmad›¤›n›, istismara u¤rayan çocuklar
için yasal telâfi yollar›n›n bulunmad›¤›n› ve kar-
fl›laflt›klar› kötü muameleleri bildiren çocuklar›
misillemeye u¤ramaktan koruyacak güvencele-
rin yetersizli¤ini endifleyle not etmektedir.” (Ma-
dagaskar ‹RSG, Add.26, parag. 11 Ayr›ca bkz.
Nikaragua ‹RSG, Add. 36, par. 22; Finlandiya
‹RSG, Add. 53, par. 29) 

“havale edilmek (sevk)”

Sevk işleminin anlam›, çocuklara yönelik muame-
le ve şiddet uygulamalar›n›n araşt›r›lmas›n›n, bu
alanlarda uzmanlaşm›ş ve eğitilmiş kişilerin varl›-
ğ›n› gerektirmesidir. Çocuk istismar› olaylar›n›n
yetkililere bildirilmesini öngören ülkelerde nor-
mal olarak belirli kurum ve kuruluşlara sevk işle-
mi de öngörülür. Bugün birçok ülkede, bu konuda
kurum ve kuruluşlar aras›ndaki işbirliğini kapsa-
yan ayr›nt›l› usuller belirlenmiştir (sosyal hizmet-
ler, eğitim, sağl›k, güvenlik ve adlî kovuşturma
kuruluş ve organlar› ile gönüllü ve özel kuruluşlar
aras›ndaki işbirliği). Sevk işlemleri ile ilgili usul-

ler Sözleşme’yle, özellikle de 12. madde ile bağ-
daş›r içerikte olmal›d›r.
Komite, çocuk koruma alan›nda kurumlar aras›nda-
ki bu tür işbirliğini memnuniyetle karş›lamaktad›r:
“... Komite, çocuklar›n cinsel istismar›n›n önlen-
mesi için at›lan ad›mlar›, bu arada, bu ciddî so-
runun ele al›nmas›nda disiplinler aras› yaklafl›m›
öngören ve bunu gelifltirmeye çal›flan ‘Birlikte
Çal›flma’ giriflimini memnuniyetle karfl›lamakta-
d›r.” (BK ‹RSG, Add.34, parag. 4)

“soruflturma”

Devlet, Sözleşme ilkelerine uygun olarak, çocuk-
lara yönelik şiddetle ilgili bildirilen olaylar› ya da
suçlamalar› soruşturmak üzere, bir ya da birkaç
kuruluş eliyle yerine getirilen aç›k görevlere sahip
olmal›d›r.
Periyodik Raporlar K›lavuzu şunu sormaktad›r:
“Şikayet için başvuru kanallar›n›n olup olmad›ğ›;
çocuklar›n, doğrudan doğruya ya da temsilcileri
arac›l›ğ›yla başvuruda bulunup bulunamayacakla-
r›; ayr›ca böyle konularda telâfi (örneğin tazminat
gibi) öngörülüp öngörülmediği...” (parag. 88).
Ayr›ca ayn› belge 1. madde (çocuğun tan›m›) bağ-
lam›nda “çocuğun, ana-babas›n›n r›zas› olmaks›-
z›n şikayetini bildirebilmesi, bu konuda mahke-
meye ya da yetkili bir başka merciye başvuruda
bulunabilmesi için yasalarda belirli bir asgarî yaş
s›n›r› belirlenip belirlenmediğini” sormaktad›r
(parag. 24). Komite, bu amaçla belirli bir asgari
yaş belirlenmesini desteklememektedir. Komite-
nin amac›, çocuklar›n tazmin-telafi imkanlar›na
erişimine s›n›rlama getirilip getirilmediğini belir-
lemektir.
Bir Komite üyesi, Senegal’›n İlk Raporu’nun gö-
rüşülmesi s›ras›nda, çocuklar›n istismar olaylar›n›
bildirme haklar›n›n bulunmay›ş›n› ciddî bir sorun
olarak dile getirmiştir; çünkü “çocuğa, yasalardan
tam olarak yararlanabilecek bir özne olarak bak›l-
mas› ve kendini istismar olaylar›na karş› savunabi-
leceği araçlara kavuşturulmas› gerekir” (Senegal
ÖK.248, parag. 74). Komite, çocuklar›n ve başka-
lar›n›n, aile içinde olanlar dahil kötü muamele ve
başka uygulamalara ilişkin şikayette bulunabilme-
lerine olanak sağlayacak mekanizmalar› devreye
sokmalar› için Taraf Devletler’e s›k s›k çağr›da bu-
lunmuştur (ayr›ca bkz. madde 12, s. 165):
“...bir çocu¤un ailede, okulunda ya da di¤er ku-
rumlarda maruz kald›¤› suiistimal ve di¤er ihlal-
ler konusunda flikayette bulunma, bu flikayetin
yetkililerce dikkate al›n›p gere¤inin yap›lmas›n›
sa¤lama imkanlar›n›n bugünkü düzeyi ciddi en-
diflelere yol açmaktad›r.” (Küba ‹RSG, Add. 72,
par.19)

“Komite, Taraf Devletin çocuklar için ev içi flid-
det ve cinsel istismar olaylar›n› dile getirebilecek-
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leri bir “Çocuk Kriz Hatt›” oluflturma giriflimini
memnuniyetle karfl›lamaktad›r.” (Çek Cumhuri-
yeti ‹RSG, Add. 81, par.5. Ayr›ca bkz. Pakistan
‹RSG, Add. 18, par. 28; Burkina Faso ‹RSG, Add.
19, par. 9; Çin ‹RSG, Add. 56, par. 33; Etiyopya
‹RSG, Add. 67, par. 31; Maldivler ‹RSG, Add.

91, par. 36; Kuveyt ‹RSG, Add. 96, par. 22) 

Komite, 6. madde ile ilgili olarak, çocuk istisma-
r›na ilişkin bütün olaylar›n eksiksiz biçimde araş-
t›r›lmas›n›n önemine işaret etmiştir (bkz. Periyo-
dik Raporlar K›lavuzu, parag. 41). Bu tür araşt›r-
malar›n s›k› kurallar içinde gerçekleştirildiği ülke-
lerde, çocuklara yönelik önlenebilir şiddet uygula-
malar›n›n gizli kalma olas›l›ğ› daha düşüktür (ay-
r›ca bkz. madde 6, s. 107).
“tedavisi ve izlenmesi”

Bir kez daha, bunlar, gerekli eğitimi ve disiplinler
aras› işbirliğini gerektiren uzmanlaşm›ş işlevler-
dir. Bu konu aç›s›ndan, çocuğun sağl›k bak›m› ve
ilgili hizmetlere erişim hakk›n›n yan›s›ra, Sözleş-
me’nin iki maddesi daha önem taş›maktad›r:
• 25. madde ile güvence alt›na al›nan, çocuğun

gördüğü bak›m ve muamelenin düzenli olarak
izlenmesi hakk›: “Taraf Devletler, yetkili ma-
kamlarca koruma ve bak›m alt›na alma, beden-
sel ya da ruhsal tedavi amaçlar›yla hakk›nda
bir yerleştirme tedbiri uygulanan çocuğun,
gördüğü tedaviyi ve yerleştirilmesine bağl› di-
ğer bütün şartlar› belli aral›klarla gözden ge-
çirme hakk›na sahip olduğunu kabul ederler”
(bkz. s. 379);

• 39. madde uyar›nca bütün mağdurlara rehabi-
litasyon sağlama yükümlülüğü: “Taraf Devlet-
ler, her türlü ihmal, sömürü ya da istismar, iş-
kence ya da her türlü zalimce, insanl›k d›ş› ve
aşağ›lay›c› muamele ya da ceza uygulamas› ya
da silahl› çat›şma mağduru olan bir çocuğun,
bedensel ve ruhsal bak›mdan sağl›ğ›na yeni-
den kavuşmas› ve yeniden toplumla bütünleşe-
bilmesini temin için uygun olan bütün önlem-
leri al›rlar. Bu tür sağl›ğa kavuşturma ve top-
lumla bütünleştirme, çocuğun sağl›ğ›n›, özgü-
venini ve sayg›nl›ğ›n› geliştirici bir ortamda
gerçekleştirilir” (bkz. s. 585).

“uygun oldu¤u takdirde adliyenin ifle
el koymas›”

Çocuklara yönelik şiddet uygulamalar›na adlî ma-
kamlar›n el koymas›n›n uygun olup olmayacağ›,
söz konusu şiddet uygulamas›n›n türüne ve dere-
cesine, bu arada Sözleşme’nin genel ilkelerinin
gözetilmesine bağl›d›r.
Komite, bu alanda kovuşturmaya gidilmemesinin,
bir tür dokunulmazl›k güveni yaratabileceği konu-
sundaki endişelerini zaman zaman dile getirmiştir:
“Komite, güvenlik güçlerine ve askeri personele

atfedilenler dahil olmak üzere, çocuklar› hedef
alan fliddet ve kötü muamelelerin yayg›nl›¤› ko-
nusunda endiflelidir. Komite endifleyle belirtmek
zorundad›r ki Hükümet’in çocuk istismar› ve ih-
mali karfl›s›nda gösterdi¤i çabalar, gerek önleyi-
cilik gerekse cezaland›rma aç›lar›ndan yetersiz-
dir ... Bu tür eylemlerin sorumlular›n›n kovufltu-
rulmas›na ve cezaland›r›lmas›na ya da bu tür
konularda, örne¤in sübyanc›l›k olaylar›nda veri-
len kararlar›n aç›klanmas›na yönelik etkili ad›m-
lar›n at›lmamas›, genel olarak bu tür eylemlerin
cezas›z kalaca¤›, dolay›s›yla herhangi bir flika-
yette bulunman›n da yarar sa¤lamayaca¤› izle-
niminin do¤mas›na yol açabilmektedir.” (Filipin-
ler ‹RSG, Add.29, parag. 14)

Diğer durumlarda Komite bu alandaki yasalar›n
daha etkili k›l›nmas› çağr›s›nda bulunmuştur:
“Komite, Taraf Devlet’in, aile içi fliddetin 19.
maddenin ruhuna uygun olarak önlenmesi için
daha etkili yasal düzenlemeleri ve takip meka-
nizmalar›n› düflünmesini önerir.” (Arjantin ‹RSG,
Add.35, parag. 20)

Bu alanda adlî müdahalenin birbirinden ayr› iki
biçimi vard›r. Bunlardan birincisi, eylemi gerçek-
leştiren kişinin ceza yasas›na göre kovuşturulma-
s›, ikincisi ise çocuğun çeşitli denetim biçimleriy-
le korunmas›, çocuğun ya da uygulamay› yapan
kişinin evden ayr›lmas›d›r. Bunlardan ikincisi söz
konusu olduğunda Sözleşme’nin 9(1). maddesi
şunu gerektirmektedir: “yetkili makamlar uygula-
nabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu aç›k
olarak, ayr›l›ğ›n çocuğun yüksek yarar›na olduğu
yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler çocu-
ğun ana-babas›ndan, onlar›n r›zas› d›ş›nda ayr›l-
mamas›...” (ayr›ca bkz. s. 137). 9. maddenin 1. pa-
ragraf›nda, böyle bir ayr›lmay› gerektirebilecek
durumlardan birinin, çocuğun ana-babas› taraf›n-
dan istismara ya da ihmale maruz b›rak›lmas› ol-
duğu belirtilmektedir. İstismar sorumlusu kişi
ana-babadan herhangi biri ise, 9. maddeye göre
çocuğun bu fiile kat›lmam›ş olan diğer ebeveyn-
den ayr›lmamas› için çaba gösterilmesi gerekir.
Komite, çocuğun, adlî kovuşturmadan zarar göre-
bileceğini de belirtmiştir. 
Bir Komite üyesi, Ukrayna’n›n İlk Raporu görü-
şülürken, raporun, çocuklar›na kötü davranan ve
onlara fiziksel ceza uygulayan kişilerin anal›k-ba-
bal›k haklar›ndan yoksun b›rak›ld›klar›n› belirtti-
ğine işaret etmiş ve şöyle demiştir: “Oysa, bu tür
köklü önlemlere her durumda başvurulmas› ge-
rekli değildir. Benim görüşüme göre Komite, ço-
cuklara hiçbir zaman kötü davran›lmamas›n› vur-
gulayan bir hükmün yasalarda yer almas›n› iste-
miş ve bunun belirli bir mesaj anlam› taş›yacağ›na
güvenmiştir. Her şeye karş› bu tür durumlar orta-
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ya ç›kt›ğ›nda ise, çocuğun kötü uygulaman›n öz-
nesi kişi veya kişilerin yan›ndan ayr›lmas› her du-
rum için geçerli bir çözüm olmayabilir. Böyle bir
çözüm, çocuğun yüksek yarar›na ayk›r› da olabi-
lir. Dolay›s›yla, bunun yerine, as›l çaban›n, soru-
nu mümkünse aile içinde çözmeye yönelik olmas›
gerekir” (Ukrayna İR, parag. 65 ve Ukrayna
ÖR.240, parag.65).
Adlî müdahalenin uygun olup olmad›ğ›na karar
verilmesinde ise, Sözleşme’nin genel ilkeleri, bu
arada özellikle çocuğun “yüksek yarar›” (madde
3), yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakk› (mad-
de 6) ve çocuğun karar süreçlerine kat›lma hakk›
(madde 12) devreye girmektedir. Komite, 39.
maddenin (çocuk mağdurlar›n rehabilitasyonu,
s.585) önemini gözeterek şiddet mağduru çocuk-
lar›n suçlanmamalar› ya da damgalanmamalar›
gerekliliğini özellikle vurgulam›şt›r. Örneğin: 
“Komite, aile içi cinsel istismar dahil olmak üze-
re çocuklara kötü davran›lmas› ve çocuk suiisti-
mali olaylar›n›n ciddi biçimde araflt›r›lmas›n›, bu
olaylar›n faillerine yapt›r›mlar uygulanmas›n›, bu
olaylara iliflkin olarak al›nan kararlar›n kamuoyu-
na duyurulmas›n›, ancak bütün bunlar yap›l›rken
çocu¤un özel yaflam›n›n korunmas›n› tavsiye
eder. Ayr›ca, bu tür olaylara iliflkin ifllemlerde ka-
n›t sunulurken çocuklar›n durumu ve duyarl›l›kla-
r› gözetilmelidir. Duruflmalarda, fiziksel ve psiko-
lojik rehabilitasyon çabalar›nda ve tecavüz, istis-
mar, kötü muamele, fliddet ya da sömürü ma¤-
duru çocuklar›n toplumla yeniden bütünleflmele-
rinde gerekli destek hizmetlerinin sa¤lanabilmesi
ve bu arada ma¤dur çocuklar›n suçlanmalar› ve
damgalanmalar›n›n önlenmesi için Sözleflmenin
39. maddesi uyar›nca ek önlemlere baflvurulma-
l›d›r.” (Kuveyt ‹RSG, Add. 96, par. 22) 

Şiddete başvuran yetişkinlerin yarg›lanmalar› s›-
ras›nda tan›kl›k eden çocuklar›n korunmalar› ama-
c›yla son zamanlarda kimi ülkelerde birtak›m de-
ğişikliklere gidilmiştir. Mahkemelerin daha az
resmî hale getirilmesi, çocuğun tan›kl›ğ›n›n daha
önce kayda al›nmas› ya da çocuğun tan›kl›ğ›n› bir
cam bölme arkas›nda yapmas› ve kendisine yöne-
lik sorular› da yine böyle bir yerde ya da video
bağlant›s›yla yan›tlamas›, bu yenilikler aras›nda-
d›r. Bu tür yeniliklere, çocuklar›n esenliği ve yük-
sek yarar› ad›na başvurulmaktad›r. Ancak, ayn›
yeniliklerin, kendilerini savunma durumunda olan
yetişkinlerin uluslararas› hukukta yer alan hakla-
r›yla da bağdaş›r olmas› gerekir.
Komite, çocuk haklar›na yönelik gerek 19. madde
gerekse Sözleşme’nin diğer hükümleri kapsam›n-
daki ihlâllerin askeri mahkemeler taraf›ndan so-
ruşturulmamas› gerektiğini belirtmiştir:
“... ‹nsan haklar›na ve çocuk haklar›na yönelik

ihlâller, askeri mahkemeler taraf›ndan de¤il,
mutlaka sivil mahkemeler taraf›ndan ve sivil ya-
salar çerçevesinde kovuflturulmal›d›r. Bu araflt›r-
malar›n sonuçlar› ve verilen hükümler, baflka ih-
lâllerin önlenmesi ve dokunulmazl›k duygusu-
nun verdi¤i rahatl›¤›n ortadan kalkmas› için ka-
muoyuna genifl biçimde duyurulmal›d›r.” (Ko-
lombiya ‹RSG, Add.30, parag. 17)
Özel e¤itim
Komite’nin, çocuklar için ve çocuklarla birlikte ça-
l›şan herkesin Sözleşme’nin ilkeleri ve hükümleri
konusunda eğitim almas› için çağr› yapt›ğ› bilin-
mektedir (bkz. madde 42, s. 617). Komite buna ek
olarak çocuklar›n korunmas› konusunda özel eği-
tim önermiştir ve Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda
“ilgili alanlarda çal›şan kişilere verilen özel eğitim”
konusunda bilgi talep etmektedir (parag. 89):
“Komite, Taraf Devlet’e, ayr›ca, çocuklara yöne-
lik fliddetle mücadele etmek ve çocuklar›n istis-
mar›n›, ihmalini, terkini ve kötü muamelelere
maruz kalmalar›n› önlemek için bilinçlendirme
ve e¤itim programlar› gelifltirmesini tavsiye et-
mektedir. Bu tür programlar, ana-babalar›, ö¤-
retmenleri ve yasa infaz görevlilerini kapsamal›-
d›r...” (Pakistan ‹RSG, Add.18, parag. 28)

“Komite, Taraf Devlet Hükümeti’ne, çocuklara
kötü davran›lmas›n› içeren durumlarla mücadele
için benimsenen önlemleri izlemesini tavsiye et-
mektedir. Komite, bu vesileyle, ilgili alanlarda
çal›flanlar›n e¤itilmelerinin ve arac›l›k önlemleri-
nin gelifltirilmesinin önemine bir kez daha dikkat
çekmek ister.” (fiili ‹RSG, Add.22, parag. 16; ay-
r›ca bkz. Mauritius ‹RSG, Add.64, parag. 27)

Komite, Nikaragua’ya tavsiyelerini dile getirir-
ken, çocuklar›n şiddet ve istismara karş› korunma
dahil kendi haklar›n› bizzat savunmalar›n› sağla-
mak üzere eğitimden yararlanman›n önemini de
vurgulam›ş ve şu öneride bulunmuştur:
“... Taraf Devlet, fliddet ve istismardan korun-
man›n bir arac› olarak Sözleflme’yi kullanma ko-
nusunu dikkate almal›d›r. Komite’ye göre bunu
gerçeklefltirmenin bir yolu, çocuklara kendi hak-
lar›n› nas›l savunacaklar›n› ö¤retmek ve çocuk-
larla ilgili alanlarda çal›flanlar›n Sözleflme’de yer
alan de¤erleri çocuklara aktarmalar›n› sa¤la-
makt›r. Dolay›s›yla, Komite, Sözleflme’ye iliflkin
e¤itimin örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›n›n
müfredat›na; bu arada ö¤retmenler, sa¤l›k gö-
revlileri, sosyal hizmet uzmanlar›, yarg›çlar ve
infaz görevlileri olmak üzere baflta çocuklarla il-
gili alanlarda çal›flanlar›n e¤itimlerine dahil edil-
mesini tavsiye etmektedir.” (Nikaragua ‹RSG,
Add.36, parag. 30)
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr
19. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve aras›nda eflgüdüm sa¤-
lanmas› (19. madde, sosyal güvenlik, adalet, sa¤l›k ve e¤itimle ilgili devlet kurulufllar›n› özel olarak ilgilen-
dirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 19. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (19. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin çocuk
koruma alan›nda, çocuklarla birlikte, çocuklar ve çocuklar›n aileleri için çal›flanlar› kapsamas› gerekir).

1199..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr

� Devlette mevcut yasal düzenlemeler, çocuklar› fiziksel ya da zihinsel fliddetin her türünden koruyor mu? 

� Devlet, ana-babalar›n ve di¤erlerinin çocuklara yönelik sald›r›lar›nda istisna ya da mazeret tan›nmamas›n›
güvence alt›na ald› m›? 

Yasalar, çocuklar› verilen cezalardaki fiziksel ceza ve uygulamalardan koruyor mu? 

� evlerinde,

okullarda,

� devlet okullar›nda, 

� özel okullarda.
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

çocuk bak›m kurumlar›nda,

� Devlete ait,

� özel.

� koruyucu ailelerde, 

� di¤er alternatif bak›m biçimlerinde.

gündüz bak›m enstitülerinde,

� Devlete ait,

� özel, 

� di¤er koruyucu sistemler. 

ceza sistemi aç›s›ndan,

� mahkeme kararlar›ndan, 

� infaz kurumlar›ndan.

Yasal düzenlemeler, uygulanan politikalar ve di¤er uygulamalar çocuklar› afla¤›dakilerden koruyor mu?

� baflka çocuklardan gelebilecek olanlar dahil, okullardaki ve di¤er bütün kurumlardaki kötü muame-
le ve fliddetten,

� fiziksel ya da zihinsel fliddet içeren ya da çocu¤un sa¤l›¤›na zarar verebilecek uygulamalardan.

� Devlet, çocuklara yönelik her tür fliddeti önlemeye yönelik gerekli önlemleri alm›fl m›?

Devlet, yap›c› ve fliddet içermeyen disiplin ve davran›fl uygulamalar›n›n yerleflmesi için afla¤›da belirtilen yerlerde
e¤itsel ve di¤er önlemleri alm›fl m›?

� aile içinde,

� alternatif bak›mda, 

� çocuklar›n bulundu¤u bütün kurumlarda.

Devlet s›n›rlar› içinde bulunan afla¤›daki durumlardaki çocuklar›n, kötü muameleye karfl› etkili flikayette buluna-
bilecekleri kanallar var m›?

� ana-babalar›yla ya da yasal olarak kendilerinden sorumlu kiflilerle birlikte yaflayan çocuklar, 

� alternatif bak›m kapsam›ndaki bütün çocuklar,

� okullar ve ceza infaz kurumlar› dahil her tür kurumdaki çocuklar.

� Kötü muamele durumlar›nda, çocuklar›n örne¤in tazminata hak kazanma gibi telâfi yollar› var m›?

Devlette yürürlükte olan yasal düzenlemeler afla¤›daki kiflilerin çocuklara yönelik bütün fliddet ve istismar olayla-
r›n› gerekli mercilere bildirmeleri zorunlulu¤unu getiriyor mu?

� belirli meslek gruplar›n›n,

� bütün yurttafllar›n.

� Gerekli bildirimlerde bulunmay› öngören düzenlemeler/zorunluluklar 12. madde (çocu¤un görüfllerine
sayg›) ve 16. madde (çocu¤un özel yaflam›n›n korunmas›) dahil olmak üzere Sözleflme’nin ilkeleri ›fl›¤›nda
yeniden gözden geçirildi mi? 
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XVII

Devlet afla¤›daki alanlarda etkili sistemler oluflturmufl mu?

� fliddet, istismar vb. olaylar›n›n belirlenmesi,

� bildirme,

� sevk ve baflvuru,

� araflt›rma, 

� tedavi ve takip,

� uygun oldu¤u takdirde adlî makamlar›n olaya ek koymas›. 

� Devlet, aile içindeki ve kurumlardaki cinsel istismar› belirlemek ve bunlara karfl› harekete geçmek için özel
önlemler alm›fl m›?

� Devlet, çocu¤un görüfllerine sayg› gösterme ilkesinin çocuk koruma usul ve uygulamalar›nda gözetilmesi-
ni sa¤lam›fl m›?

� Devlet, medyan›n haberlerinde çocuk istismar› olaylar›na sorumluluk içinde yer vermesini sa¤layacak ön-
lemleri alm›fl m›?

� Devlet, fliddet, istismar ya da ihmal ma¤duru çocuklar için baflkalar›ndan gizli tutulan dan›flmanl›k ve reh-
berlik hizmetleri oluflturmufl mu ya da bu tür hizmetleri destekliyor mu?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 19. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r.

Özellikle dikkat edilmesi gereken:
Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk›

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› 19. Madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 5: ana babalar›n sorumluluklar› ve çocu¤un geliflen yetenekleri 

Madde 9: istismar ya da ihmal ard›ndan ana-babadan ayr›lma

Madde 18: ana-baban›n sorumluluklar›

Madde 20: alternatif bak›m

Madde 24(3): çocuklar›n geleneksel uygulamalardan korunmalar›

Madde 25: çocuklar›n yerlefltirildikleri kurumlar›n ve buralardaki uygulamalar›n düzenli olarak izlenmesi

Madde 28(2): okullarda fliddet içermeyen disiplin

Madde 34: cinsel istismara karfl› korunma

Madde 37: iflkence, insanl›k d›fl› ya da afla¤›lay›c› muamele ve cezalardan korunma

Madde 38: silahl› çat›flma

Madde 39: fliddet ma¤durlar›n›n rehabilitasyonu ve bak›m›

Çocuk Haklar› Sözleflmesi’nin ‹htiyari Protokolleri
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285A‹LE ORTAMINDAN YOKSUN BIRAKILMIfi ÇOCUKLAR

Özet

Aile
ortam›ndan
yoksun
b›rak›lm›fl
çocuklar

20. Maddenin Metni

1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yarar›na olarak bu ortamda b›rak›lma-
s› kabul edilmeyen her çocuk, Devlet’ten özel koruma ve yard›m görme hakk›na sahip olacakt›r.

2. Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal yasalar›na göre, uygun olan bak›m› sa¤layacak-
lard›r.

3. Bu tür bak›m, baflkaca benzerleri yan›nda, bak›c› aile yan›na verme, ‹slâm Hukuku’nda kefalet (kafalah),
evlat edinme ya da gerekiyorsa çocuk bak›m› amac› güden uygun kurulufllara yerlefltirmeyi de içerir. Çözüm-
ler düflünülürken, çocu¤un yetifltirilmesinde süreklili¤in korumas›na ve çocu¤un etnik, dinsel, kültürel ve dil
kimli¤ine gereken sayg› gösterilecektir

20.
madde, geçici ya da sürekli ola-
rak aileleriyle birlikte yaşama
olanaklar›ndan yoksun b›rak›l-
m›ş çocuklarla ilgilidir. Bu yok-

sunluk, ölüm, terk ya da yerinden ayr›lma gibi ne-
denlere bağl› olabileceği gibi, Devlet’in aileden
ay›rman›n çocuğun yarar›na olacağ›na karar ver-
mesi sonucunda da ortaya ç›kabilir.Bu tür çocuk-
lar “özel koruma ve yard›mdan” yararlanma hak-
k›na sahiptirler. Bu konumdaki çocuklara nas›l ba-
k›lacağ› k›smen ulusal geleneklere bağl›d›r (örne-
ğin İslâm Hukuku evlat edinmeyi tan›mamaktad›r,
bkz. madde 21, s. 277). Ama her ne olursa olsun
çocuğun Sözleşme’de yer alan haklar›n›n, bu ara-
da en başta etnik köken, din, kültür ve dil aç›s›n-
dan sürekliliğin sağlanmas› hakk›n›n güvence alt›-
na al›nmas› gerekir (ayr›ca bkz. madde 8 ve mad-
de 30).

Bu maddenin doğrudan doğruya ilgilendirdiği ke-
simler sosyal hizmet ve refahla ilgili devlet kurum
ve daireleri ile sosyal hizmet uzmanlar›, koruyucu
aileler ve bir çocuğu evlat edinen kişilerdir. Komi-
te üyeleri, Sözleşme’yi onaylayan Devletler’e bu
konuda İnsan Haklar› ve Sosyal Hizmet: Sosyal
Hizmet Okullar› ve Bu Alanda Çal›şanlar İçin El-
kitab› başl›kl› Birleşmiş Milletler yay›n›ndan ya-
rarlanmalar› önerisinde bulunmuştur. Bu Elkitab›,
haklarla ilgili bütün bölgesel ve uluslararas› bel-
gelere gerekli at›flar› içermekte, bu alandaki temel
ilkeleri ve konular› ortaya dökmekte ve s›nama
sorular› ve durum aç›klamalar› olarak eğitim ma-
teryalleri içermektedir. Yine bu alanda başvurul-
mas› gereken bir başka belge de 1986 tarihlidir:
Ülkeiçi ve Ülkeleraras› Evlat Edinme ve Koruyu-
cu Aile İşlemlerine Özel At›fla Çocuklar›n Korun-
mas›na ve Esenliğine İlişkin Sosyal ve Hukuksal
İlkeler Bildirgesi. �



Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken Rapor-
lar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Aile ortam› ve alternatif bak›m

Bu bölümde Taraf Devletler’den, yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere;
özel olarak da “çocu¤un yüksek yarar›” ve “çocu¤un görüfllerine sayg›” ilkelerinin bu önlemlere na-
s›l yans›t›ld›¤›na; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlüklere ve bu yol-
da al›nan mesafeye; ve afla¤›daki hususlara iliflkin olarak gelecek için benimsenen uygulama önce-
liklerine ve somut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

... (f) Aile ortam›ndan yoksun b›rak›lm›fl çocuklar (madde 20);

Taraf Devletler’den, yukar›dakilere ek olarak flu konularda da bilgi talep edilmektedir: Raporun ait
oldu¤u dönemde her y›l için, afla¤›da belirtilen çocuk gruplar›nda yer alan çocuk say›s›n›n, yafl gru-
bu, cinsiyet, etnik ya da ulusal köken, kentsel ya da k›rsal yerleflim aç›s›ndan ayr›flt›r›lm›fl olarak ve-
rilmesi: evsiz çocuklar, koruyucu gözetim alt›na al›nan istismara ya da ihmale maruz çocuklar, ko-
ruyucu aile yan›na yerlefltirilen çocuklar, kurumlara yerlefltirilenler, ülke içinde evlat edinme yoluy-
la ailelerin yan›na geçen çocuklar, ülkeleraras› evlat edinme çerçevesinde ülkeye gelen çocuklar ve
yine ayn› çerçevede ülke d›fl›na ç›kan çocuklar. 

Taraf Devletler’in bu bölümde ele al›nan çocuklara iliflkin olarak daha baflka anlaml› istatistikler ve
göstergeler iletmeleri de memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/, parag. 16-18)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“V. A‹LE ORTAMI VE ALTERNAT‹F BAKIM

G. Aile ortam›ndan yoksun b›rak›lm›fl çocuklar (madde 20). 

Afla¤›dakilerin sa¤lanmas› için al›nan önlemleri belirtiniz: 

Aile ortam›ndan geçici ya da kal›c› biçimde yoksun b›rak›lm›fl ya da kendi yüksek yarar› aç›s›n-
dan bu ortamda kalmas›na izin verilemeyecek olan çocuklara özel koruma ve yard›m sa¤lanma-
s›; 

Nelerin fiilen mümkün oldu¤unu da belirterek, bu konumdaki çocuklara alternatif bak›m olanak-
lar› sa¤lanmas› (örne¤in, baflkaca benzerleri dahil, ‹slâm Hukuku’ndaki kefalet (kafalah), evlat
edinme ya da uygunsa belirli bir kuruma yerlefltirme gibi);

Bu konumdaki çocuklar›n kurumlara yerlefltirilmesi yoluna ancak zorunluluk halinde bafl vurul-
mas›;

Alternatif bak›m alt›na yerlefltirilen çocuklar›n durumlar›n›n izlenmesi;

Sözleflme’nin ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve çocu¤un
yaflama ve azamî geliflme hakk› genel ilkelerine sayg› gösterilmesi.

Verilecek raporlarda, ayr›ca flu hususlarda da bilgi yer almal›d›r: Bu tür çözümler düflünülürken, ço-
cu¤un yetifltirilmesi; etnik, dinî, kültürel ve dilsel köken aç›s›ndan süreklili¤in sa¤lanmas›na ne ölçü-
de önem verildi¤i. Bu tür önlemlerin kapsam›na giren çocuklarla ilgili olarak, cinsiyet, yafl, sosyal ya
da etnik köken, dil, din ve uygulanan alternatif bak›m biçimi itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl veriler. 

Raporlarda, ayr›ca, söz konusu maddelerin uygulanmas›nda al›nan mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler ve
gelecek için belirlenen hedefler konusundaki bilgiler de yer almal›d›r.”

(ÇHS/K/58, parag. 80-82. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da bu
madde çerçevesinde verilecek raporlarla ilgilidir: 35, 37, 43, 59, 86, 87, 165; K›lavuz’un tam met-
ni için, bkz. Ek 3, s. 687.)
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Aile ortamlar›ndan geçici ya da
kal›c› olarak yoksun b›rak›lm›fl
ya da kendi yararlar› için bu
ortamdan ç›kart›lan çocuklar

Dikkat edilmesi gereken nokta, bu hükmün ana-
babalara değil aileye ilişkin olmas›d›r. Bu, önem-
li bir ayr›md›r. Örneğin, kendi ana-babas›ndan ay-
r›lma, çocuğun yüksek yarar›na olabilir (bkz.
madde 9, s. 123). Bu durumda Devlet’in, başka al-
ternatiflere yönelmeden önce, 5. maddede tan›m-
land›ğ› biçimiyle (bkz. s. 81) çocuğun daha geniş
anlamdaki ailesinin yan›na yerleştirilmesi olanak-
lar›n› araşt›rmas› gerekir. 

1986 tarihli Birleşmiş Milletler Ülkeiçi ve Ülkele-
raras› Evlat Edinme ve Koruyucu Aile İşlemlerine
Özel At›fla Çocuklar›n Korunmas›na ve Esenliği-
ne İlişkin Sosyal ve Hukuksal İlkeler Bildirge-
si’nin 4. maddesinde şöyle denmektedir: “Çocu-
ğun bak›m›n›n kendi ana-babas› taraf›ndan üstle-
nilmesi mümkün değilse ya da böyle bir durum
uygun bulunmuyorsa, o zaman çocuğun ana-baba-
s›n›n akrabalar›, koruyucu ya da evlatl›k alacak ai-
le ya da, gerekliyse alternatif bak›m kurumu düşü-
nülmelidir.” Burada, seçenekler aras›nda bir hiye-
rarşi gözetilmektedir: önce yak›n akrabalar, sonra
koruyucu aile ya da evlat edinme biçiminde başka
aile ve ard›ndan uygun kurum. Bu yaklaş›m, 20.
madde hükümlerinde ve Sözleşme’nin diğer yer-
lerinde olduğu gibi Komite yorumlar›nda da gö-
rülmektedir.

Çocuklar, örneğin, yaşça büyük bir kardeşin ba-
ş›nda olduğu bir ailede pekala başar›l› biçimde
desteklenebilirler (kutuya bak›n›z). Komite, özel-
likle AIDS salg›n› yüzünden kimsesiz kalan ço-
cuklar› düşünerek, bu konuda Devlet girişimlerini
özendirmiştir. Örneğin:

“Komite, Taraf Devletin, bafl›nda çocuklar›n bu-
lundu¤u ve say›lar› giderek artan ailelerin azal-
t›lmas› ve bu durumun önlenmesi için gerekli
bütün önlemleri almas›n› ve halen bafl›nda ço-
cuk bulunan ailelere yeterli destek sa¤lamas›n›
tavsiye eder. Taraf Devlet ayr›ca bafl›nda çocuk-
lar›n bulundu¤u ailelere iliflkin bir araflt›rma
yapt›rmal› ve bu durumun çocuklar üzerindeki
etkilerini ortaya ç›karmal›d›r.” (Güney Afrika
‹RSG, Add. 122, parag.22)

“Komite Taraf Devletin acilen bir program ha-
z›rlayarak, çocuklar için alternatif bak›m olanak-
lar› sa¤lamas›n› tavsiye eder...bu çerçevede kim-
sesiz kalm›fl çocuklar›n bak›m›n› üstlenen genifl
aile üyelerine gerekli yard›mlar sa¤lanmal›d›r.”
(Orta Afrika Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 138, pa-
rag. 49)

Bu konumdaki çocuklara “özel
koruma ve yard›m görme
hakk›”
Buradaki “hakk›” sözcüğü, Devlet’in, ana-babas›
taraf›ndan bak›lmas› mümkün olmayan çocuğa
yönelik yükümlülüğünü vurgulamaktad›r. Söz ko-
nusu olan, bütün toplumlar›n çocuklara karş› yeri-
ne getirmek zorunda olduklar› bir görevin özüdür:
eğer ana-babalar çocuklar›n›n gereksinimlerini
karş›layam›yorlarsa, o zaman çocuklar›n toplu-
mun geri kalan kesimi üzerinde ahlâkî bir hak ta-
lepleri vard›r. 3(2). madde bu genel yükümlülüğü
ifade etmektedir: “Taraf Devletler, çocuğun ana-
babas›n›n, vasilerinin ya da kendisinden hukuken
sorumlu diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz
önünde tutarak, esenliği için gerekli koruma ve
korumay› sağlamay› üstlenirler...”
Aile ortamlar›ndan yoksun b›rak›lm›ş çocuklar›n
genellikle bir başka bak›m alt›na yerleştirilmenin
ötesinde gereksinimleri vard›r. Aile bağlar›n›n ve
kimliğinin yitimi ile birlikte yeni bir yerleşimin
getirdiği istikrars›zl›klar ve sorunlar çocuklar›n
bedensel zihinsel ve duygusal gelişmelerini kös-
tekleyebilir; ayr›ca, bu konumdaki çocuklar istis-
mar ve sömürüye de daha aç›kt›rlar. Komite, 2000
y›l› Eylül ay›nda “çocuklara yönelik Devlet kay-
nakl› şiddet” konusunda bir Genel Görüşme kara-
r› al›rken şu yorumda bulunuyordu: 

287A‹LE ORTAMINDAN YOKSUN BIRAKILMIfi ÇOCUKLAR

Yaln›z çocuklara destek

“Baş›nda çocuklar›n bulunduğu hanelerle ilgili
proje 1985 y›l›nda, muhtaç durumdaki çocukla-
r›n kurumlara yerleştirilmelerini önlemek ve
kendi topluluklar›ndaki yaşamlar›nda onlar›
desteklemek amac›yla başlat›lm›şt›r. Bunlar, 20
yaş›ndan küçük olup, ölüm, boşanma, fiziksel
ya da zihinsel özürlülük ve hastal›k gibi neden-
lerle ana babalar›n›n ekonomik ve duygusal ola-
rak gerekli bak›m› sağlayamayacağ› çocuklar-
d›r. Sonuçta bu çocuklar ailelerinin geçimini
üstlenmektedirler. Söz konusu durumdaki ço-
cuklara geçim alan›nda, sağl›k ve eğitim, giyim,
g›da ve ulaş›m yard›mlar› yap›lmaktad›r. 1993
y›l›nda ülkede toplam 14.293 üyesi olan ve ba-
ş›nda çocuklar›n bulunduklar› 7.322 hane bulu-
nuyordu...” (Kore Cumhuriyeti İR, parag. 134).

“Çocuk Haklar› Yasas› (1996) ana babalar›n› yi-
tiren çocuklara aç›lacak hesaplara yard›m olarak
ayl›k yat›r›lmas›n› öngörmektedir; bunun usul-
leri de yasa taraf›ndan belirlenmiştir...Çocuk ev-
lerindeki ve diğer kurumlardaki yetkililer, ayr›-
ca yerel yönetim organlar› ile istihdam bürosu,
ana babalar›n› yitiren ya da devlet bak›m› alt›n-
da olan çocuklar›n haklar›n› ve ç›karlar›n› ko-
nut, sosyal sigorta ve iş bulma gibi yollardan ko-
rumaktad›r.” (Ermenistan İR, parag. 43).



“ Ne yaz›k ki, kötü muamele ve suiistimalin en
kötü biçimlerinin kurbanlar› ço¤unlukla aile ko-
rumas›ndan yoksun çocuklard›r ve üstelik bu
kötü muamele ve suiistimalin failleri ya genellik-
le resmi görevlilerdir ya da bu fiiller onlar›n ih-
mali, duyars›zl›¤› ya da hoflgörüsü sonucu ger-
çekleflmektedir. (25. oturum raporu, Eylül/Ekim

2000, ÇHS/K/100, parag. 668)

Komite, bu duruma ilişkin endişelerini örneğin
Burundi ile ilgili gözlemlerinde dile getirmiştir:
“Komite, Taraf Devlette kimsesiz çocuklar›n ve
baflka nedenlerle alternatif bak›m gereksinimi
olanlar›n say›ca çoklu¤unu dikkate alarak, alter-
natif bak›m kurumlar›ndaki hak ihlallerinden,
kurumlardaki ya da bak›c› ailelerdeki çocuklar›n
durumunu izleyecek sistematik düzenlemelerin
olmay›fl›ndan, enformel bak›c› ailelerin bakt›klar›
çocuklar› iflçi olarak kullanmalar›ndan ve bu ço-
cuklar›n ne yeterli duygusal deste¤e ne de sa¤-
l›k ve e¤itim hizmetlerine eriflim imkanlar› bu-
lundu¤unu belirten raporlardan derin endifle
duymaktad›r.

“...Komite, Taraf Devlete, bu konumdaki çocuk-
lara uygun alternatif bak›m imkanlar› sa¤lanma-
s›, asgari bir bak›m standard›n› uzun dönem da-
hil güvence alt›na alacak izleme mekanizmalar›-
n›n oluflturulmas›, söz konusu çocuklar›n iflçi ola-
rak kullan›lmas›n›n önlenmesi ve kendilerinin e¤i-
tim ve sa¤l›k hizmetlerinden yararland›r›lmas› için
gerekli önlemleri ivedilikle almas›n› tavsiye
eder.”(Burundi ‹RSG, Add. 133, parag. 50 ve 51.

Ayr›ca bkz. Azerbaycan ‹RSG, Add. 77, pere. 18) 

Dolay›s›yla, bu alanda çal›şan kişilerin çocuklar
için çeşitli hizmetler sağlamas› eşgüdümlü bir ça-
bay› gerektirmektedir. Finlandiya, Komite’ye
gönderdiği İlk Raporu’nda, sosyal hizmet uzman-
lar›n›n bak›m alt›ndaki çocuklarla ilgili güçlükle-
rinden söz etmektedir. Çünkü bu uzmanlar, ço-
cuklar›n gereksinim duyduklar› hizmetleri sağla-
malar› için başka kuruluşlar› ikna edemedikleri gi-
bi, kendi kurumlar›n›n baş›ndaki yetkilileri bile
çocuklar›n yüksek yarar›n› gözetecek davran›şlara
yöneltemiyorlard› (Finlandiya İR, parag. 137-
138). Bu güçlük, Komite’nin 4. maddeye ilişkin
gözlemleriyle ortak yanlar taş›maktad›r. Burada,
Devlet’in ve meslek alan›n›n değişik birimlerinin
etkinliklerini eşgüdüme kavuşturmalar›n›n gerek-
liliğinden söz edilmekteydi (bkz. s. 73).
Şiddet ile kurumlara yerleştirme aras›ndaki bağ-
lant› Komitenin “çocuklara yönelik Devlet kay-
nakl› şiddet” başl›kl› Genel Görüşmesinde aşağ›-
daki tavsiyeleri geliştirmesine yol açm›şt›r: 
“Komite, Taraf Devletlerin, çocuklar›n uzun sü-

relerle kurumlara yerlefltirilmeleri uygulamas›n-
dan kaç›nmak için alternatif önlemler gelifltir-
melerini tavsiye eder. Kurumlar, çocuklara, yal-
n›zca yaflamlar› aç›s›ndan de¤il, psikolojik, zihin-
sel, ruhsal, duygusal ve sosyal geliflimleri aç›s›n-
dan da uygun ortamlar sunmamaktad›r. Bu ku-
rumlardaki uygulamalar insan sayg›nl›¤›yla
uyuflmamakta, Sözleflmenin 6. maddesi uyar›n-
ca çocuklar› özgür bir toplumda sürdürülecek
yaflama gere¤ince haz›rlamamaktad›r.

“...Komitenin, Sözleflmenin 23. maddesi ›fl›¤›n-
da özellikle dikkat çekmek istedi¤i bir husus da
fludur: Özel bak›m›n yan›s›ra e¤itim, ö¤retim,
sa¤l›k, genel bak›m ve rehabilitasyon hizmetleri-
ne eriflim, ayr›ca istihdam ve bofl zaman etkin-
liklerine haz›rlanma, ‘çocu¤un mümkün olan en
ileri düzeyde sosyal bütünleflmesi ve kiflisel ge-
liflmesi’ gözetilerek gerçeklefltirilmelidir. Taraf
Devletler özürlü çocuklara ve ailelerine kurum-
lar d›fl› ve topluluk baz›nda yard›m için müm-
kün olan her tür çabay› göstermeli, böylece
özürlü çocuklar›n ailelerinden al›narak kurumla-
ra yerlefltirilmesi biçimindeki uygulamadan
mümkün oldu¤unca kaç›n›lmal›d›rlar.

“Komite Taraf Devletlere, Sözleflmenin 20 (3)
maddesi hükümlerinin eksiksiz biçimde yaflama
geçirilmesi için her tür çabay› göstermelerini
tavsiye eder. Buradaki hükümlere göre aile or-
tamlar›ndan yoksun kalan çocuklara sa¤lanacak
özel koruma seçeneklerinden tercih edilmesi
gereken, çocuklar›n uygun ailelerin yan›na yer-
lefltirilmeleridir. Bu anlamda uygun aileler çocu-
¤un kendi akrabalar›n›n ya da bafl›nda çocukla-
r›n bulundu¤u ailelerin yan›s›ra bak›c› aileler ve
evlatl›k isteyen ailelerdir. Bu ailelere gerekli yar-
d›mlar sa¤lanmal›, ayr›ca çocu¤un bu ailedeki
durumu düzenli olarak izlenmelidir. Devletler
bu tür alternatiflerin gelifltirilmesinde HIV/AIDS
taraf›ndan etkilenen çocuklar›n durumunu özel
olarak dikkate almal›d›rlar. Çocu¤un önündeki
en uygun bak›m ve yerlefltirme seçeneklerinin
ne olabilece¤inin belirlenmesinde çocuklar›n ve
varsa büyüklerinin görüflleri de mümkün oldu-
¤unca dikkate al›nmal›d›r.

“Komite, çocuklar›n kurumlara yerlefltirilmeleri
durumunda afla¤›daki hususlara özellikle dikkat
edilmesini tavsiye etmektedir: 

(a) Ev tipi ortamlarda çocuklara bakan küçük
kurumlar bu alanda daha baflar›l› bir sicile
sahiptirler;

(b) Küçük ölçekli kurumsal ortamlar ya da ço-
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cuklara ve ailelerine bak›m ve destek hiz-
metleri sa¤lanmas›, büyük, zaman zaman
da kalanlar›n özelliklerine yabanc› kurumlara
göre daha az maliyetli ve çocuklar›n insan
haklar›ndan tam olarak yararlanmalar› aç›-
s›ndan daha uygun olabilmektedir;

(c) ‹yi e¤itim alm›fl az say›da görevli, say›ca çok
ancak e¤itimsiz ya da az e¤itimli personele
göre daha yararl› olmaktad›r; 

(d) (Uygun oldu¤u durumlarda) çocukla ailesi
aras›ndaki temas›n sürmesi için çal›fl›lmal› ve
çocuklar›n bulunduklar› kurumlarda yal›t›l-
malar›ndan kaç›n›lmal›d›r (örne¤in e¤itim ve
sa¤l›k hizmetleriyle bofl zaman etkinlikleri
kurum d›fl›ndan sa¤lanabilir).

“...Komite Taraf Devletlerin, hangi kurum söz
konusu olursa olsun çocuklarla ilgilenecek per-
sonelin ifle al›m›nda gerekli titizli¤i göstermeleri-
ni tavsiye eder. Burada dikkat edilmesi gereken,
kurumlarda çal›flacak kiflilerin disiplin sa¤lama
gibi konularda fliddet d›fl› yöntemlere yatk›nl›¤›
ve bu alandaki becerileridir. Çocuklara bak›m
sa¤layan kurumlar fliddet ve kavgac›l›k karfl›t›
stratejiler ve politikalar benimsemeli ve bunlar›n
uygulanabilmesi için personele gerekli e¤itimi
vermelidir.

“Komite, polis ile sokaklarda çal›flan ya da yafla-
yan çocuklar aras›nda do¤rudan diyalogun
özendirilmesi için bu konuda özel e¤itim veril-
mesini tavsiye eder. Taraf Devletler bu konum-
daki çocuklar için topluluklar› temel alan destek
sistemleri gelifltirmeli, sosyal hizmet uzmanlar›-
na kolay ulafl›labilmesini sa¤lamal› ve kurumlara
yerlefltirme gibi uygulamalara baflvurmaks›z›n
bu çocuklar için genel ve istihdam amaçl› mes-
leki e¤itim kurslar› düzenlemelidir.” (25. oturum
raporu, Eylül/Ekim 2000, ÇHS/K/100, parag.
668.17, 688.20-22 ve 688. 24-25)

“... kendi ulusal yasalar›na göre
uygun olan bak›m›
sa¤layacaklard›r ... bu tür
bak›m, baflkaca benzerleri
yan›nda, bak›c› aile yan›na
verme, kefalet (kafalah), evlat
edinme ya da gerekiyorsa
çocuk bak›m› amac› güden
uygun kurulufllara
yerlefltirmeyi de içerir.”

20. maddenin haz›rlanmas› s›ras›nda ABD’den bir
delege, Devletler’in bak›m alt›ndaki çocuklar›n

“kal›c› biçimde evlat edinilmelerini” kolaylaşt›r-
malar› yönünde bir öneride bulundu. Bu öneri, ev-
lat edinmenin, aileleri taraf›ndan bak›lamayan ço-
cuklar için “tek çözüm” olmad›ğ› gerekçesiyle
reddedildi. Çocuklar›n “istikrarl› bir aile ortam›na
kavuşmalar›” hakk› ile ilgili yukar›dakinden daha
yumuşak bir öneri bile sonuçta nihaî metinde yer
alamad›. (E/1982/12/Add.1, C, s. 56-59; Detrick,
s. 299)

İslâm Hukuku’nda evlat edinme d›şlanmakta, bu-
nun yerine kefalet (kafalah) denilen bir kavram
getirilmektedir. Burada çocuk, yerleştirildiği ko-
ruyucu ailenin soyad›n› alamamakta ve herhangi
bir miras hakk›na sahip olamamaktad›r. 1986 ta-
rihli Ülkeiçi ve Ülkeleraras› Evlat Edinme ve Ko-
ruyucu Aile İşlemlerine Özel At›fla Çocuklar›n
Korunmas›na ve Esenliğine İlişkin Sosyal ve Hu-
kuksal İlkeler Bildirgesi Giriş Bölümünde “dün-
yada yürürlükte olan belli başl› hukuk sistemleri
çerçevesinde, örneğin kendi ana-babalar› taraf›n-
dan bak›lamayan çocuklara alternatif bak›m sağla-
yan İslâmiyet’teki kefalet sistemi (kafalah) gibi
değerli çeşitli alternatifler bulunduğunun gözetil-
diği” belirtilmektedir. Dört Arap Devleti (Brunei
Darüsselam, M›s›r, Suriye Arap Cumhuriyeti ve
Ürdün) mümkün olan alternatif bak›m biçimlerine
ilişkin listenin emredici bir nitelik taş›mamas›na
karş›n, evlat edinmenin İslâm ilkeleriyle bağdaş-
mad›ğ› gerekçesiyle 20. maddeye aç›k çekince
koymuştur (ÇHS/K/2/Rev.8, s. 16, 21, 26 ve 39).

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme, bir sonraki 21.
maddede (s. 299) evlat edinme konusuna özel ola-
rak eğilmektedir. Koruyucu aile konusunda ise
1986 Bildirgesi şöyle demektedir:

“6. Koruyucu aile yan›na yerleştirme ya da evlat
edinme işlemlerinde görev yapan kişilerin bu ko-
nularda meslekî ya da diğer eğitimlerden geçmiş
olmalar› gerekir... 

10. Çocuklar›n koruyucu aile yan›na yerleştiril-
meleri yasalarla düzene bağlanmal›d›r.

11. Doğas› gereği geçici olsa bile, koruyucu aile-
nin işlevi eğer gerekiyorsa yetişkinlik dönemine
kadar sürebilir; ancak böyle bir durum, çocuğun
kendi ana-babas›na ya da kendisini evlat edinenle-
re geri dönme imkânlar›n› ortadan kald›rmamal›-
d›r.

12. Koruyucu aile yan›na yerleştirmeyle ilgili bü-
tün süreç ve işlemlerde, koruyucu aile adaylar› ile
eğer uygunsa çocuğun kendisi ve as›l ana-babas›
gerektiği biçimde yer almal›d›r. Yetkili bir merci
ya da kurum, çocuğun esenliğini sağlamak üzere
gerekli denetimi uygulamal›d›r.”

Çocuklar›n istismara ve ihmale en fazla maruz
kald›klar› yerler bak›m kurumlar› olsa bile, ayn›
tehlikenin koruyucu aileler yan›nda da ortaya ç›k-
ma olas›l›ğ› küçümsenmemelidir. Örneğin Çocuk
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Haklar› Komitesinin bu konudaki duyarl›l›klar›n-
dan bir bölümü şöyledir: 

“Komite endifleyle belirtir ki, bak›c› aile uygula-
mas› henüz kurumsallaflmam›fl ve standartlafl-
mam›flt›r ve bu alanda faaliyette olan kurulufllar
izleme ve personel al›m›nda kendi sistemlerini
seçme serbestisi içindedirler. Komite... Taraf
Devletin bak›c› aile konusunda net bir politika
gelifltirmesini; personel al›m›, izleme ve de¤er-
lendirme gibi alanlarda standart bir yaklafl›m
getirmesini tavsiye eder.” (Mali ‹RSG, Add. 113,
parag. 22)

“Komite, bak›c› aile uygulamalar›na iliflkin ulusal
standartlar›n ve istatistiklerin bulunmay›fl›n› en-
difleyle karfl›lamaktad›r...Bak›c› aile uygulamas›-
n›n bugünkü enformel flekliyle ortada çocukla-
r›n ailelerin yan›na yerlefltirilmesini gözden geçi-
recek, izleyecek ve takip edecek herhangi bir
yerleflik mekanizma yoktur. 

“Komite Taraf Devletin, bak›c› aile yan›na yer-
lefltirme uygulamalar›n› düzene ba¤layacak
kapsaml› bir ulusal politika ve yönlendirici ilkeler
gelifltirmeli... ve bu alanda merkezi bir izleme
sistemi oluflturmal›d›r.” (Ermenistan ‹RSG, Add.
119, parag. 30 ve 31)

“Komite Taraf Devletin alternatif bak›m hizmet-
lerini güçlendirmek amac›yla ek programlar ha-
z›rlamas›n› tavsiye eder. Yeterli ve iyi desteklen-
mifl (çocuk alan ailelere yap›lacak ba¤›fllar) bak›-
c› aile uygulamalar› bu alanda özellikle düflünü-

lebilecek bir yoldur.” (Lesotho ‹RSG, Add. 147,

parag. 38)

Bak›c› aile uygulamas› çocuk istismar›n›n daha
gizli bir biçiminin kapat›lmas› amac›yla kullan›la-
bilir. Örneğin, çocuklar›n ev işlerinde adeta köle
gibi çal›şt›r›lmalar› mümkündür (bkz. Madde 32,
s.483). Ailelerin bu tür durumlara yol açmadan
önce yerleştirmeye onay vermiş olmalar›, Devleti
bu alandaki sorumluluklar›ndan kurtarmaz:

“Özellikle k›rsal kökenli çocuklar›n e¤itim ama-
c›yla bak›c› aileler yan›na yerlefltirilmeleri yönün-
deki uygulaman›n olumlu yanlar› dikkate al›n-
makla birlikte, Komite, bu çocuklar›n örne¤in
ev ifllerinde kullan›larak istismar edilmelerini ön-
leyecek denetim mekanizmalar›n›n bulunmay›-
fl›ndan endiflelidir.

“Komite, Taraf Devlete, bu tür yerlefltirmeleri
d›flardan izleyecek mekanizmalar gelifltirmesini
ve böylece çocuklar›n bak›c› aileler taraf›ndan
istismar edilmelerinin önlenmesini tavsiye eder.”

(Komoros ‹RSG, Add. 141, parag. 29 ve 30)

Koruyucu aileleri eğitenler ve buralar› denetle-
yenler, koruyucu aile yan›ndaki çocuklara ailede-
ki diğer çocuklara göre ikincil muamele yap›lma-
mas›n› ve ev işçisi olarak sömürülmemelerini sağ-
lamak zorundad›rlar.

“Bak›m, koruma ya da fiziksel veya ruhsal sağl›-
ğ›n›n iyileştirilmesi amac›yla yetkili merciler tara-
f›ndan” kurumlara yerleştirilen çocuklarla ilgili
25. madde “bu kurumlarda çocuklara sağlanan te-
davinin ve diğer koşullar›n düzenli aral›klarla de-
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Bulgaristan’daki çocuk bak›m kurumlar› birçok sorunla karfl›
karfl›ya

“Çocuklar›n bak›m gördükleri kurumlar›n birçok sorunu vard›r ve bu sorunlar çocuklara verilen bak›-
m›n ve eğitimin niteliğini büyük ölçüde düşürmektedir. Çocuk yurtlar› aile ortam›ndan yoksunluğu
telâfi etmede ve ana-baba ile temas› sağlamada (eğer çocuklar›n ana-babalar› varsa) yetersiz kalmak-
tad›r. Bu tür yurtlara yerleştirilen çocuklar kişiliklerinin gelişmesi aç›s›ndan geride kalmakta, d›şar›y-
la sorunsuz iletişim kuramamakta, duygusal yetersizlikler sergilemekte, büyüklere sevgi duymamak-
ta, edilgen ve güvensiz davranmaktad›rlar. İlkokul çağ›ndaki çocuklar›n psikolojisinde zihinsel ve
dürtüsel aç›dan ciddî sapmalar gözlenmekte, ayr›ca bu çocuklar uygunsuz davran›şlara yatk›nl›k ser-
gilemektedirler. Aileleri olmayan çocuklara verilen bak›mda karş›laş›lan bu sorunlar, daha önce izle-
nen politikalar›n ve eskimiş mevzuat›n ürünüdür.

“Çocuk bak›m kurumlar› ülkede hayli ak›ld›ş› bir yerleşkeye sahiptir (küçük kasabalarda ve köyler-
de). Çocuklara yönelik özel kurumlar›n finansman›nda ve yönetilmesinde büyük sorunlarla karş›laş›l-
maktad›r. Özellikle buralarda çal›şan insanlarla ilgili sorunlar büyüktür. Öğretmenlerin eğitimleri ve
motivasyonlar› yetersizdir. Bu kişilerin meslekî deneyimleri çok s›n›rl›d›r (bir y›ldan az), çoğu emek-
lilik yaş›n› geçmiştir ve üçte ikisi kad›nd›r. Organizasyona ve mevzuata ilişkin sorunlar da en az bu
say›lanlar kadar önemlidir. Kurumlar›n organizasyonu ve yönetimi için birleşik bir sistem yoktur. De-
ğişik kurumlar için değişik mevzuat söz konusudur ve bu kurumlar farkl› makamlara bağl›d›r. Sonuç-
ta, bugünkü durumlar›yla bu kurumlar›n, Sözleşme’de yer alan çocuk bak›m›nda süreklilik ölçütleri-
ne uymalar› olanaks›zd›r.” (Bulgaristan İR, parag. 129-130)



netlenmesini” de öngörmektedir. Bir çocuk koru-
yucu aile yan›na verildiğinde ya da bir kuruma
yerleştirildiğinde Devlet’in görevi bitmiş olma-
maktad›r. Çok say›da çocuk bu tür aile ve kurum-
larda gelişememiş, hatta istismara maruz kalm›ş-
t›r. Dolay›s›yla, sürekli denetim zorunludur (bkz.
s. 379).

3(3). madde Taraf Devletler’i “çocuklar›n bak›m›
ya da korunmas›ndan sorumlu kurumlar›n, hizmet
ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağl›k, perso-
nel say›s› ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği
aç›s›ndan, yetkili makamlarca konulan ölçülere
uymas›n›” sağlamakla görevlendirmektedir (bkz.
s. 49).

Kurumlarda bak›m

20. madde, aç›k aç›k belirtmemekle birlikte, ço-
cuklar›n bak›m için “uygun kurumlara yerleştiril-
melerinin”, koruyucu aileden sonra gelen çare ol-
duğunu ima etmektedir. Burada kullan›lan “ya da
gerekiyorsa” nitelemesi, kurumlara yerleştirilme-
nin kimi çocuklar aç›s›ndan en iyi yol olabileceği-
ni yans›tmaktad›r. Örneğin çocuk birkaç koruyucu
aile yan›nda büyük sorunlar yaşam›şsa, birkaç
kardeş ayn› yerde bir arada kalmak istiyorsa ya da
çocuk art›k bağ›ms›zl›ğ›n› kazanacağ› yaşa yak-
laşm›şsa, kurumlarda bak›m en iyi yol olabilir.
Devletler, her durumda, terk edilmiş çocuklara ba-
k›m sağlayacak düzenlemelerin olmas›n› güvence
alt›na almal›d›r: 

“Komite, aile ortam›ndan yoksun kalan çocukla-
r›n topluluk içi bak›m› konusunda köklü bir ge-
lenek oldu¤unu bilmekle birlikte, terk edilmifl
erkek çocuklar için yeterli say›da bak›m merkezi
olmay›fl›n› ve terk edilmifl k›z çocuklar söz konu-
su oldu¤unda ise herhangi bir tesisin bulunma-
y›fl›n› endifleyle karfl›lamaktad›r. Komite, Taraf
Devlete, terk edilmifl k›z çocuklar için alternatif
bak›m merkezleri kurmas›n› ve/ya da çocuklar›n
kurumlara yerlefltirilmesine alternatifler (örne-
¤in bak›c› aile, evlatl›k, kefalet vb. gibi) gelifltir-
mesini tavsiye eder.” (Yemen 2RSG, Add. 102,
parag. 23)

Ancak, uygun olmayan kurumlara yerleştirilen
çocuklar›n karş›laşt›klar› olumsuzluklar sonucun-
da Çocuk Haklar› Komitesi kurumlara yerleştir-
meyi “en son çare” olarak nitelendirmek yolunu
seçmiştir. Burada özellikle alt› çizilen husus, ge-
lişmesi için sürekli bir yetişkin bak›c›ya gereksini-
mi olan küçük çocuklar›n kurumlara yerleştirilme-
sinin uygun olmayacağ›d›r (örneğin bkz. M›s›r
ÖR. 67, parag. 21 ve ÖR. 68, parag.21).

Çok say›da çocuğun kurumlara yerleştirilmesinin
nedeni, Devlet’in bu çocuklar› ailelerinin yan›nda
tutmak ya da koruyucu aile bulup desteklemek

için yeterli kaynak ay›ramamas›d›r. Oysa, bundan
sağlanan “tasarruf” gerçek bir tasarruf değildir.
Örneğin Şili’nin raporunda belirtildiğine göre “...
çocuk bak›m politikalar›nda kurumlara yerleştir-
me üzerinde durulmas› çok pahal›ya gelmiş ve ço-
cuğun bak›m gereksinimleri göz önüne al›nd›ğ›n-
da böyle bir bak›m›n yeterli olamad›ğ› ortaya ç›k-
m›şt›r. Üstelik, kurumlarda bak›m, çoğu kez, ai-
leyle ve toplumla yeniden bütünleşme hedefleri
aç›s›ndan da ters sonuçlar vermiştir.” (Şili İR, pa-
rag. 258)

Komite, kurumlara yerleştirilen çocuklar konu-
sundaki endişelerini s›k s›k dile getirmiştir:

“Komite...bak›c› aile ya da aile temelindeki di-
¤er bak›m alternatiflerinin yeterince geliflmemifl
olmas›ndan ve bu imkanlar›n kolay bulunama-
mas›ndan endiflelidir. Bu durumda çocuklar ku-
rumlara yerlefltirilmektedir ve kurumlar da kay-
nak yetersizlikleri nedeniyle çocuklara bar›nma
ve bak›m anlam›nda ancak düflük kaliteli hiz-
metler sa¤layabilmektedir. Ayr›ca bu kurumla-
r›n yeri ve özellikleri, buradaki çocuklar›n ailele-
riyle temas›n› da güçlefltirmektedir. Nihayet, ço-
cuklar›n bulunduklar› yerlerle ilgili duyarl›l›klar›n›
ve yak›nmalar›n› iletebilecekleri uygun mekaniz-
malar›n olmay›fl› da bir baflka sorundur.

“...Komite, Taraf Devletin, dan›flmanl›k ve toplu-
lu¤u temel alan programlarla çocu¤un bak›labi-
lece¤i en iyi ortam olarak aileyi öne ç›karmas›n›,
çocuklar›n› evde tutmada ailelere destek sa¤la-
mas›n› tavsiye eder. Ayr›ca Taraf Devlet, bak›c›
aile, aile tipi bak›c›l›k ve gene aile temelli di¤er
bak›m uygulamalar›n› yayg›nlaflt›rmak ve güç-
lendirmek için gerekli her tür önlemi almal›, ço-
cuklar›n kurumlara yerlefltirilmesine ancak en
son çare olarak baflvurmal›d›r. Taraf Devlet
bunlar›n d›fl›nda kurumlardaki koflullar› etrafl›
biçimde incelemeli, kurumlar›n altyap›lar›n›n iyi-
lefltirilmesi için gerekli önlemleri almal› ve ku-
rumlara yerlefltirilen çocuklar›n Sözleflmenin 2.
maddesi uyar›nca bütün haklar›ndan yararlan-
malar›n› sa¤lamal›d›r. Bu arada mevcut politika-
lar ve uygulamalar gözden geçirilerek kurumlar-
da kalan çocuklar›n aileleriyle temas edebilme-
leri sa¤lanmal›d›r. Nihayet Taraf Devlet, sosyal
hizmet uzmanlar› dahil kurumlarda çal›flanlara
gerekli deste¤i ve e¤itimi sa¤lamal›d›r.” (K›rg›-
zistan ‹RSG, Add. 127, parag. 35 ve 36)

“Komite, güç durumdaki çocuklara yard›m söz
konusu oldu¤unda kurumlara yerlefltirme uygu-
lamas›n›n baflat e¤ilim haline gelmesinden, ço-
cuklar›n kurumlarda uzun süre tutulmalar›ndan
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ve kurumdan ayr›ld›ktan sonra kendi geçimleri-
ni sa¤layabilecekleri mesleki e¤itimin 18 yafl›na
kadar verilmemesinden endiflelidir.” (Etiyopya
2RSG, add. 144, parag. 50. Ayr›ca bkz. Rusya
Federasyonu ‹RSG, Add. 4, parag. 11 ve 19; Be-
larus ‹RSG, Add. 17, parag. 8; Kamboçya ‹RSG,
Add. 39, parag. 39; Yugoslavya Federal Cum-
huriyeti ‹RSG, Add. 49, parag. 15 ve 34; Zim-
babwe ‹RSG, Add. 55, parag. 17 ve 29; Çin
‹RSG, Add. 56, parag. 18 ve 38;Bulgaristan
‹RSG, Add. 66, parag. 27;Azerbaycan ‹RSG,
Add. 77, parag. 18 ve 39;Rusya Federasyonu
2RSG, Add. 110, parag. 37 ve 38; Ermenistan
‹RSG, Add. 119, parag. 28 ve 29; Tacikistan
‹RSG, Add. 136, parag. 30 ve 31; Slovakya
‹RSG, Add. 140, parag. 28; Dominik Cumhuri-
yeti ‹RSG, Add. 150, parag. 30 ve 31)

Eğer çocuklar kurumlara yerleştirilmişlerse, o za-
man Devlet’in, çocuklar›n baş›nda iyi eğitilmiş
personelin bulunmas›n›, çocuklar›n gereksinimle-
rinin karş›lanmas›n›, yaşam kalitelerinin belirli bir
düzeyde olmas›n› ve istismardan korunmalar›n›
sağlamas› gerekir (ayr›ca bkz. madde 3(3), s. 49:

“Komiteye göre Taraf Devlet, aile ortamlar›n-
dan yoksun kalan çocuklar›n yeterli bak›m ve
korumadan yararlanabilmeleri için ilgili standart
kurallar› gelifltirmelidir. Taraf Devlet, kurumlar-
da çal›flan personele insan haklar› konusu dahil
ek e¤itim sa¤lama çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rmal›,
kurumlara yerlefltirmeleri düzenli aral›klarla izle-
meli ve alternatif bak›m kurumlar›ndaki çocuk-
lar için ba¤›ms›z flikayet mekanizmalar› gelifltir-
melidir. Komite, bak›m kurumlar›na yerlefltirilen
çocuklar›n insanl›k onurunu güvence alt›na al›p
koruyacak önlemler gelifltirmeli ve bu kurumlar›
daha çocuk dostu hale getirmelidir. Taraf Dev-
let aile ortam›ndan yoksun kalan çocuklar›n ko-
runmas› ve bak›m›na tahsis edilen kaynaklar› ar-
t›rmal›d›r. Nihayet Komite Taraf Devlete, ku-
rumlara yerlefltirme uygulamas›n› önleme yö-
nündeki çabalar›n› art›rmas›n›, bu amaçla güç
durumdaki aileleri sa¤lanacak desteklerle güç-
lendirmesini tavsiye eder.” (Gürcistan ‹RSG,
add. 124, parag. 35. Ayr›ca bkz. Ukrayna ‹RSG,
Add. 42, parag. 14 ve 27; Tayland ‹RSG, add.
97, parag. 22)

Çocuklar›n yaşad›klar› bütün kurumlarda 12.
maddenin uygulanmas› özellikle önem taş›makta-
d›r. Aile üyelerinin birbirleriyle konuştuklar› ve
birbirlerini dinledikleri, özel olarak da ana-baba-
lar›n çocuklar›na kulak verdikleri doğal ortam›n
daha resmî nitelik taş›yan kurumlarda kolayl›kla

yarat›lmas› mümkün değildir. Çal›şan personelin
çocuklar› dinleyip onlar›n görüşlerini almalar›n›n
ve çocuklar›n kişisel haklar›na sayg› göstermeleri-
nin sağlanmas› için bilinçli ad›mlar at›lmal›d›r.

Sözleşme’nin diğer hükümlerinin, örneğin 2.
madde (ayr›mc›l›ktan korunma), 13. madde (ifade
özgürlüğü), 16. madde (özel yaşam›n gizliliği) ve
19. madde (kötü muamelelere karş› korunma), ku-
rumlar›n, çocuklar›n normal gelişmelerine ve sos-
yalleşmelerine ters düşen önlemlere başvurmama-
lar›n› sağlamas› gerekir. Örneğin, çocuklar›n tek
tip elbise giymelerinin istenmesi, geçmişlerinin
diğerlerine aç›klanmas› ya da sak›ncal› denetim ve
yapt›r›mlara başvurulmas› (örneğin fiziksel ceza,
özgürlüğün k›s›tlanmas›, sakinleştirici ilaçlar ve-
rilmesi, yemek ve uyku cezas› ya da aileyle görüş-
türmeme) bu tür sak›ncal› önlemlerdir. 

Özgürlükten yoksun b›rakma

37. madde, “tutuklanma, al›konulma ve hapis” ol-
mak üzere çocuklar›n özgürlüklerinden yoksun b›-
rak›ld›klar› durumlardaki haklar›n› ele almaktad›r.
Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallar›
bu konuda daha kesin bir tan›m getirmektedir:
“Özgürlükten yoksun b›rakma, bir kimsenin yar-
g›sal, idarî veya başka bir kamu makam›n›n kara-
r›yla tutulmas›, hapsedilmesi veya bu kimsenin
kendi iradesiyle ç›kamad›ğ› resmî veya özel bir
nezaret yerine konulmas› demektir.” Kurumlarda-
ki, özellikle de ruh sağl›ğ› tedavisi veren kurum-
lardaki çocuklardan çoğu, kurumdan ayr›lmalar›n›
ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek işler
yapmalar›n› (örneğin gece geç vakit sokağa ç›k-
malar›n›) engelleyen aile içi kurallar›n ötesindeki
kurallara ve idarî emirlere tâbidirler. Çocuklar›n
kurumlarda özgürlüklerinden bu biçimde yoksun
b›rak›ld›klar› hallerde, söz konusu kurumlar ceza
infaz sistemi d›ş›nda kalsalar bile, Özgürlüğünden
Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n Korunmas›na İliş-
kin Birleşmiş Milletler Kurallar› (Komite taraf›n-
dan da benimsenmiştir) uygulanmal›d›r.”

İnsan Haklar› Komisyonu’nun işkenceyle ilgili
özel Raportörü 1996 y›l›nda özgürlüğü k›s›tlanan
çocuklar›n durumu konusunu gündeme getirdi ve
göz alt›nda tutulan ya da duruşma öncesi nezarete
al›nan çocuklara yönelik kötü davran›şlarla ilgili
endişelerini aktard›:

“...Dünyan›n birçok bölgesinde yayg›n olduğu
öne sürülen bir başka sorun, gerek nezarethaneler-
de gerekse cezaevlerinde çocuk koğuşlar›n›n aş›r›
kalabal›k olmas›d›r. Öyle ki, kimi yerlerde tutulan
çocuk say›s›, bu yerlerin resmen belirtilen kapasi-
tesini üç kat aşmaktad›r. Yeterli mekan ve tesis ol-
mamas› sonucunda kimi durumlarda çocuklar ye-
tişkin tutuklu ve hükümlülerle bir arada tutulmak-
ta, bu da anlar› çeşitli sald›r›lara ve zararl› etkile-
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re aç›k hale getirmektedir. Çocuklar›n ayr› yerler-
de tutulduklar› durumlarda bile, infaz görevlileri
çocuklar›n özel durumlar›ndan ve gereksinimlerin-
den anlayacak eğitimden yoksun bulunmaktad›r.
“Gene belirtildiğine göre çocuklar çoğu kez sağ-
l›ks›z koşullarda tutulmakta, bu nedenle çeşitli
hastal›klara ve diğer sağl›k sorunlar›na maruz kal-
maktad›rlar. Kimi durumlarda verilen yemeklerin
yetersizliği malnütrisyona, aş›r› durumlarda ise
açl›ğa yol açmaktad›r...Üstelik, çocuklar›n tutul-
duklar› yerlerde yeterli t›bbi hizmetler de genel-
likle yoktur. Dahas›, eğitsel ve boş zaman etkin-
liklerinin olmay›ş›, özgürlüğü k›s›tlanan çocukla-
r›n zihinsel ve duygusal esenliklerini ve gelişimle-
rini olumsuz etkileyebilmektedir.”
(E/CN/.4/1996/35. parag. 11 ve 12).
Komite ise, Lesotho’daki durumla ilgili endişele-
rini şöyle dile getirmiştir:
“...alternatif bak›m imkanlar›n›n ve mevcut
olanlara yönelik finansal deste¤in yetersizli¤i or-
tadad›r. Komite, buna ek olarak, Gençlik E¤itim
Merkezlerinin mahkemeler taraf›ndan herhangi
bir suç ifllememifl olsalar bile sa¤dan soldan
toplanan çocuklar›n ‘e¤itim merkezi’ olarak kul-
lan›lmas›ndan derin endifle duymaktad›r. Üste-
lik, kimi aileler çocuklar›n› disiplin amac›yla bu
tür merkezlere gönderebilmektedir.” (Lesotho

‹RSG, Add. 147, parag. 37)

Özürlü çocuklar
Özürlü çocuklar, doğumlar›ndan hemen sonra ya
da biraz büyüdükten sonra ana-babalar› taraf›ndan
terk edilme gibi bir tehlikeyle karş› karş›yad›r.
Bunun başl›ca nedeni, ailelerin bu konuda yeterli
desteğe sahip olmamalar› ya da bu durumdaki bir
çocukla baş edemeyeceklerinden korkmalar›d›r.
Ayr›ca, kimi gelenekler ve kültürler de zaman za-
man özürlü insanlara karş› önyarg›lar› ve düşman-
l›klar› beslemekte, bu da aileleri özürlü çocuklara
ilişkin sorumluluklar›ndan kurtulabilecekleri dü-
şüncesine yöneltmektedir. Sosyal hizmet uzman-
lar›, koruyucu ailelerin bu durumdaki çocuklar› is-
temediklerini, eve benzer küçük kurumlar›n da
özürlü çocuklarla ilgilenecek personele sahip ol-
mad›klar›n› görebilirler. Sonuçta, özürlü çocuklar
bu nedenlerle çok büyük ve yeterli bak›m›n sağla-
namad›ğ› kurumlarda toplanabilirler (bkz. madde
23, s. 325).
Özürlü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenme-
sine İlişkin Standart Kurallar aras›nda yer alan
9(1). kural şöyle demektedir: “Özürlü kişiler aile-
leriyle birlikte yaşayabilmelidirler. Devletler, aile
dan›şmanl›k hizmetleri kapsam›nda, özürlülükle
ve özürlülüğün aile yaşam›na etkileriyle ilgili mo-
düllere yer vermelidir. Özürlü kişilerin bulunduğu
ailelere bak›c› hizmetleri sağlanmal›d›r. Devletler,
özürlü bir çocuğu ya da yetişkini evlat edinmek ya
da bakmak isteyenlerin karş›laşt›klar› gereksiz bü-
tün engelleri ortadan kald›rmal›d›r.”
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Sokak çocuklar›na yard›mda karfl›lafl›lan görevler: Tayland’dan
bir analiz 

“Gerek özel sektör gerekse kamu sektörü taraf›ndan sokak çocuklar›na yard›m amac›yla yürütülen ça-
l›şmalar, hizmetlerin gerçekten en muhtaç durumda olanlara ulaşmas›n› engelleyen birçok sorunla
karş›laşmaktad›r. Bunun nedenleri şöyle anlat›labilir:

Yard›ma muhtaç çocuk say›s›yla karş›laşt›r›ld›ğ›nda eldeki personel say›s› yetersizdir. Çal›şan perso-
nel de genellikle stres alt›ndad›r ve bu da onlar›n çocuklara yönelik davran›şlar›n› etkilemektedir. As-
l›nda personel aras›nda birçoğu sokak çocuklar›na olumsuz yaklaş›m içindedir. Birçoğu çocuk psiko-
lojisinden bihaberdir ve bu nedenle ya çocuklar› s›kmakta ya da gelişimlerini boğmaktad›r. Ayr›ca, ne
hükümet kuruluşlar› ne de HDK’lar bu alanda kal›c› olarak görev yapacak personeli çekecek cazip
imkanlara sahiptir.

İlgili etkinlikleri örgütlemek için kaynak, donan›m ve mekan yetersizlikleri söz konusudur. Bu da hiz-
metlerin kapsam›n›n genişletilmesini doğrudan engellemektedir.

Farkl› yaş gruplar›ndan çocuklar›n bir arada yaşamalar›ndan doğan sorunlar, ailelerin farkl› gruplara
mensup olmalar›, eğitim düzeylerinin farkl›l›ğ› vb. de ciddi sorunlar yaratmaktad›r. Bu sorunlar sonu-
cunda çocuklar aras›nda yar›lmalar yaşanmakta, dalaşmalar başlamakta ve sonuçta fiziksel zarara uğ-
ran›lmas› gibi durumlar ortaya ç›kmaktad›r. Bu durumlar çocuklar›n geçici olarak bar›nd›r›ld›klar›
yurtlarda özellikle belirgindir.

Hükümet taraf›ndan uygulanan projelerle özem sektör taraf›ndan uygulanan projelerin örtüşmesi ve
tekrarlar›n ortaya ç›kmas› gibi sorunlar ise ortada eşgüdüm sağlayacak merkezi bir eşgüdüm birimi-
nin bulunmay›ş›ndan kaynaklanmaktad›r.

Sokak çocuklar›yla ilgili geniş veri ve istatistiklerle bağ›ms›z enformasyon ağlar› mevcuttur. Ne var
ki, eldeki bu veriler dağ›n›kt›r ve güncellenmemiştir. Ayr›ca veri toplama çal›şmalar henüz süreklilik
kazanmam›şt›r.” (Tayland İR, parag.267)



O halde Devlet en başta özürlü çocuğun kendi ai-
lesinin yan›nda kalmas›n› sağlayacak bütün destek
önlemlerini almal›d›r. Ayr›ca, bu tür önlemlere
yap›lan harcamalar›n uzun dönemde daha kârl› ol-
duğunu da bilmek gerekir. Sosyal hizmetler ise,
koruyucu aile ve kişilerin bu konularda eğitimden
geçip özürlü çocuklar› da kabul edecek duruma
getirilmelerini ve küçük “aile” kurumlar›n›n da
normal çocuklar›n yan›s›ra özürlülere de bakabile-
cek biçimde donat›lmalar›n› sağlamal›d›r.
Komite bu konuyu Ukrayna ve Eski Yugoslav
Cumhuriyeti Makedonya ile görüşmelerinde ele
alm›şt›r:
“Komite Ukrayna’da sosyal hizmetlerle ilgili bir
program olmay›fl›n› üzüntüyle karfl›lam›flt›r. Ko-
mite’nin özellikle duyarl› oldu¤u bir konu, özür-
lü çocuklar›n kurumlara sevki, korunmas› ve bu
çocuklara yönelik muamelelerle ilgili durumdur.
Çocuklar›n kurumlara yerlefltirilmeleri d›fl›ndaki
alternatifler yeterince dikkate al›nmamakta,
özürlü çocuklar›n› yanlar›nda tutan ana-babala-
ra yönelik destek hizmetleri de yetersiz kalmak-
tad›r.” (Ukrayna ‹RSG, Add.42, parag. 13)

“Komite, Taraf Devletin toplum hizmetlerini,
özürlü çocuklara bakan ailelere destek sa¤laya-
cak ve duygusal ya da davran›flsal sorunlar› gö-
zetecek flekilde güçlendirmesini tavsiye eder.
Bu yap›l›rken, Sözleflmenin ilkelerine azami öl-
çüde sayg› gösterilmesi sa¤lanmal›d›r.” (Eski Yu-
goslav Cumhuriyeti Makedonya ‹RSG, Add.
118, parag. 26) 

Sokaklarda yaflayan ve/veya çal›flan
çocuklar

“Sokak çocuklar›” olgusu (kavram›n aç›mlanmas›
için bkz. madde 2, s. 35) Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme’de aç›k biçimde ele al›nmam›şt›r. Bu-
nunla birlikte, dünyan›n hemen hemen her ülke-
sinde sokaklarda yaşayan ya da çal›şan çocuk sa-
y›s›n›n h›zla artmas› Çocuk Haklar› Komitesi aç›-
s›ndan ciddî bir endişe kayağ› oluşturmaktad›r. Bu
çocuklar›n yaşad›klar› güçlükler karş›s›nda pratik
yan›tlar›n geliştirilmesi gerekmektedir. Örneğin:
“Komite, sokaklarda yaflayan ve/ya da çal›flan
çocuk say›s›n›n bu kadar fazla olmas›ndan endi-
fle etmektedir. Bu çocuklar, Hindistan’da en
marjinal konuma itilen çocuk grubunu olufltur-
maktad›r.

“Komite, Taraf Devlete, bu çocuklara kimlik bel-
geleri, beslenme, giyim ve bar›nma imkanlar›
sa¤layacak mekanizmalar› devreye sokmas›n›
tavsiye eder. Taraf Devlet ayr›ca söz konusu ço-
cuklara sa¤l›k hizmetlerine eriflim imkanlar› sa¤-
lamal›; fiziksel ve cinsel istismara u¤ram›fl ço-

cuklarla madde ba¤›ml›s› olanlara rehabilitasyon
hizmetleri vermeli; çocuklar›n aileleriyle yeniden
bir araya getirilmeleri için arac›l›k görevi üstlen-
meli; mesleki ve yaflam becerileri e¤itimi dahil
olmak üzere e¤itim sa¤lamal› ve hukuki yard›m-
lardan yararlanabilmeleri için gerekli kanallar›
oluflturmal›d›r. Taraf Devlet bu yöndeki giriflim-
lerinde sivil toplumla gerekli iflbirli¤i ve eflgüdü-
mü gözetmelidir.“ (Hindistan ‹RSG, Add. 115,
parag. 54 ve 55. Ayr›ca bkz. Peru ‹RSG, Add. 8,
parag. 12; Ermenistan ‹RSG, Add. 118, parag.
42 ve 43; ‹ran ‹RSG, Add. 123, parag. 45 ve
46; K›rg›zistan ‹RSG, Add. 127, parag. 49 ve
50; Surinam ‹RSG, Add. 130, 27; Kolombiya
2RSG, Add. 137, parag. 40 ve 42; Komoros
‹RSG, Add. 140, parag. 35 ve 40; Palau ‹RSG,
Add. 149, parag. 38-41)

Bununla birlikte, genellikle san›lan›n tersine, bu
çocuklar›n çoğu 20. madde kapsam›na girmemek-
tedir; çünkü bunlar “aile ortamlar›ndan yoksun b›-
rak›lm›ş” çocuklar değillerdir. Örneğin Namib-
ya’da gerçekleştirilen ve 515 sokak çocuğunu
kapsayan bir araşt›rmaya göre, “araşt›rma kapsa-
m›ndaki çocuklar›n hemen hepsinin belirli aral›k-
larla döndükleri aileleri vard›r ve bu çocuklar›n
çoğu 5-6 çocuklu ailelere mensuptur. Ayr›ca, ço-
cuklar›n yar›s› baş›nda yaln›zca annenin ya da ba-
ban›n bulunduğu ailelerden gelmektedir ve ailele-
rin reisi durumundaki kişiler genellikle kad›nlar-
d›r. Bilindiği gibi kad›nlar›n iş bulmalar› erkekle-
re göre daha güçtür (Namibya İR, parag. 190-
192).Bu durumda, söz konusu çocuklar› sokağa
yönelten ailelerinin kendilerini istememesi ya da
istismar etmesi değil, ekonomik gereksinim ve
dürtülerdir. Geçmişte, Devlet’in ve hükümet d›ş›
kuruluşlar›n bu çocuklar›n yaşamlar›na müdahale
etmeleri olumsuz sonuçlar vermiştir. Çünkü yap›-
lan müdahalelerde, sokakta görülen her çocuğun
kal›c› bir alternatif eve yerleştirilerek kurtar›labi-
leceği varsay›lm›şt›r.
Bütün bunlara karş›n, anas›z babas›z kald›klar›
(çat›şmalar, k›tl›k ya da AIDS gibi nedenler yü-
zünden), aileleri taraf›ndan terk edildikleri, beden-
sel cinsel ya da duygusal istismardan kaçmak iste-
dikleri için sokaklarda olan çocuk say›s› da önem-
lidir.
Bugün sokak çocuklar›na yard›m› amaçlayan pro-
jelerin çoğu daha titiz ve düşünceli bir yaklaş›m›
benimsemekte, bir yandan çocuklar›n aileleriyle
bağlar›n› sürdürme isteklerini gözetirken, diğer
yandan da kendi bağ›ms›zl›k ve özgüven duygula-
r›n› dikkate almaktad›r. Bu projeler, Sözleşme’nin
çocuğun birey olarak özerkliğini ve kişisel hakla-
r›n› (maddeler 5, 12-16, 19, 29 ve 32) ve çocuğun
ailesinin desteklenmesini (maddeler 5, 9, 18, 26,
27 ve 30) öngören ilkelerini giderek daha fazla sa-
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vunmakta ve desteklemektedir. Projelerde çocu-
ğun sokak olarak bulunduğu mekan temel al›n-
makta, çocuğa bir yandan pratik hizmetler ulaşt›-
r›l›rken diğer yandan da değişim h›z›n› denetleme
gücü desteklenmekte, aile ve toplum rehabilitas-
yonu teşvik edilmektedir.
Bu çocuklara tan›nan f›rsatlar›n art›r›lmas›na ek
olarak Devletler suiistimal olaylar›n› önleyecek
etkin girişimlerde bulunmak durumundad›rlar:
“Dilenmenin yasa ihlali oldu¤unu dikkate alan
Komite, bundan hareketle sokaklardan topla-
nan çocuklar›n yarg› önüne ç›kar›lmas› ya da
yetimhane ve gözetim evi gibi yerlere yerlefltiril-
mesi risklerine dikkat çeker.

“Komite, Taraf Devletin, çocuklar aras›ndaki di-
lencilik ve bafl›boflluk gibi durumlar için yarg›
yoluna gidilmesini öngören yasalar› kald›rmas›n›
tavsiye eder.” (Ürdün 2RSG, Add. 125, parag.
51 ve 52)

“...Komite, Taraf Devletin güvenlik güçlerine ço-
cuk haklar› konusunda e¤itim vermesini, böyle-
ce güvenlik güçlerini sokaktaki çocuklar›n suç
ve di¤er suiistimalden korunmalar›na katk›da
bulunacak duruma getirilmesini tavsiye eder.”
(Burundi ‹RSG, Add. 133, parag.70)

“...sokaklarda yaflayan çocuklar›n ‘sosyal temiz-
lik’ ad›na tecavüze, kötü muameleye, iflkenceye
hatta öldürülmeye maruz kald›klar› yolundaki
iddialar ciddi endiflelere neden olmufltur.

“Komite Taraf Devlete Sokak Çocuklar›n›n Bak›-
m› Ulusal Program› haz›rlamas›n› ve bu çerçeve-
de eksiksiz geliflebilmeleri için sokak çocuklar›na
beslenme, giyim, konut, sa¤l›k ve mesleki e¤i-
timle yaflam becerileri e¤itimi dahil olmak üzere
e¤itim yard›mlar›-f›rsatlar› tan›mas›n› tavsiye
eder. Ayr›ca Taraf Devlet fiziksel ve cinsel istis-
mara u¤rayan, madde ba¤›ml›s› durumuna ge-
len çocuklara rehabilitasyon hizmetleri sa¤lama-
l›, bu çocuklar› polisin zalimce davran›fllar›ndan
korumal› ve aileleriyle yeniden bir araya gelme-
leri için çaba göstermelidir.” (Guatemala 2RSG,

Add. 154, parag. 54 ve 55) 

Çözümler düflünülürken,
“çocu¤un yetifltirilmesinde
süreklili¤in korunmas›na ve
çocu¤un etnik, dinsel, kültürel
ve dil kimli¤ine” gereken
sayg›n›n gösterilmesi

Bu madde, 7. madde (ana-babas›n› tan›ma ve on-
lar taraf›ndan bak›lma hakk›, bkz. s. 123) ve 8.

madde (çocuğun kimliğinin korunmas›, bkz. s.
127) ile ilgilidir. Ne yaz›k ki kimi ülkelerin geç-
mişi bu hakk›n ihlâl edildiği örneklerle doludur,
örneğin yerli halka ya da az›nl›klara mensup ço-
cuklar zorla kendi ailelerinden ayr›larak hali vak-
ti yerinde çocuksuz ailelerin yan›na konulmuştur.
İyi niyetli gibi de görünse, bu tür muameleler ka-
ba bir ›rkç›l›ğ›n ifadesidir ve bugüne dek birçok
çocuğa ve aileye zarar vermiştir. Unutulmamas›
gerekir ki bu hüküm, 30. madde hükümleri doğ-
rultusunda az›nl›klara ya da yerli halklara mensup
çocuklar›n kendi kültürlerini ve dinlerini yaşama
ve kendi dillerini kullanma hakk›n› yans›tmakta-
d›r (bkz. s. 459).

Çocuğun yetiştirilmesinde süreklilik, mümkün
olan durumlarda, ana-baba, aile ve daha geniş
anlamda toplum ile temas›n sürekliliği demektir
- ki bu temas çocuk evlat edinildiğinde bile
mümkündür (daha fazla bilgi için bkz. madde
21, s. 305). Yetiştirilmede süreklilik, ayn› za-
manda, koruyucu ya da evlat edinen ailenin ay-
n› kültürden olmas› ya da bak›m kurumlar›nda-
ki personelden hiç olmazsa belirli bir bölümü-
nün yine bu nitelikte olmas› ya da en iyisi kuru-
mun kendisinin bu aç›lardan uygun bir coğrafî
yerde bulunmas› anlam›na da gelir. “Dilsel kö-
kenin” belirtilmesi çok önemlidir. Dilde ak›c›l›k
en iyi (ve genellikle yaln›zca) çocukluk döne-
minde kazan›l›r. Dolay›s›yla, çocuk başka dille-
ri konuşanlarla birlikte ayn› yere yerleştirilse bi-
le, ana dilini öğrenmesi için her tür çaba göste-
rilmelidir.

Din ve kültür söz konusu olduğunda iki uyar›y›
dikkate almak gerekir. Birincisi, 3 (1). madde bağ-
lam›nda, dinin ya da kültürün sürekliliği, çocuğun
yüksek yarar› aç›s›ndan her durumda uygun olma-
yabilir; örneğin çocuğun ailesinden ayr›lmas›n›n
nedeni zararl› dinî ve kültürel uygulamalarsa ya
da çocuk ana-baban›n kimi inanç ve uygulamalar›
yüzünden evinden kaçm›şsa. İkincisi, çocuğun ye-
tenekleri yeterince geliştiğinde, düşüncelerini ifa-
de etme ve dernek kurma haklar›na nas›l sayg›
göstermek gerekiyorsa, 12. ve 15. maddeler ›ş›-
ğ›nda kendi dinini seçme özgürlüğüne de sayg›
gösterilmelidir.

Yetiştirmede sürekliliğin bir başka anlam› da,
Devlet’in, kendi bak›m› alt›ndaki çocuklar› birden
çok yerleştirmeye tâbi tutmaktan mutlaka kaç›n-
mas› gerekliliğidir. Ailelerini yitirmiş olmas›n›n
sars›nt›s› içindeki çocuklar davran›şsal sorunlar
sergileyebilirler ve bunun sonucunda bir koruyucu
aileden diğerine geçip giderek daha k›s›tlay›c› ku-
rumlara yerleştirilebilirler ki, bu da davran›şsal
sorunlar›n daha da artmas›na yol açabilir. Çocuk-
lar›n yaşant›lar›nda parçalanmaya yol açabilecek
bu tür süreçlerden kaç›n›lmal›d›r.
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

20. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (20. madde, sosyal güvenlik, sa¤l›k ve e¤itimle ilgili devlet kurulufllar› özel olarak ilgilen-
dirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 20. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (20. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin sosyal
hizmet görevlilerini, evlat edindirme kurumlar›nda ve çocuklar›n bulunduklar› di¤er kurumlarda çal›flanla-
r›, koruyucu aileleri, ö¤retmenleri ve sa¤l›k görevlilerini kapsamas› gerekir).

2200..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr

� Ana-babalara, çocuk için alternatif bak›m aramalar›na gerek b›rakmayacak yeterli destek sa¤lan›yor mu?

� Çocuklara ana-babalar› taraf›ndan bak›lmas›n›n mümkün olmad›¤› durumlarda, gerekli destek de verile-
rek, çocu¤un genifl aile içine yerlefltirilmesinin mümkün olup olmad›¤› araflt›r›l›yor mu?

� Çocuklar taraf›ndan yönetilen ailelere destek verilmesine yönelik uygun önlemler al›n›yor mu? 

� Devletin, aile ortamlar›ndan yoksun b›rak›lm›fl çocuklar için gerekli bak›m› sa¤lamas› yasal bir yükümlülük
durumuna getirilmifl mi?

� Ailesi olmayan çocuklar›n gereksinimlerini karfl›lamada sa¤l›k ve e¤itim personelinden ve di¤er meslek
mensuplar›ndan yard›m istemek için gerekli sosyal hizmetler var m›d›r?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Ailesi olmayan çocuklar›n kurumlara yerlefltirilmesinden sorumlu kifliler yeterince e¤itilmifller mi?

Afla¤›daki durumlarda çocuklar›n görüflleri al›n›yor mu?

� alternatif bak›m için yerlefltirme düflünüldü¤ünde,

� alternatif bak›m yerleri belirlenirken,

� alternatif bak›m kurumlar› izlenip denetlenirken.

� Aile ortamlar› d›fl›nda baflka yerlere yerlefltirilen çocuklar›n korunmas›na yönelik ba¤›ms›z flikayet mekaniz-
malar› var m›?

� Çocuklar koruyucu ailelerin yan›na verilmeden önce bu aileler yeterince araflt›r›l›p kendilerine bu yönde
yetki veriliyor mu?

� Koruyucu aileler özürlü çocuklar› yanlar›na almalar› için teflvik ediliyorlar m›? 

� Koruyucu aileler özürlü çocuklara bakabilmelerini sa¤layacak e¤itimi al›yorlar m›?

� Koruyucu aileler düzenli olarak izleniyor mu?

� Koruyucu ailelerden kendisini ilgilendiren bütün konularda çocu¤un görüflünü almalar› ve bu görüflleri gö-
zetmeleri isteniyor mu?

� Devlet, bak›c› ailelerin yan›ndaki çocuklar›n esenlik durumlar›n› izliyor mu? 

� Çocuklar yaln›zca zorunlu durumlarda m› kurumlara yerlefltiriliyor?

� Çocuklar›n yerlefltirildikleri kurumlar düzenli olarak izleniyor mu?

� Çocuklara bak›m sa¤layan bütün kurumlarda nicelik ve nitelik anlam›nda yeterli personel bulunuyor mu?

� Kurumlarda çal›flanlar, Sözleflme ile çocu¤a tan›nan haklar› uygulayacak e¤itimi alm›fllar m›?

� Bu tür kurumlar insan olarak çocu¤un sayg›nl›¤›na özen gösterip onun mümkün oldu¤unca normal bir ya-
flam sürmesini ve toplumla bütünleflmesini sa¤layacak çabalar› gösterip gerekli önlemleri al›yorlar m›?

Bu tür kurumlarda, örne¤in afla¤›daki hususlarda yasaklama getirilmifl mi?

� tek tip giysi zorunlulu¤u, 

� gündelik normal ifllerin ötesinde, çocuk iflçili¤i

� fiziksel ceza,

� özgürlü¤ün k›s›tlanmas›,

� çocu¤u denetleme amac›yla ilaç verme,

� yiyecek vermeme

� uyku uyutmama

� denetim amac›yla çocu¤u ailesiyle görüfltürmeme.

� Bu tür kurumlardan kendisini ilgilendiren bütün konularda çocu¤un görüflünü almalar› ve bu görüflleri gö-
zetmeleri isteniyor mu?
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� Mümkün oldu¤u durumlarda bütün kurulufllar, herhangi bir özrü olmayan çocuklarla özürlü çocuklara bir-
likte hizmet sunuyor mu?

� Mümkünse, çocuklar›n yerlefltirildikleri kurumlar›n de¤ifltirilmesinden kaç›n›l›yor mu? 

� Sokaklarda yaflayan/çal›flan çocuklara yönelik projeler, mümkün oldu¤u durumlarda, bu çocuklar›n ailele-
riyle ve kendi toplumlar›yla temas› sürdürmelerini sa¤l›yor mu?

Sosyal hizmet yetkilileri, belirli bir bak›m kurumunu seçerken ya da desteklerken, çocu¤un yetifltirilmesinde afla-
¤›daki hususlar itibar›yla süreklili¤in korunmas›na özen gösteriyorlar m›?

� çocu¤un etnik kökeni,

� çocu¤un dinî kökeni,

� çocu¤un kültürel kökeni,

� çocu¤un dilsel kökeni.

(örne¤in, çocu¤un ailesi, arkadafllar› ve toplumu ile temas›n› sürekli k›larak, bu mümkün de¤ilse özel düzenle-
meler yoluyla).

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 20. madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› 20. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 3(2) ve (3): Devlet’in, koruma ve bak›m sa¤lama, çocuklara yönelik bütün hizmetlerde ve yerlefltir-
melerde uygun standartlar› gözetme yükümlülükleri

Madde 7: ana-babas›n› bilme ve onlar taraf›ndan bak›lma hakk›

Madde 8: çocu¤un kimli¤inin korunmas› 

Madde 9: çocu¤un yüksek yarar›n›n gerektirdi¤i durumlar d›fl›nda ana-babadan ay›r›lmamas›

Madde 16: özel yaflama, aileye ve eve yönelik keyfî müdahaleden korunma

Madde 18: ana-baban›n, Devlet’in de deste¤iyle birinci derecede ve ortak sorumluluklar›

Madde 21: evlat edinme

Madde 22: mülteci çocuklar

Madde 25: çocuklar›n yerlefltirildikleri kurumlar›n düzenli olarak izlenmesi

Madde 30: az›nl›klara ve yerli halklara mensup çocuklar
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Özet

Evlat edinme

21. Maddenin Metni

Evlat edinme sistemini kabul eden ve/veya buna izin veren Taraf Devletler, çocu¤un en yüksek yararlar›n›n
temel düflünce oldu¤unu kabul edecek ve afla¤›daki ilkeleri gerçeklefltireceklerdir:

(a) Bir çocu¤un evlat edinilmesine ancak yetkili makam karar verir. Bu makam uygulanabilir yasa ve usul-
lere göre ve güvenilir bütün bilgilerin ›fl›¤›nda; çocu¤un, ana-babas›, yak›nlar› ve yasal vasisine göre duru-
munu göz önüne alarak ve gereken durumlarda tüm ilgililerle yap›lacak görüflme sonucu onlar›n da evlat
edinme konusundaki r›zalar›n› alma zorunlulu¤una uyarak, karar›n› verir.

(b) Çocu¤un kendi ülkesinde elveriflli biçimde bak›lmas› mümkün olmad›¤› ya da evlat edinecek veya yan›na
yerlefltirilecek aile bulunmad›¤› takdirde, ülkeleraras› evlat edinmenin çocuk bak›m›ndan uygun bir çözüm
oldu¤unu kabul ederler.

(c) Baflka bir ülkede evlat edinilmesi düflünülen çocu¤un, kendi ülkesinde mevcut evlat edinme durumuyla
eflde¤er olan güvence ve ölçülerden yararlanmas›n› sa¤larlar.

(d) Ülkeleraras› evlat edinmede, yerlefltirmenin ilgililer bak›m›ndan yasa d›fl› para kazanma konusu olma-
mas› için gereken bütün önlemleri al›rlar.

(e) Bu maddedeki amaçlar›, uygun oldu¤u ölçüde, ikili ya da çok tarafl› düzenleme veya antlaflmalarla tefl-
vik ederler ve bu çerçevede, çocu¤un baflka bir ülkede yerlefltirilmesinin yetkili makam veya organlar tara-
f›ndan yürütülmesini güvence alt›na almak için çaba gösterirler. 

21.
madde, evlat edinmeye ilişkin
her tür düzenlemede yüksek ya-
rar ilkesini gözeterek ve bu ko-
nudaki asgarî gereklilikleri be-

lirleyerek evlat edinilen (buna izin veren ülkeler-
de) çocuklar›n haklar›n› ele almaktad›r. Bu mad-
deye göre ülkeleraras› evlat edinme, ancak, çocu-
ğun kendi ülkesinde uygun bir biçimde yerleştiril-
mesi mümkün değilse düşünülmelidir. Bütün kü-
çük çocuklar›n aileye, ilişkilerinde sürekliliğe ve
güven duygusuna gereksinim duyduklar›, dünya-

n›n birçok ülkesinde kabul edilmektedir ve bu ka-
bulleniş Sözleşme’nin Önsöz’ünde şu sözlerle bir
kez daha vurgulanmaktad›r: Aile “Toplumun te-
mel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle ço-
cuklar›n gelişimleri ve esenlikleri için doğal orta-
m› oluşturur” ... “Çocuğun kişiliğinin tam ve
uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi
ve anlay›ş havas› içindeki bir aile ortam›nda yetiş-
tirilmesi gerekir”. Ancak, bu gereksinimin kal›c›
biçimde karş›lanmas›nda evlat edinmenin ne ölçü-
de çözüm oluşturduğu tart›şmal› bir konudur. 



Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme, 20. maddede bu-
nun ailesi olmayan çocuklar için düşünülebilecek
yollardan biri olduğunu belirtmesine karş›n, çocu-
ğun kendi ülkesinde evlat edinilmesinin ne ölçüde
uygun olduğu konusunda bile yans›z kalmaktad›r.
Çocuğun süreklilik ve kişisel bağlanmalar anla-

m›ndaki psikolojik gereksinimlerinin evlat edin-
me formaliteleri olmadan da karş›lanabileceği
aç›kt›r. Bununla birlikte, evlat edinme yoluna baş-
vurulduğu durumlarda, buna ilişkin süreçler ço-
cuklar›n haklar›n› güvence alt›na almak için ge-
rekli düzene bağlanmal›d›r. �

Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken Rapor-
lar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Aile ortam› ve alternatif bak›m

Bu bölümde Taraf Devletler’den, yürürlükte olan belli bafll› yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere;
özel olarak da “çocu¤un yüksek yarar›” ve “çocu¤un görüfllerine sayg›” ilkelerinin bu önlemlere na-
s›l yans›t›ld›¤›na; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlüklere ve bu yol-
da al›nan mesafeye; ve afla¤›daki hususlara iliflkin olarak gelecek için benimsenen uygulama önce-
liklerine ve somut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

(g) Evlat edinme (madde 21).

Taraf Devletler’den, yukar›dakilere ek olarak flu konularda da bilgi talep edilmektedir: Raporun ait
oldu¤u dönemde her y›l için, afla¤›da belirtilen çocuk gruplar›nda yer alan çocuk say›s›n›n, yafl gru-
bu, cinsiyet, etnik ya da ulusal köken, kentsel ya da k›rsal yerleflim aç›s›ndan ayr›flt›r›lm›fl olarak ve-
rilmesi: evsiz çocuklar, koruyucu bak›m alt›na al›nan istismara ya da ihmale maruz çocuklar, koru-
yucu aile yan›na yerlefltirilen çocuklar, kurumlara yerlefltirilenler, ülke içinde evlat edinme yoluyla ai-
lelerin yan›na geçen çocuklar, ülkeleraras› evlat edinme çerçevesinde ülkeye gelen çocuklar ve yine
ayn› çerçevede ülke d›fl›na ç›kan çocuklar. 

Taraf Devletler’in bu bölümde ele al›nan çocuklara iliflkin olarak daha baflka anlaml› istatistikler ve
göstergeler iletmeleri de memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5, parag. 16-18)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“V. A‹LE ORTAMI VE ALTERNAT‹F BAKIM

H. Evlat edinme (madde 21)

Devlet’in evlat edinme sistemini tan›y›p bu uygulamaya izin verdi¤i durumlarda, çocu¤un yüksek
yarar›n›n gözetilmesi için al›nan önlemleri, yasal, idarî ya da adlî nitelikte olanlar dahil belirtin. Ay-
r›ca, afla¤›daki hususlarda da bilgi verilmesi gerekmektedir: 

Bir çocu¤un evlat edinilmesine izin vermeye yetkili merciler; 

Evlat edinme ifllemine dayanak oluflturan yasa ve usullerle, yine bu nitelikteki güvenilir bilgiler;

Evlat edinme ifllemine izin verilebilmesi aç›s›ndan gerekli olan, çocu¤un kendi ana-babas›, akra-
balar› ve yasal vasileri itibar›yla durumu;

Konuyla ilgili kifli ve taraflar›n sürece ne ölçüde kat›ld›klar›, bu kiflilerin yeterli bilgiye dayanan r›-
zalar›n›n ne flekilde al›nd›¤› ve bu kiflilere sa¤lanan dan›flmanl›k; söz konusu taraf ve kiflilere sa¤-
lanan bilgilerin, evlat edinmeye alternatif yollar› ve evlat edinme iflleminin do¤uraca¤› sonuçlar›
da içerip içermedi¤i ve bu arada sürece çocu¤un kat›l›m›n›n sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›, çocu¤un ko-
nuya iliflkin görüfllerinin de al›n›p al›nmad›¤›;

‹zleme mekanizmalar› dahil, çocu¤u korumaya yönelik mevcut güvenceler; 

Baflta kiflisel haklar olmak üzere ve çocu¤un kimlik, biyolojik ana ve babas›n› bilme hakk› dahil,
evlat edinmenin çocu¤un haklar› üzerindeki etkisi; 
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“Evlat edinme sistemini kabul
eden ve/veya buna izin veren”
Taraf Devletler
Ailesi olmayan çocuklar için en iyi çözümün evlat
edinme olduğuna inanlar vard›r. Örneğin, Sözleş-
me taslağ›n› haz›rlayan Çal›şma Grubu’nda yer
alan ABD’li bir delege, Sözleşme’ye şöyle bir hü-
küm konulmas›n› önermişti: “Çocuğa kendi ana-
babas› taraf›ndan ya da biyolojik ailesinin diğer
üyeleri taraf›ndan bak›lmas›n›n mümkün olmad›ğ›
durumlarda, Taraf Devletler’in yetkili mercileri,
çocuğun kal›c› biçimde evlat edinilmesi için ge-
rekli önlemleri alacaklard›r” (E/1982/12/Add.1,C,
s. 56-59, Detrick, s. 299). 
Görüş yelpazesinin tam ters ucunda ise, İslâm Hu-
kuku’nu uygulayan ve bu nedenle evlat edinmeye
tümden karş› ç›kan Devletler yer almaktad›r. Di-
ğerleri, evlat edinmenin olumsuz yanlar› üzerinde
durmaktad›r. Örneğin çocuklar›n zorla çal›şt›r›l-
d›klar›n› gizlemek için “sahte evlat edinme” yolu-
na başvurulduğu da bildirilmektedir (Köleliğin
Çağdaş Biçimleri Çal›şma Grubu’nun Raporu, 8.
oturum, Ekonomik ve Sosyal Konsey,
E/KN.4/Sub.2/1993/30 s. 33; ayr›ca bkz. madde

32, s. 481). Komite, evlat edinme uygulamas›n›n
istismar› konusundaki endişelerini dile getirmiştir:
“Komite ayr›ca endifleyle belirtmek ister ki, ‘ev-
lat edinilen’ çocuklar› korumas› beklenen mev-
cut yasal düzenlemelerin yetersizli¤i, baflta k›z-
lar olmak üzere çocuklar›n ev ifllerinde çal›flt›r›l-
malar› gibi istismar örneklerine yol açm›flt›r.”
(Gana ‹RSG, Add. 73, parag. 18 ve 19)
“Komitenin endiflelerine neden olan bir baflka
konu da, ülkeler aras› evlat edinmenin ekono-
mik ve cinsel sömürü amac›yla kullanabiliyor ol-
mas›d›r.” (Rusya Federasyonu 2RSG, add. 110,
parag. 43)
“Komite ‘fiktif’ bak›m konusunda Taraf Devletin
tafl›d›¤› endifleleri paylaflmaktad›r...burada ana ba-
bas›ndan uzak kalan çocuklar, gerçek anlamda
evlat edinilmek yerine kendilerini gerekli bak›m ve
e¤itimden yoksun b›rakan ortamlarda ve koflullar-
da tutulmaktad›r.” (Kongo Demokratik Cumhuri-
yeti ‹RSG, Add. 153, parag. 44. Ayr›ca bkz. Kon-
go Demokratik Cumhuriyeti ‹R, parag. 85) 
İslâm Hukuku, çocuğun gerçek ana-babas›n› ve
kan bağ›n› gizleyen bir evlat edinme anlay›ş›n› ka-
bul etmemektedir. Bu hukukta, aile olmayan ço-
cuklar kefalet sistemine göre sürekli olarak koru-

Ülkeleraras› evlat edinmenin söz konusu oldu¤u durumlarda, afla¤›da belirtilenleri sa¤lamak üze-
re al›nan önlemler konusunda bilgi verin: 

Böyle bir çözümün, yaln›zca, çocu¤un kendi ülkesinde koruyucu aile yan›na yerlefltirilmesinin,
evlat edinilmesinin ya da yine ayn› ülkede uygun biçimde bak›lmas›n›n mümkün olmad›¤› du-
rumlarda düflünülmesi;

Ülkeleraras› evlat edinme durumunda, evlat edinilen çocu¤un, kendi ülkesinde evlat edinilme
durumunda sahip olaca¤› standart ve güvencelerin eflde¤eri standart ve güvencelere sahip ol-
mas›.

Ülkelararas› evlat edinme iflleminin, bu iflte yer alan kiflilere haks›z ve yasa d›fl› kazanç sa¤la-
mamas›;

Di¤er ülkede yerleflti¤i yerin izlenmesi ve yüksek yarar›n›n her durumda dikkate al›nmas›n›n
sa¤lanmas› dahil, ülkeleraras› evlat edinilen çocu¤un durumunu izleyecek uygun mekanizma-
lar›n oluflturulmas›. 

Raporlarda, ayr›ca, afla¤›daki hususlara iliflkin bilgiler de yer almal›d›r: 

Devlet’in, 21. maddede belirtilen hususlar›n gerçekleflmesi amac›yla taraf oldu¤u ikili ya da çok
tarafl› düzenlemeler ya da antlaflmalar (örne¤in, Çocuklar›n Korunmas› ve Ülkeleraras› Evlat
Edinmeye ‹liflkin ‹flbirli¤i Hakk›ndaki May›s 1993 tarihli Lahey Sözleflmesi gibi);

Bu çerçevede, bir çocu¤un bir baflka ülkede aile yan›na verilmesi ifllemlerinin yetkili kifliler ya
da merciler eliyle gerçekleflmesini sa¤lamak üzere al›nan önlemler;

Yafl, cinsiyet, çocu¤un durumu, çocu¤un as›l ailesinin ve evlat alan ailenin durumu, çocu¤un
geldi¤i ülke ve yerlefltirildi¤i ülke dahil olmak üzere, ülkeleraras› evlat edinilen çocuklara iliflkin
ayr›flt›r›lm›fl veriler;

21. maddenin uygulanmas›nda al›nan mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için belirlenen
hedefler.”

(ÇHS/K/58, parag. 83-85. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da bu
madde çerçevesinde verilecek raporlarla ilgilidir: 35, 160 ve 165; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek
3, s. 687.)
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yucu aile yan›nda kalabilirler. Ancak, bu durum-
daki çocuklar yan›nda olduklar› ailenin soyad›n›
alamayacaklar› gibi mirastan da yararlanamazlar.
Ürdün gibi kimi ülkeler ise evlat edinmeyi Müslü-
manlar için yasaklamakta, Müslüman olmayanlar
içinse serbest b›rakmaktad›r (Lübnan İR, parag.
46 ve 47). Maddenin dikkatli biçimde kaleme
al›nmas›na karş›n, nüfusu Müslüman olan kimi
Devletler 21. maddeye özel çekince koymuşlard›r.
Bu ülkeler aras›nda Bangladeş, Brunei Darüsse-
lam, M›s›r, Endonezya, Ürdün, Kuveyt, Kore
Cumhuriyeti, Maldivler ve Suriye Arap Cumhuri-
yeti yer almaktad›r. Komite Ürdün’le ilgili olarak
şu gözlemde bulunmuştur: 
“Komite, Taraf Devletin Sözleflmenin 20 ve 21.
maddelerine koydu¤u çekincenin temelsiz oldu-
¤u kan›s›ndad›r. Komiteye göre Sözleflmenin 20
(3) maddesi ‹slam hukukundaki kefaleti alterna-
tif bak›m biçimi olarak aç›kça tan›makta ve 21.
madde de evlatl›k sistemini ‘tan›yan ve/ya da
izin veren’ Devletlere at›fta bulunmaktad›r ki,
bunlar herhangi bir durumda Ürdün için geçer-
lilik tafl›mamaktad›r.
“Dolay›s›yla Komite Taraf Devlete çekincesini
geri çekmesi tavsiyesinde bulunur (Ürdün
2RSG, Add. 125, parag. 10 ve 11)
Diğer ülkelerin kendi geleneksel evlat edinme uy-
gulamalar› vard›r ve Devlet bu uygulamalar›n
Sözleşmeye uyup uymad›klar›n› belirlemek duru-
mundad›r. Komite, Kanada’ya 21. maddenin hü-
kümlerine koyduğu çekinceyi geri almas› tavsiye-
sinde bulunmuştur. Bu çekincede “...Kanada’daki
yerli halklar taraf›ndan benimsenen adetsel bak›m
biçimlerine ters düştükleri sürece” denilmektedir
(ÇHK/K/2/2/Rev.8, s. 16; Kanada İRSG, Add.
137, parag. 10). Komite ayr›ca Marshall Adalar›n›
da bu alandaki adetsel uygulamalar› gözden geçir-
meye teşvik etmektedir: 
“Komite, aile üyelerinin ‘adetsel’ evlat edinme
ifllemleri hakk›nda bilgi ve veri bulunmamas›n-
dan endiflelidir...
“Taraf Devlet, adetlere dayal› evlat edinmeleri
kapsayacak; cinsiyete, yafla ve kentsel/k›rsal
yerleflime göre ayr›flt›r›lm›fl bilgilere ulafl›lmas›n›
sa¤layacak bir araflt›rma yapt›rmal›, sonuçta bu
olgunun kapsam›n› ve yayg›nl›¤›n› ortaya ç›ka-
rarak gerekli önlem ve politikalar› buna dayan-
d›rmal›d›r.” (Marshall Adalar› ‹RSG, Add. 139,
parag. 40 ve 41)

Çocu¤un yüksek yarar›n›n en
baflta gözetilmesi
Evlat edinmede, çocuğun yüksek yarar›, 3. mad-
dedeki gibi gözetilmesi gereken “başl›ca” husus
değil “en başta gelen husus” olmal›d›r. Başka bir
deyişle, evlat edinmede, ekonomik, siyasal, devlet
güvenliğiyle ya da evlat edinenlerin güvenliğiyle

ilgili başkaca hiçbir husus, çocuğun yarar›n›n önü-
ne geçemeyecek ya da bununla eşdeğer say›lama-
yacakt›r. Verdiği ikinci raporda Peru’nun da be-
lirttiği gibi,
“Burada aileye çocuk de¤il, çocu¤a aile bulun-
mal›d›r.” (Peru 2RSG, parag. 179).
Bu “en başta gelen husus” ilkesi yasalarda aç›kça
yer almal›d›r. Ayn› ilkeyi köstekleyen herhangi
bir yönetmelik, Sözleşme’nin ihlâli anlam›n› taş›-
yacakt›r. Örneğin, evlat edinen aileler aç›s›ndan,
bu kişiler için yaş s›n›rlar› belirlenmesi gibi kat›
koşullar, ya da evlat edinilen çocuk aç›s›ndan, an-
cak çocuğun terk edilmiş olduğu resmen ilân edil-
diğinde evlat edinme işlemine izin verilmesi gibi
uygulamalar bu anlamda Sözleşme’ye ters düş-
mektedir (“Yüksek yarar” konusunda ayr›nt›l› bil-
gi için bkz. madde 3, s. 43 ve madde 18, s.
252.).Burada sözü edilen “çocuk” elbette evlat
edinilmesi söz konusu olan çocuktur. Bununla bir-
likte “yüksek yarar” ilkesi yaln›zca bu çocukla s›-
n›rl› tutulmamal›d›r. Evlat edinme, başka çocukla-
r› da etkileyebilir. Örneğin Filipinler’deki yasaya
göre “10 yaş›nda ya da daha büyük çocuklar›n ev-
lat edinilmeleri söz konusu olduğunda, önce çocu-
ğun r›zas› al›nmal›d›r. Ayn› şekilde, çocuk evlat
edinecek ailelerin 10 yaş›ndaki ya da daha büyük
çocuğunun ya da çocuklar›n›n da bu konudaki r›-
zalar›n›n al›nmas› gerekir” (Filipinler İR, parag.
52). Evlat edinecek ailedeki diğer çocuklar›n yara-
r›na ayk›r› olduğu düşünülen bir evlat edinme iş-
leminin Sözleşme’deki ilkelerle uyuşturulmas›
güç görünmektedir.Çok fazla evlat edinme işlemi
gerçekleşen ülkeler Komite aç›s›ndan bir duyarl›-
l›k konusu oluşturmaktad›r. Ancak Komite ülke
içi evlat edinme işlemlerinin olmay›ş›na da sorgu-
lay›c› yaklaşm›şt›r.
“Komite’nin görüflüne göre, Taraf Devlet, çocuk-
lar›n, özellikle de terk edilenlerin, baflkaca benzer-
leri yan›s›ra evlat edinme ve koruyucu aile gibi
yollardan aile ortam›na benzer ortamlarda yetiflti-
rilmelerinin sa¤lanmas› için daha ötede önlemler
almal›d›r.” (Çin ‹RSG, Add.56, parag. 38)
Evlat edinme işlemleri s›ras›ndaki usul ve işlemler
de çeşitli ayr›mc›l›k biçimlerine çanak tutabilir.
Örneğin Grenada söz konusu olduğunda: 
“Komite, evlat edinmelerde k›z çocuklardan ya-
na aç›k bir cinsiyet yanl›l›¤› görülmesini endifley-
le karfl›lamaktad›r...Taraf Devlet bu konuda bir
araflt›rma yaparak ülkeler aras› evlat edinme ifl-
lemlerinin etkisini de¤erlendirmeli ve bu ifllem-
lerde k›z çocuklar›n neden erkek çocuklara ter-
cih edildiklerini ortaya ç›karmal›d›r.” (Grenada
‹RSG, Add. 121, parag. 19)
Komite, çocuğun yüksek yarar›n›n güvenceye
al›nmas› aç›s›ndan, bütün evlat edinme işlemleri-
nin Devlet taraf›ndan merkezi bir izlemeye tabi
tutulmas›n› öngörmektedir:

302 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›



“Evlat edinme ifllemleri konusunda ulusal stan-
dartlar›n ve istatistiklerin bulunmay›fl› Komiteyi
endiflelendirmektedir. Bu ifllemde baflvurulan
usullerde mu¤lakl›k vard›r ve ifllemleri de¤erlen-
direcek, izleyecek ve takip edecek mekanizma-
lar bulunmamaktad›r. 
“...Taraf Devlet, evlat edinme ifllemleri için kap-
saml› bir ulusal politika belirlemeli ve yönlendiri-
ci ilkeler gelifltirmeli, ayr›ca bir merkezi izleme
mekanizmas› oluflturmal›d›r.”(Ermenistan ‹RSG,
add. 119, parag. 30 ve 31)
“Komite Taraf Devlete, evlat edinme ve bak›c›
aile yan›na yerlefltirme ifllemlerini düzene ba¤la-
yacak kapsaml› bir ulusal politika ve ilgili yön-
lendirici ilkeler gelifltirmesini ve gene ayn› amaç-
la merkezi bir izleme mekanizmas› oluflturmas›-
n› tavsiye eder.” (K›rg›zistan ‹RSG, Add. 127,
parag. 38. Ayr›ca bkz. Tacikistan ‹RSG, Add.
136, parag. 33)

Evlat edinmeye yaln›zca
“yetkili makam taraf›ndan
uygulanabilir yasa ve usullere
göre” … karar verilmesi
Komite, evlat edinmeye izin veren bütün ülkeler-
de, bu işlemin hem ülke içindeki hem de ülkelera-
ras›ndaki düzenlenmesine ilişkin yasal düzenle-
melerin varl›ğ›n› gerekli görmektedir.Örneğin:
“Komite, ayr›ca, Taraf Devlet’in, evlat edinmey-
le ilgili mevcut yasal düzenlemeleri Sözlefl-
me’nin ilkeleri ve hükümleri, özellikle de 20. ve
21. maddeleri ›fl›¤›nda gözden geçirip ulusal ya-
salar›n özel yasalar› ifllerlikli k›lmada ne ölçüde
etkili oldu¤unu de¤erlendirmesini tavsiye et-
mektedir.”(Çin ‹RSG, Add.56, parag. 38)
“...Komite, Hindistan’da evlat edinmeyle ilgili
tek tip bir yasan›n yan›s›ra ülke içinde ve d›fl›n-
da evlat edinme ifllemlerini izleyip takip edecek
etkili önlemlerin bulunmay›fl›n› endifleyle karfl›la-
maktad›r.
“Komite, ülke içinde ve d›fl›nda evlat edinme ifl-
lemlerini kurallara ba¤layan yasal düzenlemele-
rin yeniden gözden geçirilmesini tavsiye eder.”
(Hindistan ‹RSG, Add., parag. 42 ve 43)
“Komite, Taraf Devlette yürürlükte olan evlat
edinmeyle ilgili düzenlemelerde boflluklar bu-
lunmas›ndan, bu alanda geçerli olan usullere
uyulmamas›ndan ve keyfi uygulamalara gidile-
bildi¤ine iliflkin bildirimlerden rahats›zl›k duy-
maktad›r. Endifle konusu olan bir baflka husus
da yasa d›fl› evlat edinme ifllemlerinin yayg›nl›¤›-
d›r. Ayr›ca ülkeler aras› evlat edinme ifllemleri
yeterince izlenememektedir ki, bu tür ifllemler
evlat edinmede ço¤unlu¤u oluflturmaktad›r.
“Komite Taraf Devlete ülke içindeki ve ülkeler
aras› evlat edinmeyle ilgili yasal düzenlemeleri
ve mevcut uygulamalar› gözden geçirmesini

tavsiye eder.” (Kolombiya 2RSG, Add. 137, pa-
rag. 43 ve 44. Ayr›ca bkz. Sri Lanka ‹RSG, pa-
rag. 17 ve 35; Bulgaristan ‹RSG, add. 66, pa-
rag. 15; Myanmar ‹RSG, Add. 69, parag. 17)
“Yetkili merciler” terimi, çocuğun yerleştirilmesi-
ni çocuğun yüksek yarar› aç›s›ndan değerlendir-
mekle, bu konuda gerekli r›zalar›n al›nmas›n› sağ-
lamakla ve gerekli bilgileri gözetmekle görevli
yarg› organlar› ile meslekî organlard›r. Dolay›s›y-
la, bu süreçte hem eğitilmiş sosyal hizmet uzman-
lar›n›n hem de hukukçular›n görev almas› gerekir.
Komite bu bağlamda Panama’ya 
“ilgili görevlilere yeterli eğitimi sağlamas›” tav-
siyesinde bulunmuştur. (Panama İRSG, Add.68,
parag. 31 )

“güvenilir bütün bilgilerin
›fl›¤›nda; çocu¤un, ana-babas›,
yak›nlar› ve yasal vasisine göre
durumunu göz önüne alarak ve
gereken durumlarda bütün
ilgililerle yap›lacak görüflme
sonucu onlar›n da evlat edinme
konusundaki onaylar›n› alarak”
karar verme
Çocuğun yüksek yarar› bir evlat edinme sürecinde
en başta gözetilecek hususken, Sözleşme’de, ço-
cuğun yüksek yarar›n›n mümkün olan durumlarda
onun ana-babas›yla birlikte olmas›n› gerektirdiği
yolunda bir karine yer almaktad›r (maddeler 7 ve
9). Bu çerçevede ana-baban›n çocuğun yetiştiril-
mesinde birincil sorumluluklar› vard›r ve ana-ba-
ba bu sorumluluğu çocuğun yüksek yarar›n› göze-
terek, Sözleşme’de yer alan haklar› çerçevesinde
ve çocuğun gelişen yetenekleri ile uyumlu biçim-
de yerine getirmek durumundad›r (maddeler 5 ve
18). Evlat edinme işlemi, ancak, ana-baban›n ço-
cuğa bakmaya istekli olmamas› ya da yarg› karar›
sonucunda bu sorumluluklar›n› yerine getirecek
durumda olmad›klar›n›n belirlenmesi üzerine
mümkün olabilir. Evlat edinmeyi bunlardan daha
esnek koşullarda serbest b›rakan yasal düzenleme-
ler, Sözleşme ile hem ana-babalara hem de çocuk-
lara tan›nan haklar›n ihlâl edilmesine yol açabilir-
ler. Evlat edinme için gerekli r›zan›n al›nmas› zo-
runluluğunun getirilmesi, çocuklar›n yanl›ş biçim-
de ana-babalar›ndan ayr›ld›klar› vakalar yüzünden
gerekmiştir.
Komite bu arada örneğin Macaristan’da görülen,
çocuğun daha doğmadan başkalar›na evlatl›k ve-
rilmesi biçimindeki uygulamay› eleştirmektedir: 
“Sözleflmenin özellikle 3, 7 ve 21. maddelerinde
yer alan ilkeler ve hükümler ›fl›¤›nda bak›ld›¤›n-
da, ülkede geçerli olan ve ana-babaya henüz
do¤mam›fl çocuklar›n› evlatl›k verme hakk›n› ta-
n›yan 1990 tarih ve XV say›l› de¤ifliklik yasas›
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Komitenin endiflelerine neden olmufltur.
“Komite, Taraf Devlete bu yasayla birlikte he-
nüz do¤mam›fl çocu¤un evlatl›k verilmesine im-
kan tan›yan uygulamalar› yeniden gözden ge-
çirmesini tavsiye eder.” (Macaristan ‹RSG, add.
87, parag. 17 ve 33)
Ancak, bütün bu güvenceler, evlat edinmede ço-
cuğun yarar›n›n “en başta” gözetilmesinin, yasal
zeminleri kollaman›n ve gerekli r›zalar› alman›n
hukukî gerekçeleriyle s›n›rland›r›lm›ş olmas› an-
lam›na gelir. Gerçekten de, buradaki prosedürler
uygulanmazsa, çocuğun yüksek yarar›n›n neyi ge-
rektirdiğinden bağ›ms›z olarak evlat edinme işle-
mi gerçekleşmeyecektir.
Sözleşme hükümleri, evlat edinme yönündeki her
girişimde, bağ›ms›z kişilerin bu konuda ayr›nt›l›
raporlar haz›rlay›p evlat edinme başvurusu konu-
sunda karar verme durumunda olan yetkili merci-
lere iletmesini gerektirmektedir. Ne tür r›zalar›n
al›nmas› gerektiği sorusu burada boş b›rak›lmak-
tad›r. Metinde yer alan “gereken durumlarda” ifa-
desi, bu konuyu ulusal yasalara b›rakmaktad›r.
Oysa, çocuğun ya da doğal ana baban›n aile yaşa-
m› haklar›na yönelik herhangi bir aç›k ihlâl, gerek
bu Sözleşme’nin (bkz. maddeler 7 ve 9) gerekse
diğer insan haklar› belgelerinin de ihlâli anlam›na
gelecektir. Devletler, örneğin, evlilik d›ş› doğmuş
çocuklar›n babalar›n›n evlat edinme işlemlerinde
potansiyel haklar›n›n bulunmamas›n› güvence al-
t›na alan yasal düzenlemeler düşünebilirler. R›za-
n›n istendiği yerlerde ise, Sözleşme bu r›zan›n
“gereken durumlarda bütün ilgililerle yap›lacak
görüşmeler sonucunda” verilmesini istemektedir.

Çocu¤un görüflleri

R›zaya ilişkin zorunluluklarda, çocuğun görüşle-
rinden aç›k olarak söz edilmemektedir. Bununla
birlikte, 12. maddeye bak›ld›ğ›nda (bkz. s. 179)
çocuğun görüşlerinin de al›nmas›n›n, örtülü bi-
çimde belirtilmenin ötesinde zorunlu tutulduğu
görülür. Çocuğun doğrulanabilir görüşleri, çocu-
ğun yüksek yarar›n›n ne olduğunu belirleyen te-
mel verilerden biridir.  
Evlat edinmeyle ilgili hukukî düzenlemeler, çocu-
ğun görüşünün de dikkate al›nmas›n›n ötesinde,
çocuğun resmî r›zas›n› da gerektirebilir. Kimi ül-
keler, evlat edinme için çocuğun görüşünün de
mutlaka al›nmas› gereken belirli yaş s›n›rlar› be-
lirlenmiş olduğunu belirtmektedirler (örneğin No-
va Scotia’da çocuk 12 yaş›ndan büyükse evlat
edinme işleminde mutlaka onun görüşünün de
al›nmas› gerekir (Kanada İR, parag. 1129), H›rva-
tistan’da bu s›n›r 10 (H›rvatistan İR, parag. 103),
Moğolistan’da ise 9’dur (Moğolistan İR, parag.
135-139)). Bir diğer yol da, çocuklara kendileriy-
le ilgili evlat edinme işlemlerini veto etme hakk›
tan›nmas›d›r. Evlat edinme hiçbir zaman vazgeçil-
mez bir yol değildir (İslâm Hukuku’yla ilgili de-

neyim sürekliliğin evlat edinme olmadan da sağla-
nabildiğini göstermektedir) ama geri dönülmez bir
yan› vard›r. Dolay›s›yla, evlat edinme işlemine r›-
za göstermek, bunu veto etmekten daha fazla risk
içeren, daha ağ›rl›kl› bir karard›r. Aktif biçimde
r›za belirtmek yerine veto hakk›n› kullanmama bi-
çimindeki pasif tutum da, çocuğun kendini doğal
ana-babas› önünde suçlu gibi hissetmesini de bir
ölçüde önleyecektir. Ayr›ca bu, çocuklar›n görüş-
lerini serbestçe ifade etmelerini, ancak bunun için
zorlanmamalar›n› öngören 12. maddenin özüne
uygun düşmektedir. Herhangi bir yaştaki çocuğun
hangi koşullarda kendi ifade ettiği görüşe ayk›r›
olarak evlat edinilebileceğine karar vermek güç-
tür. Ama, göründüğü kadar›yla, işleme itiraz eden
çok küçük bir çocuk olsa bile bu isteği dikkate al-
mak ve konuyu bir süre rafa kald›rmak daha doğ-
ru olacakt›r.
Çocuklar›n Korunmas› ve Ülkeleraras› Evlat Edin-
meye İlişkin İşbirliği Hakk›ndaki Lahey Sözleş-
mesi, bu tür evlat edinme işlemlerinin, ancak, ço-
cuğun Devlet’inin “çocuğun kendi görüşünün al›n-
m›ş ve evlat edinme işleminin sonuçlar› hakk›nda
bilgilendirilmiş olmas› ve böyle bir onay›n gerekli
görüldüğü durumlarda çocuğun kendi onay›n›n da
al›nd›ğ›” durumlarda gerçekleşebileceğini belirt-
mektedir (madde 4(d)(1)). Ayr›ca, “evlat edinme
işlemi için çocuğun kendi onay›n›n da gerekli gö-
rüldüğü durumlarda, bu onay›n serbestçe, gerekli
yasal formda ve yaz›l› belgeyle destekli olarak ve-
rilmesi” öngörülmektedir (madde 4(d)(3)).
Komite, 12. madde uyar›nca evlat edinme işlemle-
rinde çocuğun isteklerinin dikkate al›nmas›n›n
önemini vurgulam›şt›r:
“... Komite, ailelerin yeniden birleflmesi ve evlat
edinme gibi konular dahil, çocuklar›n aile içinde
ve sosyal yaflamda kendilerini ilgilendiren karar-
lara daha fazla kat›lmalar›n›n sa¤lanmas›n› tav-
siye eder.” (Almanya ‹RSG, Add.43, parag. 29)
“Komite, Taraf Devlet’e, evlat edinme ifllemleri-
ne yönelik düzenlemeler ile baflta 3., 12., ve
21. maddeler olmak üzere Sözleflme’nin hü-
kümleri aras›nda uyum sa¤lanmas›n› tavsiye
eder.” (Honduras ‹RSG, Add.24, parag. 26)
“Evlat edinme ifllemlerinde, Sözleflme’nin 12.
maddesi hükümleri gözetilmelidir.”(Meksika
‹RSG, Add.13, parag. 18)

“çocu¤un … bak›lmas› mümkün
olmad›¤› … takdirde ülkeler-
aras› evlat edinmenin, çocuk
bak›m›ndan uygun bir çözüm
oldu¤unu kabul ederler”
Buradaki ifade, ülkelerin, çocuk bak›m seçenekle-
rinden biri olarak ülkeleraras› evlat edinmeyi de
gözeteceklerini aç›kça söylemekten bilinçli biçim-
de geri durmaktad›r. Çünkü, daha sonra (aşağ›ya
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bak›n›z) da ele al›nacağ› gibi ailesiz çocuklar söz
konusu olduğunda başka ülkelere evlat verilmeye
ancak en son çare olarak başvurulmal›d›r. 
Ülkeleraras› evlat edinmelerin artmas› endişelere
yol açm›şt›r. Düşük doğum oranlar› ve gayr› meş-
ruluğa ilişkin tutumlar›n gevşemesi sonucunda ev-
lat edinilebilecek bebek say›s›n›n azald›ğ› ülkeler-
de çocuk değerli bir meta haline gelmiştir. Örneğin
Kolombiya Komite’ye sunduğu raporda, evlat
edinmede Kolombiya’l› ailelere öncelik tan›nmas›-
na karş›n, Kolombiya’l› çocuk evlat edinen yaban-
c›lar›n say›s›n›n Kolombiya’l›lardan daha fazla ol-
duğunu belirtmiştir (Kolombiya İR, parag. 133-
135 ve s. 31). Böylece çocuk evlat edinmede tica-
rî amaçl› ve yasa d›ş› uygulamalar giderek artm›ş-
t›r. Ortada s›k› yasal düzenlemeler ve denetim ol-
mad›kça çocuklar kaç›r›labilmekte ya da kendi
yüksek yararlar› gözetilmeksizin, fuhuş ve kölelik
gibi amaçlarla bile evlat edinilebilmektedir. Bu
olas›l›k, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin ço-
cuk sat›ş›, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi
ile ilgili ihtiyari protokolünde tan›nmaktad›r (bkz.
s.653). Bu durumda Devletler çocuk sat›ş›n› ve ka-
çakç›l›ğ›n› aç›k biçimde suç sayacak ve cezaland›-
racak önlemler almak durumundad›rlar. Suç say›-
lan fiiller aras›nda, “evlat edinmeyle ilgili uluslara-
ras› hukuk belgelerine ayk›r› olarak, bir çocuğun
evlat edinilmesi için arac› kimliğiyle onay al›nma-
s›” da yer almaktad›r.” (2, 3 ve 5. maddeler). 
Komite, bu olguya ilişkin endişelerini s›k s›k dile
getirmiştir:
“Komite, Sözleflme ilkelerinin ve hükümlerinin
aç›kça ihlâl edildi¤i çocuk kaç›rma ve ülkelerara-
s› evlat edinme gibi olaylar›n say›ca artmas›ndan
büyük endifle duymaktad›r. Bu arada, ülkelerara-
s› evlat edinmelerde özellikle Sözleflme’nin 3.,
12. ve 21. maddelerini dikkate alan düzenleyici
bir çerçevenin olmay›fl› da bir baflka endifle kay-
na¤›d›r.” (Paraguay ‹RSG, Add.27, parag. 11)
“Komite, Taraf Devlet’in, çocuk evlat edinme ko-
nusunda yasa d›ş› faaliyet gösteren bir örgütlen-
menin aç›ğa ç›kar›ld›ğ›, bu arada çocuk haklar›n›n
ihlâlinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin ye-
tersiz kald›ğ› yolundaki bilgilerini endişe ile kar-
ş›lamaktad›r.”(Guatemala İRSG, Add.58, parag.
21, Ayr›ca bkz. Nikaragua İRSG, add. 36, pa-
rag.18; Ukrayna İRSG, Add. 42, parag.11) 
Ülkeleraras› evlat edinmelerin düzene bağland›ğ›
durumlarda bile Komite, belirli endişelerini koru-
muştur (örneğin, ülkeleraras› evlat edinmelerin
say›ca fazlal›ğ›na ilişkin bu endişelerini Belarus,
Kosta Rika, Meksika ve diğer kimi ülkelere ilet-
miştir). Buna karş›l›k, ülkeleraras› evlat edinme-
nin olumsuz sonuçlar› konusunda Danimarka tara-
f›ndan verilen bilgiler üzerine bu ülkeye 
“aileler taraf›ndan evlat edinilen yabanc› kökenli
çocuklar›n durumunu daha yak›ndan izlemek

üzere gerekli ad›mlar›n at›lmas›” tavsiyesinde
bulunmufltur. (Danimarka ‹RSG, Add.33, parag.
27, Ayr›ca bkz. ‹sveç ‹RSG, Add. 2, parag. 13)
Arjantin, 21. maddenin (b), (c), (d) ve (e) paragraf-
lar›na çekince koymuştur. Ama bunun nedeni ül-
keleraras› evlat edinme konusundaki ilgisizlik de-
ğildir. Arjantin, tersine, bu hükümlerin kendi yetki
alan› içinde geçerlilik taş›mad›ğ›n› belirtmiştir;
“Çünkü, Sözleşme’deki bu hükümlerin pratikte
uygulanabilmesi için, çocuklar›n sat›ş›n›n ve kaç›-
r›lmalar›n›n önlenmesi için ülkeleraras› evlat edin-
meyle ilgili çok kesin mekanizmalar›n yerleştiril-
mesi gerekir” (ÇHS/K/2/Rev.8, s. 13, Arjantin İR,
parag. 62). Bu görüşü doyurucu bulmayan Komite,
Arjantin’e geri çekmek üzere bu çekincesini yeni-
den gözden geçirmesi tavsiyesinde bulunmuştur
(Arjantin İRSG, Add.35, parag. 8 ve 14).

Ülkeleraras› evlat edinmenin,
ancak “çocu¤un kendi ülkesinde
elveriflli biçimde bak›lmas›
mümkün olmad›¤›, evlat
edinecek veya yan›na
yerlefltirilecek aile bulunmad›¤›”
zamanlar düflünülmesi
Başka bir deyişle, ülkeleraras› evlat edinmeye an-
cak son çare olarak bak›lmaktad›r. Komite, bunu
Meksika’ya aç›k biçimde iletmiştir:
“ülkeleraras› evlat edinme, 21. madde ›fl›¤›nda,
ancak en son baflvurulacak bir yol olarak görül-
melidir.” (Meksika ‹RSG, Add.13, parag. 18)
Bu nedenle Devletler’in, çocuğa kendi ülkesinde
uygun bir bak›m sağlanmas› için aktif önlemler al-
ma ve gerekli her tür çabay› gösterme yükümlü-
lükleri vard›r. Belirtilen “son çare” hükmü, “çocu-
ğun yetiştirilmesinde, etnik, dinî, kültürel ve dilsel
kökeninde süreklilik” öngören 20(3). madde ile;
çocuğun ana-babas›n› bilme ve onlar taraf›ndan
bak›lma hakk›ndan söz eden 7. madde ile; ve ço-
cuğun kimliğini korumas›n› anlatan 8. madde ile
tutarl›l›k taş›maktad›r. Çocuklar›n Korunmas› ve
Ülkeleraras› Evlat Edinmeye İlişkin İşbirliği Hak-
k›ndaki May›s 1993 tarihli Lahey Sözleşmesi de
ülkeleraras› evlat edinmenin, ancak, “çocuğun
kendi Devlet’i içinde yerleştirme olanaklar› bütü-
nüyle değerlendirildikten sonra” gündeme gelebi-
leceğini teyit etmiştir. 

“Baflka bir ülkede evlat
edinilmesi düflünülen çocu¤un,
kendi ülkesinde mevcut evlat
edinme durumuyla eflde¤er
olan güvence ve ölçülerden
yararlanmas›”
Bu çerçevede, ülkeleraras› herhangi bir evlat edin-
me işlemi ile ilgili olarak, çocuğun ülkesindeki
yetkililerin, gerekli araşt›rmalar› yaparak, bilgileri
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toplayarak ve ilgili taraflar›n görüşlerini (gerekir-
se dan›şmandan yararlan›labilinir) alarak, bu işle-
min çocuğun yüksek yarar›na olacağ›n› belirleme-
leri gerekir. Lahey Sözleşmesi bu konuda asgarî
zemini oluşturur ve kimi ayr›nt›lar› belirlerken,
evlat edinmeyle ilgili yasal düzenlemelerinin,
meslekî eğitiminin ve idarî mekanizmalar›n›n yer-
li yerinde olmas›n› sağlama işi de hiç kuşkusuz
tek tek Devletler’e düşmektedir. Komite, bunu he-
nüz yerine getirmeyen her ülkeye aşağ›daki tavsi-
yelerde bulunmuştur:
“Komite, Taraf Devlet’in, çocuklar›n evlat edinil-
me ifllemlerine yönelik sistemin Sözleflme’nin 21.
maddesi ›fl›¤›nda etkili biçimde izlenip denetlen-
mesi için gerekli izlemeyi ve denetlemeyi gerçek-
lefltirecek önlemleri almas›n› tavsiye eder. Bu ara-
da, ilgili konularda görev yapan personele yeterli
düzeyde e¤itim de verilmelidir. Bunlara ek ola-
rak, Taraf Devlet’in, Çocuklar›n Korunmas› ve Ül-
keleraras› Evlat Edinmeye ‹liflkin ‹flbirli¤i Hakk›n-
daki Lahey Sözleflmesi’ni onaylamas› da yararl›
olacakt›r.” (Guatemala ‹RSG, Add.58, parag. 34,
Ayr›ca bkz. Mo¤olistan ‹RSG, Add. 48, parag.25;
Ermenistan ‹RSG, Add. 119, parag. 31) 

Ülkeleraras› evlat edinmenin
“yasa d›fl› para kazanma” ile
sonuçlanmamas›
Gerek ülke raporlar›, gerekse Komite’nin gözlem-
leri, çocuklar›n evlat edinme çerçevesinde kaç›r›l-
malar›yla ilgili olaylardan duyulan rahats›zl›ğ› be-
lirtmektedir. Çocuk evlat edinen kişilerin yapt›k-
lar› ödemeler iyi niyetle ve çocuğa herhangi bir
zarar vermeyecek biçimde yap›lm›ş olsa bile, ço-
cuk baş›na fiyat biçilen herhangi bir sistemin, su-
çu, yolsuzluklar› ve sömürüyü özendirme olas›l›ğ›
yüksektir. 35. madde Taraf Devletler’in, çocuk sa-

t›ş›n› hangi gerekçeyle yap›l›rsa yap›ls›n yasakla-
malar›n› öngörmektedir. Lahey Sözleşmesi’nin
32. maddesi ise şunlar› öngörmektedir:
“1. Ülkeler aras›nda gerçekleştirilen herhangi bir
evlat edinme işlemi nedeniyle kimse haks›z bir
malî ya da başka bir kazanç sağlayamaz.
2. Bu işlemlerle ilgili harcama ve ödemeler, yal-
n›zca, ortaya ç›kan masraflarla ve işlemlerde gö-
rev alan kişilere meslekî hizmetleri karş›l›ğ›nda
yap›lacak makul düzeydeki ödemelerle s›n›rl› ka-
lacakt›r.
3. Evlat edinme işleminde yer alan mercilerin yöne-
ticileri ve çal›şanlar›, verilen hizmetlere göre yük-
sek say›labilecek herhangi bir ücret alamazlar.”
Çocuk sat›ş›, fahişeliği ve pornografisi ile ilgili
İhtiyari Protokol (bkz. s.653) Taraf Devletlere,
evlatl›k işlemlerinden maddi kazanç sağlanmas›n›
suç sayma ve bu suçun faillerini suçun işlendiği
yere iade etme yükümlülüğü getirmektedir (2,3,
ve 5. maddeler)
Devletler … “ikili ya da çok
tarafl› düzenleme veya
antlaflmalarla teflvik ederler ve
bu çerçevede, çocu¤un baflka
bir ülkede yerlefltirilmesinin
yetkili makam veya organlar
taraf›ndan yürütülmesini
güvenceye almak için çaba
gösterirler.”
Bugün ülkeleraras› çocuk evlat edinme aç›s›ndan
Devletler’in taraf olarak yer almalar› gereken en
önemli antlaşma, 1993 tarihli Lahey Sözleşme-
si’dir. (Bz.Ek.4,s.761) Bu Sözleşme, evlat edini-
len çocuğun ülkesi ile evlat eden ülkedeki yetkili-
ler aras›nda, üzerinde anlaşmaya var›lm›ş bir de-
netim, iletişim ve ilişki sisteminin oluşturulmas›
ve bu alanda ayr›nt›l› ve uluslararas› bağlay›c›l›ğ›
olan standartlar›n geliştirilmesi amac›yla haz›rlan-
m›şt›r. Sözleşme, Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin 21. maddesi ve diğer bölümlerini temel al-
makta ve 1986 tarihli Birleşmiş Milletler Ülkeiçi
ve Ülkeleraras› Evlat Edinme ve Koruyucu Aile
İşlemlerine Özel At›fla Çocuklar›n Korunmas›na
ve Esenliğine İlişkin Sosyal ve Hukuksal İlkeler
Bildirgesi’nin hükümlerini yans›tmaktad›r. Lahey
Sözleşmesi’nin birinci amac› “ülkeleraras› evlat
edinmelerin çocuğun yüksek yarar›na olacak ve
çocuğun uluslararas› hukukla tan›nm›ş temel hak-
lar›na sayg› gösterecek biçimde gerçekleşmesi
için gerekli güvencelerin oluşturulmas›d›r” (mad-
de 1a).
Komite, bu Sözleşme’nin kimler taraf›ndan kabul
edildiğini sistematik biçimde izlemiş, Sözleş-
me’yi benimseyen ülkeleri (bkz. üstteki kutu yaz›-
s›) takdirle karş›larken diğerlerini ayn› şeyi yap-
maya teşvik etmiştir. Dikkat edilirse, bu belgeyi
onaylayan ülkelerin çoğu, ülkeleraras› evlat edin-
melerin say›ca yüksek olduğu ülkelerdir.
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Çocuklar›n Korunmas› ve Ülkeler-
aras› Evlat Edinmeye ‹liflkin ‹flbirli¤i
Hakk›ndaki Lahey Sözleflmesi’ni
imzalayan Ülkeler (2001 y›l› Aral›k
ay› itibar›yla)

Almanya Arnavutluk Avustralya

Avusturya Brezilya Burkina Faso 

Çek Cumh. Danimarka Ekvator

El Salvador Finlandiya Filipinler 

Fransa Hollanda İspanya

İsrail İsveç İtalya      

Kanada K›br›s Kolombiya      

Kosta Rika Meksika Norveç

Peru Panama Polonya

Romanya Slovakya Slovenya

Sri Lanka Şili Venezuela



UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

21. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (21. madde, adalet, sosyal güvenlik ve d›fl iliflkilerle ilgili devlet kurulufllar›n› özel olarak
ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil/toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 21. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (21. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin sosyal
hizmet görevlilerini, yarg› sisteminde, liman ve s›n›r denetim ifllerinde çal›flanlar›, evlat edindirme kurum-
lar›nda ve çocuk evlat edinenlerin e¤itiminde görev yapanlar› kapsamas› gerekir).

2211..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
� Devlet, çocuklar›n evlat edinilmelerine izin veren bir sisteme sahip mi?

E¤er yan›t “evet” ise:

Bu konudaki yasalar ve idare (ülke içindeki ya da ülkeleraras›ndaki) bütün evlat edinme ifllemlerinde afla¤›daki
hususlar› sa¤l›yor mu? 

� çocu¤un yüksek yarar›n›n en baflta gözetilmesi,

� evlat edinme ifllemlerine yaln›zca yetkili bir merciin izin vermesi,
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� bu yetkililerin kararlar›n› konuyla ilgili ve güvenilir bütün bilgileri derleyerek vermeleri.

� Bu bilgiler, çocu¤un teyit olunabilir nitelikteki kendi görüfllerini de içeriyor mu?

� Yafl› ve olgunluk düzeyi de dikkate al›narak, çocu¤un görüflleri dikkate al›n›yor mu?

� Evlat edinme iflleminden etkilenecek çocuklar›n (yani evlat edinecek kiflilerin kendi çocuklar›n›n) görüflleri
ve yüksek yarar› yetkililer taraf›ndan dikkate al›n›yor mu?

� Bu süreçte, çocu¤un kendi ana-babas›n› bilme ve onlar taraf›ndan bak›m görme hakk›na özen gösteriliyor
mu?

� Bu süreçte çocu¤un kimli¤inin korunmas› var m›; etnik, dinî, kültürel ve dilsel kökeninin süreklili¤ine özen
gösteriliyor mu?

Bir evlat edinme ifllemine r›za göstermeden önce yetkililerin afla¤›daki hususlarda yeterince tatmin olmalar› flar-
t› aran›yor mu ? 

� evlat edinme iflleminin, çocu¤un ana-babas›, akrabalar› ve yasal vasileri aç›s›ndan izin verilebilir nitelik
tafl›mas›,

� ilgili kiflilerin yasalarca gerekli görülen her tür r›zay› vermifl olmalar›.

� Yasalar›n r›zay› zorunlu gördü¤ü durumlarda, ilgili kiflilere dan›flmanl›k hizmeti veriliyor mu?

Çocuklar›n afla¤›da belirtilen k›staslara göre evlat edinilmeye r›za verme haklar› var m›?

� herhangi bir yaflta,

� belirli bir yaflta,

� yafla ve olgunluk düzeyine ba¤l› olarak.

� Bütün çocuklara evlat edinilme ifllemini reddetme hakk› tan›nm›fl m›?

� Evlat edinilen bütün çocuklar›n durumu yetkililer taraf›ndan düzenli aral›klarla izleniyor mu? 

� Ülkeleraras› çocuk evlat edinme ifllemlerine, yaln›zca, çocu¤un ülke içindeki bir koruyucu ailenin yan›na
yerlefltirilmesinin, çocu¤un ülke içinde bir aile taraf›ndan evlat edinilmesinin ya da yine ülke içinde uygun
bir baflka kuruma yerlefltirilmesinin mümkün olmad›¤› durumlarda m› izin veriliyor? 

� Ülkeleraras› evlat edinme ifllemlerinde (çocuk ister ülkeden ç›ks›n ister girsin) bütün çocuklar belirli bir ül-
kede geçerli olan güvencelere ve standartlara di¤er ülkede de eflit biçimde sahip olabiliyorlar m›?

� S›n›r denetimlerinde, ana-babalar› durumunda olmayan kiflilerle birlikte geçifl yapan bebeklerin ve çocuk-
lar›n durumu izleniyor mu?

� Çocuklar›n ülkeleraras›nda evlat edinme ifllemlerinden haks›z kazanç sa¤lanmas› yasaklanm›fl m›?

� Çocuklar›n Korunmas› ve Ülkeleraras› Evlat Edinmeye ‹liflkin ‹flbirli¤i Hakk›ndaki May›s 1993 tarihli Lahey
Sözleflmesi ülke taraf›ndan imzalanm›fl ya da onaylanm›fl m›?



Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� E¤er böyle ise, bu Sözleflme’nin yasalara ve idarî usullere iliflkin bütün hükümleri uygulan›yor mu?

� Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, Çocuk Sat›fl›, Çocuk Fahifleli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ilgili ‹htiyari Pro-
tokol onayland› m›?

� E¤er onayland›ysa bütün hükümleri iç hukuka aktar›ld› m›?

� Evlat edinme ifllemleri ile ilgili akdedilmifl iki ya da çok tarafl› baflka antlaflma var m›?
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HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 21. Madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r.

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›-
Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde
çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfl-
lerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 21. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 5: ana-baban›n yönlendiricili¤i ve çocu¤un geliflen yetenekleri

Madde 7: ana-babas›n› bilme ve onlar taraf›ndan bak›lma hakk›

Madde 8: çocu¤un kimli¤inin korunmas› hakk›

Madde 9: çocu¤un yüksek yarar›n›n gerektirdi¤i durumlar d›fl›nda ana-babadan ay›r›lmamas›

Madde 10: ailelerin yeniden birleflmesi

Madde 11: çocu¤un yasa d›fl› yollarla ülke d›fl›na ç›kar›lmas›n›n ve döndürülmemesinin yasaklanmas›

Madde 16: özel yaflama, aileye ve eve yönelik keyfî müdahaleden korunma

Madde 18: ana-baban›n ortak sorumluluklar›

Madde 20: aile ortamlar›ndan yoksun kalan çocuklar

Madde 25: çocuklar›n yerlefltirildikleri kurumlar›n düzenli aral›klarla denetlenmesi

Madde 35: çocuklar›n sat›lmalar›n›n, kaç›r›lmalar›n›n ve fuhfla sürüklenmelerinin önlenmesi

Çocuk Haklar› Sözleflmesi, çocuk sat›fl›, çocuk fahifleli¤i ve pornografisi ile ilgili ‹htiyari Protokol 
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Özet

mülteci
çocuklar

22. Maddenin Metni

1. Taraf Devletler, ister tek bafl›na olsun isterse ana-babas› veya herhangi bir baflka kimse ile birlikte bulun-
sun, mülteci statüsü kazanmaya çal›flan ya da uluslararas› veya iç hukuk kural ve usulleri uyar›nca mülte-
ci say›lan bir çocu¤un, bu Sözleflme’de ve insan haklar›na veya insanî konulara iliflkin söz konusu
Devletler’in taraf olduklar› di¤er uluslararas› sözleflmelerde tan›nan ve bu duruma uygulanabilir nitelikte
bulunan haklar› kullanmas› amac›yla koruma ve insanî yard›mdan yararlanmas› için gerekli bütün önlem-
leri al›rlar.

2 Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birleflmifl Milletler Örgütü ve onunla iflbirli¤i yapan
hükümetler aras› ve hükümet d›fl› yetkili baflka kurulufllarla bu durumda olan bir çocu¤u korumak, ona
yard›m etmek, herhangi bir mülteci çocu¤un ailesi ile yeniden bir araya gelebilmesi için ana-babas› veya
ailesinin baflka üyeleri hakk›nda bilgi toplamak amac›yla iflbirli¤inde bulunurlar. Herhangi bir nedenle kendi
aile çevresinden sürekli ya da geçici olarak ayr› düflmüfl bir çocu¤a bu Sözleflme’ye göre tan›nan koruma, ayn›
esaslar içinde, ana-babas› ya da ailesinin baflkaca üyelerinden hiçbirisi bulunmayan çocu¤a da tan›nacakt›r

22.
madde, mülteci ve iltica hakk›
isteyen çocuklar›n uygun bi-
çimde korunma ve ailelerinin
yan›s›ra daha önceki resmi ya

da gayr› resmi bak›c›lar›n›n izlenmesi dahil insanî
yard›mlardan yararlanma haklar›n› ele almaktad›r.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli-
ği (UNHCR) taraf›ndan yap›lan tahminlere göre
21. yüzy›l›n baş›nda dünyadaki 23.3 milyon mül-
tecinin 10 milyonunu çocuklar oluşturmaktayd›.
Maddenin daha önceki taslaklar›nda mülteci çocu-
ğun “özel korumaya ve yard›ma gereksinimi oldu-
ğu” vurgulan›yordu. Bu özel vurgu, daha sonra,
önce bu çocuklar›n gereksinimlerinin Sözleş-
me’nin maddelerinin gerektiği gibi kendilerine de
uygulanmas› durumunda karş›lanacağ›n›n haz›rl›k
çal›şmalar› s›ras›nda görülmesiyle, sonra da ço-
cuklara özel ikamet yeri ve yurttaşl›k tan›ma ko-

nusunda ihtiyatl› olan ya da aileleri izleme masra-
f›n› yüklenmek istemeyen Devletler’in tepkileri
dikkate al›narak yumuşat›lm›şt›r
(E/1982/12/Add.1, C, s. 64-68; Detrick, s. 320-
329). Burada önemli olan mülteci konumunda
olan ya da iltica talep eden çocuğun “özel koruma
ve yard›m” gereksinimi olduğunun kabul edilme-
sidir. Nitekim UNHCR Yürütme Kurulu bu yönde
çeşitli kararlar alm›şt›r. Örneğin, Kurulun mülteci
çocuklarla ilgili 47 (1987) ve 59 (1989) say›l› ka-
rarlar› ile mülteci çocuklar ve aileleri ile ilgili 84
(1997) ve mültecilerin ailelerinin korunmas›yla il-
gili 88 (1999) say›l› kararlar› bu yöndedir. 

Bu madde, belirtilen şu maddelerle birlikte ele
al›nmal›d›r: 9. madde (ana-babadan ancak çocu-
ğun yüksek yarar› söz konusu olduğunda ve zo-
runluluk hallerinde ayr›lma); 10. madde (ailelerin
yeniden birleşmesinin olumlu, insanc›l ve kolay-



laşt›r›c› biçimde ele al›nmas›), 20. madde (aileleri
olmayan çocuklar›n korunmas›); 39. madde (si-
lahl› çat›şma, işkence ve diğer istismar uygulama-
lar›na tan›k ve hedef olanlar›n tedavi ve rehabili-
tasyonu); ve 37. madde (özgürlüklerinden yoksun
b›rak›lmaya ancak son çare olarak baş vurulmas›).
Bu madde ayr›ca, Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) belirlediği il-
kelerle, özellikle de Mülteci Çocuklar›n Korun-
malar›na ve Bak›mlar›na İlişkin İlkeler başl›kl›
1994 tarihli belge ile de ilişkilidir. Çocuk Haklar›
Komitesi’nin de belirtmiş olduğu gibi bu belge:

“bütünüyle Sözleflme esinli olup Sözleflme’nin

genel ilkeleri ›fl›¤›nda haz›rlanm›flt›r. Bu belge,

Sözleflme’nin bir eylem çerçevesi, uluslararas› ifl-

birli¤ini gelifltirecek bir belge olarak kullan›lma-

s›n›n mümkün, etkili ve anlaml› olaca¤›n› aç›k

biçimde göstermektedir.” (yedinci oturum rapo-

ru, Kas›m 1994, ÇHS/K/34, s. 61)

O günden bu yana UNHCR ayr›ca İltica Aray›ş›n-
da Olan Kimsesiz Çocuklar Konusunda Uygula-
nacak Politikalar ve Usullere İlişkin İlkeler baş-
l›kl› bir başka belge daha yay›nlam›şt›r (1997).�
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Özel koruma önlemleri

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda
karfl›lafl›lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye; ve gelecek için benimsenen uygu-
lama önceliklerine ve somut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

(a) Ola¤anüstü koflullardaki çocuklar

(i) Mülteci çocuklar (madde 22);...

Taraf Devletler’in, ayr›ca, 23. paragraf kapsam›na giren çocuklara iliflkin istatistikî bilgiler ve
göstergeler de iletmeleri memnuniyetle karfl›lanacakt›r.

(ÇHS/K/5 parag. 23 ve 24)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“ÖZEL KORUMA ÖNLEMLER‹

A. Ola¤anüstü koflullardaki çocuklar 

1. Mülteci çocuklar (madde 22)

Yanlar›nda ana-babalar› ya da baflka kifliler bulunsun bulunmas›n, mülteci statüsüne hak kazanmak
için çal›flan ya da duruma uygulanabilir uluslararas› ya da ulusal yasalar aç›s›ndan mülteci say›lmas›
gereken çocuklar›n gerek bu Sözleflme’de gerekse ilgili Devlet’in taraf oldu¤u di¤er uluslararas›
antlaflmalarda tan›nan haklardan yararlanabilmeleri için kendilerine 22. maddenin 1. paragraf›
çerçevesinde koruma ve insanî yard›m sa¤lanmas› amac›yla al›nan önlemler konusunda bilgi verin.

Raporlarda ayr›ca flu konulara iliflkin bilgiler de yer almal›d›r: 

Mülteci say›lan ya da mülteci statüsü arayan çocu¤a uygulanabilir nitelikteki uluslararas› ve ulusal
yasalar ve usuller; 

Devlet’in, çok tarafl›, bölgesel ve iki tarafl› düzeylerde taraf oldu¤u ilgili uluslararas› insan haklar›
belgeleri;

Mülteci statüsünün belirlenmesi, iltica etmek isteyenlerle mülteci çocuklar›n haklar›n›n korunmas›
gibi konular dahil olmak üzere bu konularla ilgili olan ve halen yürürlükte olan ulusal yasa ve
yönetmelikler; bu çerçevede oluflturulan güvenceler ve tazminat haklar›;
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Çocuklar›n gerek Sözleflme’de, gerekse kiflisel haklarla ekonomik, sosyal ve kültürel haklar belgeleri
dahil olmak üzere ilgili di¤er uluslararas› belgelerde tan›nan haklardan yararlanabilmeleri için
sa¤lanan koruma ve insanî yard›m;

Yanlar›nda kimsesi bulunmayan veya yanlar›nda ana babalar› veya baflka bir kifli bulunan çocuk-
lar›n, geçici veya uzun dönemli çözümler, ailelerin izlenmesi ve aileleriyle yeniden birleflme gibi
konulardaki haklar›n›n güvence alt›na al›nmas› ve korunmas› için al›nan önlemler 

Sözleflme’nin, ayr›mc›l›k gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve
çocu¤un yaflama ve azamî geliflme hakk› gibi genel ilkelerine sayg› gösterilmesini sa¤lamak üzere
al›nan önlemler; 

Mülteci konumunda olan ya da iltica hakk› talep eden çocu¤un haklar›yla ilgili bilgilerin
yayg›nlaflt›r›lmas›na ve bu konuda gerekli e¤itimin özellikle bu madde kapsam›ndaki ifllerle ilgili
görev yapanlara verilmesine yönelik olarak al›nan önlemler;

Mülteci konumunda olan ya da iltica talep eden çocuklara iliflkin, yafl, cinsiyet, gelinen ülke, vatan-
dafll›k, yan›nda kimse bulunup bulunmad›¤› gibi göstergeler itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl bilgiler: 

Bu konumda olup okula giden ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlanabilen çocuklar; 

Rapor sunma döneminde, Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin kavranmas›n› sa¤lamak üzere verilen
e¤itimlere kat›lan ve iltica iflleriyle ilgili görevlerde çal›flan personel say›s›, bunlar›n yapt›klar› ifllere
göre dökümü. 

Ayr›ca, 22. maddenin 2. paragraf›na uygun olarak, gerek Birleflmifl Milletler Taraf›ndan, gerekse
Birleflmifl Milletler ile iflbirli¤i yapan yetkili uluslararas› kurulufllar taraf›ndan afla¤›daki alanlarda
yürütülen çabalara destek olmak üzere al›nan önlemler konusunda bilgi verin:

Çocu¤un korunmas› ve çocu¤a yard›mc› olunmas›; 

Çocu¤un ailesiyle yeniden birleflmesi amac›yla mülteci çocu¤un ana-babas›n›n ya da ailesinin di¤er
üyelerinin izinin sürülmesi.

Çocu¤un ana-babas›n›n ya da ailesinden bir baflka kiflinin bulunamamas› durumunda, bu çocu¤a,
Sözleflme’de de belirtildi¤i gibi her ne nedenle olursa olsun aile ortam›ndan geçici ya da kal›c›
olarak yoksun kalm›fl di¤er çocuklara sa¤lanan koruman›n ayn›s›n›n sa¤lanmas› için al›nan önlem-
ler konusunda bilgi verin.

Bu maddenin bir uzant›s› olarak, ayr›ca, benimsenen önlemlerin yaflama geçirilmesini izlemek üzere
oluflturulan de¤erlendirme mekanizmalar›, karfl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için belirlenen öncelik-
ler konusunda bilgi verin.” 

(ÇHS/K/58, parag. 119-122. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da bu
madde çerçevesinde verilecek raporlarla ilgilidir: 25, 27, 35, 43, 49, 53, 74 ve 87; K›lavuz’un tam
metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)

“... mülteci statüsü kazanmaya
çal›flan ya da uluslararas› veya
iç hukuk kural ve usulleri
uyar›nca mülteci say›lan çocuk”

Mültecilerin statüsüyle ilgili 1951 tarihli Sözleş-
me (1967 y›l›nda ç›kart›lan bir Protokol’le değiş-
tirilmiştir) mülteciler için uluslararas› bir tan›m
getirmektedir. Genel olarak ele al›nd›ğ›nda, gerek
çocuk gerekse yetişkin mülteciler, ›rk, din, vatan-
daşl›k, belirli bir sosyal gruba ait olma ya da belir-
li bir siyasal görüşe sahip olma gibi nedenlerden
dolay› kovuşturmaya uğrama konusunda hakl› ge-
rekçeleri bulunduğu için vatandaşl›ğ›n› taş›d›klar›
ülkenin d›ş›nda bulunan (ya da herhangi bir ülke-

nin vatandaş› olmayan) ve ayn› gerekçeyle ülkele-
rine dönemeyecek olan ya da dönmek istemeyen
kişilerdir. Bu anlamda mülteci statüsünde olan bir
çocuk ya da yetişkin, kendi ülkesine dönmeye zor-
lanamaz ya da onu kendi ülkesine dönmeye zorla-
yabilecek bir başka ülkeye aktar›lamaz.

Bu tan›m uygulama aç›s›ndan zaman zaman s›n›r-
l› kalm›ş, örneğin k›tl›k ya da salg›n hastal›k gibi
nedenler yüzünden ülkelerini terk edenleri kapsa-
mam›şt›r. Ülkeler üzerindeki mülteci bask›s› art-
t›kça, bu konuda getirilen k›s›tlamalar da artmak-
tad›r (örneğin kimi Devletler, bu tan›mla ilişkili
olarak hangi ülkelerin güvenilebilir, hangilerinin
ise güvenilemez olduğuna ilişkin ön yarg›lar ge-
liştirmişlerdir). Komite, bununla birlikte, sözü



edilen Sözleşme’nin ve ilgili Protokol’ün, henüz
bunu yapmam›ş ülkelerce onaylanmas›n› tavsiye
etmiştir.

Kendi ülkelerinde yerlerinden olanlar

Çocuklar ve aileleri, kendi ülkelerinde de çeşitli
kovuşturmalardan ya da silahl› çat›şmalardan kaç-
mak için bir yerden diğerine gidebilirler. Bu in-
sanlar mültecilerinkine benzer deneyimler yaşasa-
lar bile, hareket kendi ülkelerinde olduğu için tek-
nik anlamda mülteci tan›m›na girmezler. Nitekim
bu insanlar kendi ülkelerinden başka ülkelere gi-
dip sonra yeniden kendi ülkelerine döndükçe,
“mülteci” tan›m› ile “kendi ülkelerinde yerlerin-
den olanlar” tan›m› aras›nda sal›n›m gösterirler. 

Kendi Ülkelerinde Yerlerinden Olanlar Genel
Sekreterliği Temsilcisi Ülke İçi Yer Değiştirme
Yönlendirici İlkeleri (1998) başl›kl› bir belge ç›-
kartm›şt›r. Bu belge söz konusu durumdaki kişile-
rin sorunlar›n› ele almakta, insanlar›n keyfi tehcir
uygulamalar›na karş› korunma hakk›n› vurgula-
maktad›r. Bu uygulamalar›n örnekleri aras›nda
belirli bölgelerin etnik aç›dan “temizlenmesi” ya
da kamu yarar› aç›s›ndan zorunlu olmad›ğ› halde
insanlar›n büyük projeler nedeniyle bir yerden
başka bir yere nakledilmeleri yer almaktad›r. Yön-
lendirici İlkeler çocuklar›n böyle durumlardaki
özel gereksinimlerini de dikkate almaktad›r. Bu
çocuklar›n aras›nda ailelerinden, daha önceki ya-
sal ya da gayr› resmi bak›c›lar›ndan ayr›lan, ancak
temel hizmetlere, eğitime ve sivil özgürlüklere
erişim haklar› gözetilmesi gerekenler de yer al-
maktad›r.

Komite, bu şekilde kendi ülkelerinde yer değiştir-
mek zorunda olan insanlar›n sorunlar›na ilişkin
duyarl›l›klar›n› dile getirmiş ve Devletleri söz ko-
nusu ilkeleri gözetmeye davet etmiştir. Örneğin:

“...Komiteyi rahats›z eden husus, ülke içinde,
çok elveriflsiz, hatta yaflam› tehdit eden koflul-
larda zorla yerlerinden edilen, belirli gruplarda
ve kamplarda toplanan çok say›da insan›n varl›-
¤›d›r. Kamplarda toplanan bu insanlar yeterli
sa¤l›k ve e¤itim imkanlar›ndan yoksundur.

“Komite, Taraf Devletin, sivil halk› bu tür zorla
yer de¤ifltirme uygulamalar›ndan korumak, ye-
niden gruplarda toplamaya son verilmesine ilifl-
kin planlar› uygulamak için gerekli her çabay›
göstermesini, bu arada yanlar›nda kimsesi bu-
lunmayan çocuklara özel önem vermesini ve bu
çocuklar›n ailelerini bulmas›n› talep eder. Taraf
Devlet, yerlerinden edilen bütün çocuklar›n ve
ailelerinin, bu arada gruplarda toplananlar›n te-
mel sa¤l›k ve e¤itim hizmetlerine eriflebilmeleri-
ni sa¤lamal› ve bu konumdaki insanlar›n eski
yerlerine dönmeleri gibi genellikle uzun süren

bir süreçte bu tür hizmetlerin süreklili¤ini gü-
vence alt›na almal›d›r. Taraf Devlet, eski yerleri-
ne dönen insanlar›n buralarda yeniden yerlefl-
melerine yard›mc› olmal›d›r. Taraf Devlet bu
söylenenlerin yan›s›ra, kendi ülkelerinde göç-
men durumuna düflen bu insanlar›n kal›c› bir
çözüm olarak as›l yerlerine güvenli biçimde dö-
nebilmelerini sa¤lamada UNHCR ile yak›n iflbirli-
¤i içinde olmal›d›r.” (Burundi ‹RSG, Add. 133,
parag. 67 ve 68).

“Komiteyi endiflelendiren husus, Taraf Devletin,
kendi ülkelerinde yerinden olan nüfusun büyük-
lü¤ü aç›s›ndan dünyada en bafllarda gitmesidir.
Bu insanlar, ülkenin belirli bölgelerinde hüküm
süren afl›r› fliddet olaylar› yüzünden baflka yerle-
re göçmek zorunda kalm›fllard›r...

“Komite, Taraf Devlete, bu konumdaki nüfus
içinde yer alan çocuklar›n gereksinimlerine bi-
rinci öncelik vermesini tavsiye eder. Komite, bu
konuda, Kendi Ülkelerinde Yerlerinden Olanlar
Genel Sekreterli¤i taraf›ndan insan Haklar› Ko-
misyonuna yap›lan önerileri onaylamakta ve Ta-
raf Devletin, uluslararas› toplulukla birlikte bu
önerileri hemen uygulamas›n› tavsiye etmekte-
dir. ‹vedilikle yap›lmas› gerekenler aras›nda, bu
konudaki Yönlendirici ‹lkelerin
(E/CN.4./1998/53/Add.2) Taraf Devletin ilgili
yasal düzenlemelerine ve uygulamalar›na içsel-
lefltirilmesidir.” (Kolombiya 2RSG, Add. 137, pa-
rag. 60 ve 61. Ayr›ca bkz. Gürcistan ‹RSG, Add.
124, parag. 56) 

“mülteci statüsü kazanmaya çal›flan
çocuk”

22. madde, “mülteci statüsü kazanmaya çal›şan”
çocuklar› özel olarak kapsam›na almaktad›r. Bu
şekilde kapsama al›nmak, mültecilik başvurular›
işleme konulan çocuklar›n gereksinimlerinin kar-
ş›lanabilmesi aç›s›ndan zorunludur. Mülteci statü-
sünün tan›nmas›n› sağlayacak sistemlerin iyi işle-
mediği yerlerde, çocuklar›n durumlar› gerçekten
sorunlu olabilir. 

“Komite, belirli bölgelerden gelenlerin mülteci
statüsü kazanmalar›n› olanaks›z k›ld›¤› söylenen
idarî önlemler ve düzenlemelerden ciddî biçim-
de endifle duymaktad›r. Bildirildi¤ine göre, mül-
teci statüsü için yap›lan baflvuru bir kez redde-
dildi¤inde, çocuklar dahil baflvuranlar›n ülkede
yasal olarak kalma olanaklar› da yok olmakta,
böylece bu insanlar polisin sert müdahalelerine
maruz kalabildikleri gibi sosyal yard›mlardan ya-
rarlanma olanaklar›n› da yitirmektedirler.” (Yu-
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goslavya Federal Cumhuriyeti ‹RSG, Add.49, pa-

rag. 20)

Yanlar›nda yak›nlar› bulunan çocuklar, her zaman
olmasa bile genellikle ana-babalar›n›n mülteci sta-
tüsünden yararlanabilmektedirler. Buna karş›l›k,
yanlar›nda kimse bulunmayan ve statülerini kan›t-
lamak zorunda olan çocuklar söz konusu olduğun-
da sorunlar ortaya ç›kmaktad›r. Bu çocuklar›n
kendi durumlar›n› aç›klamadaki güçlükleri, hem
yeterince olgun olmamalar›ndan, hem de bu duru-
ma gelmelerine neden olan olaylar›n bizzat kendi-
leri taraf›ndan değil de yak›nlar› taraf›ndan yaşan-
m›ş olabilmesinden kaynaklanmaktad›r.
UNHCR’in 1997 tarihli Refakat Edilmeyen S›ğ›n-
ma İsteyen Çocuklarla İlgili Politika ve Usullere
İlişkin İlkeler ve 1994 tarihli Mülteci Çocuklar -
Koruma ve Bak›m İlkeleri, bu çocuklar›n statüle-
rinin belirlenmesinde temel güvenceler getirmek-
te (bkz. kutu yaz›s›) ve soruşturmaya yönelik iş-
lemlerin çocuğa yak›n bir ortamda ve itiraz yolu
aç›k olacak biçimde yap›lmas› gereğini vurgula-
maktad›r. Al›nacak bütün kararlar›n çocuğun ya-
rar›n› gözetmesini sağlayacak bir nezaretçi ya da
dan›şman, yak›nlar›ndan ayr›lm›ş ve yanlar›nda
kimsesi olmayan çocuklara yard›mc› olmal›d›r.
Komite bu tavsiyeyi desteklemiştir.

“Çocuk haklar›na iliflkin bilgiler, bütün mülteci
çocuklara kendi dillerinden iletilmelidir.” (Porte-

kiz ‹RSG, Add.45, parag. 21)

“UNHCR ile iflbirli¤i yap›larak, ailelerin birleflmesi-
ni kolaylaflt›rmak, yanlar›nda kimseleri bulunma-
yan çocuklar için hukuk dan›flman› görevlendir-
mek ve gerekti¤inde çocu¤a yak›n görüflme tek-
nikleri uygulamak için gerekli haz›rl›klar tamam-
lanmal›d›r.”(Panama ‹RSG, Add.68, parag. 34)

“...Komite, Taraf Devletin, yanlar›nda kimse ol-
sun olmas›n mülteci statüsü talep eden çocukla-
r›n durumunu de¤erlendirirken baflvurdu¤u
usulleri gözden geçirerek, çocuklar›n bu sürece
mümkün oldu¤unca kat›larak kendi görüfllerini
duyurmalar›na imkan tan›mas›n› tavsiye eder.
Taraf Devletin bu konuda gelifltirdi¤i vasilik me-
kanizmas› sürece de¤erli katk›larda bulunabilir.
Komite bunu dikkate almakla birlikte mekaniz-
man›n ifllemesi için ek çaba gösterilmesini, örne-
¤in amaçland›¤› gibi bu vasilere gerekli e¤itimin
sa¤lanmas›n› tavsiye eder...

“Taraf Devlet, yap›lan baflvurular›n sonuçland›r›l-
mas›n› ve çocuklar›n yerlefltirilmesini geciktiren
nedenleri ele almal›, bunlar› çözüme ba¤layacak
düzeltmeleri yapmal›d›r...” (Norveç 2RSG, Add.
126, parag. 49 ve 50).

“Komite Taraf Devleti, iltica taleplerinin sonuç-
land›r›l›p çocuklar›n yerlefltirilmesi ifllemlerinde
gecikmeye yol açan nedenleri ele almaya ve bu
konuda gerekli düzeltmelere gitmeye özendirir.

“Komitenin endifle duydu¤u bir husus, mülteci
statüsü için baflvuran çocuklar›n yetiflkinlerle aln›
tür mülakata tabi tutulmas›d›r.

“Taraf Devlet, iltica talebinde bulunan çocuklar›n
baflvurular›n› incelemekle görevli personelin bu
konuda e¤itimi için yeterli kaynak ay›rmal›, bu
çerçevede özellikle çocuklarla ve onlar ad›na bafl-
vuruda bulunan temsilcileriyle görüflme teknikle-
ri üzerinde durulmal›d›r...” (Finlandiya 2RSG,
add. 132, parag. 38, 51 ve 52).

Mülteci çocuklar›n, gerek bu
Sözleflme gerekse onaylanm›fl
baflka uluslararas› antlaflmalar
çerçevesinde “koruma ve insanî
yard›mdan yararlanma” hakk›

Mülteci çocuklar, dünyada en savunmas›z, zarar
görmeye en aç›k kesimler aras›ndad›r. Örneğin
UNHCR’nin işaret ettiğine göre bu çocuklar cin-
sel istismar ve askere al›nma gibi tehlikelere en
aç›k durumda olanlard›r ve Komite de bu konuyu
bildirimde bulunan ülkeler nezdinde ele alm›şt›r.
Bu konumdaki çocuklar›n geldikleri ülkelerde
Devlet’in üzerinde ne tür bask›lar olursa olsun,
söz konusu çocuklar›n esenliğini koruman›n ahlâ-
kî ve yasal bir yükümlülük olduğu tart›şmas›z bir
husustur. 

Çocuklar›n özgürlüklerinin
k›s›tlanmas›

Kimi ülkeler “ekonomik göçmenlerin” istilas›na
uğramaktan ürktüklerinden, iltica talebinde bulu-
nanlar durumlar› hakk›nda bir karar verilinceye
kadar özgürlüklerinden yoksun kalabilmektedir.
Oysa Sözleşmeye göre mülteci çocuklar›n özgür-
lüklerinden yoksun b›rak›lmalar›na ancak “en son
çare olarak ve mümkün olan en k›sa süre için”
(madde 37(b)) başvurulmal›d›r. Çocuklar›n özgür-
lüklerinden yoksun b›rak›lmas› karar›, hem Çocuk
Haklar›na Dair Sözleşme’nin hükümlerine, hem
de “Beijing Kurallar›”na tâbi olmal›d›r (1985 ta-
rihli Birleşmiş Milletler Çocuk Adaletinin
Yönetimi Hakk›nda Asgarî Standart Kurallar).;
benzer biçimde, bu çocuklar›n özgürlüklerinin
k›s›tlanmas› koşullar› Sözleşme’ye (madde 37, s.
558 ve madde 39, s. 591) ve Özgürlüğünden Yok-
sun B›rak›lan Çocuklar›n Korunmas› İçin Birleş-
miş Milletler Kurallar›’na uygun olmal›d›r. 

Komite, Avusturya’n›n tutumu ile ilgili endişele-
rini şöyle dile getirmiştir:
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“1997 tarihli Yabanc›lar Yasas›nda öngörülen
“çocuklar söz konusu oldu¤unda daha yumuflak
olunmas›”hükmünü dikkate alan Komite, iltica
talebinde bulunan çocuklardan s›n›r d›fl› edile-
ceklerin bundan önce göz alt›nda tutulmalar›na
izin veren yasa konusunda ciddi endifleler duy-
maktad›r. Taraf Devlet, mülteci statüsü talep
eden çocuklar›n göz alt›nda tutulmalar›na ce-
vaz veren yasalar› yeniden gözden geçirmeli,
bu çocuklara kendi yüksek yarar› gözetilerek
davran›lmal›, bütün bunlarda Sözleflmenin 20
ve 22. maddelerinin hükümleri titizlikle gözetil-
melidir.” (Avusturya ‹RSG, Add. 98, parag. 27)

‹sveç’e ise flu tavsiyede bulunulmufltur: 

“... Yabanc›lar Yasas› çerçevesinde, çocuklar›n
hapsedilmelerine gerek b›rakmayacak alternatif-
ler üzerinde durulmal›d›r.” (‹sveç ‹RSG, Add.2,
parag. 12, Ayr›ca bkz. Gine ‹RSG, add. 100, pa-
rag. 30)

Komite ayr›ca K›rg›zistan’daki uygulamalardan
duyduğu üzüntüyü de dile getirmiştir. İleri sürül-
düğüne göre bu ülkede mülteci statüsü talep edi-
lenlerden bekleme sürelerindeki masraflar› için
para talep edilmektedir (K›rg›zistan İRSG, Add.
127, parag. 54).

“Taraf Devletler, uygun
gördükleri ölçüde, Birleflmifl
Milletler Örgütü ve onunla
iflbirli¤i yapan hükümetler aras›
ve hükümet d›fl› yetkili baflka
kurulufllarla … iflbirli¤inde
bulunurlar”

22. madde haz›rlan›rken, Çal›şma Grubu’nda yer
alan kimi delegeler, ülkelerinin hükümet d›ş› ya
da hükümetler aras› kuruluşlarla işbirliği yapmak
zorunda kalma olas›l›ğ›ndan hoşnut değillerdi. Bu
nedenle metne işbirliğinin tercihe bağl›l›ğ›n› gös-
termek için “uygun gördükleri ölçüde” ibaresi ek-
lenmiştir. HAK ile HDK’lar›n “Birleşmiş Millet-
ler ile işbirliği halinde çal›şmalar›” gerekliliği, ki-
mi temsilcilerin de işaret ettikleri gibi, terörist ku-
ruluşlar›n da teknik anlamda HDK olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Buna karş›l›k başka temsilci-
ler de kimi etkili HDK’lar›n Birleşmiş Milletler
ile birlikte çal›şmamas› nedeniyle bunun bir s›n›r-
lama getirebileceğinden endişe etmişlerdir
(E/KN.4/1989/48, s. 63-66; Detrick, s. 325).

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›,
şöyle demektedir: “Uluslararas› eylem, ayn› za-
manda doğal olarak hem 22. maddenin uygulan-
mas›, hem de mülteci durumundaki ya da bu sta-
tüyü kazanmak isteyen çocuklar›n temel haklar›n-
dan yararlanabilmeleri aç›s›ndan gereklidir. 2. pa-
ragraf, Birleşmiş Milletler organlar›, hükümetler
aras› kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler ile işbirliği
yapan hükümet d›ş› kuruluşlarla işbirliğinin öne-
mini vurgulayarak bu gerçekliği ayr›nt›l› biçimde
ele almaktad›r. Bu kuruluşlar›n ortak eylemleri,
özellikle ailelerin yeniden birleşmesi amac›yla ço-
cuklar›n ana-babalar›n›n ve yak›nlar›n›n izlerinin
sürülmesini gerektiren durumlarda çocuğu koru-
mak ve ona yard›mc› olmak aç›s›ndan zorunlu-
dur.” (K›lavuz, s. 471)

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğinin
(UNHCR) kendine özgü ve önemli çal›şmas›,
Sözleşme’nin taslak çal›şmalar›n›n bütün aşama-
lar›nda vurgulanm›şt›r. Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu taraf›ndan 1949 y›l›nda kurulan
UNHCR’nin görevi, Birleşmiş Milletler himaye-
sinde mültecilere uluslararas› koruma sağlamak,
Hükümetler’le birlikte bu insanlar›n sorunlar›na
çözüm araşt›rmak ve kendilerine maddî yard›m
iletmektir. 
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Ergen yafllardaki mültecilerin
özel gereksinimleri

UNHCR’nin görüşleri şöyledir: “Küçük çocuk-
lar›n gereksinimleri bellidir: hayatta kalabilme-
leri için yeterli beslenme, sağl›k bak›m› ve des-
tek. Buna karş›l›k daha büyük yaşlardaki, özel-
likle ergenlik dönemindeki çocuklar çocuklukla
yetişkinlik aras›nda ara yerdedirler ve bu yaşlar-
dakilerin gereksinimleri pek fark edilmese bile
en az küçük çocuklar›nki kadar önemlidir. 

“Yanlar›nda kimseleri olmayan ergenlik döne-
mindeki çocuklar kendilerine ve başkalar›na
karş› ağ›r bir sorumluluk duygusu taş›yabilirler.
Bu gençlerin bak›c› aileler yan›na yerleştirilme-
leri güç olabilir; ayr›ca kendileri daha küçük
yaşlardakilerin sorumluluğunu üstlenmiş aile re-
isi konumunda da olabilirler. İlkokul sonras›
eğitim, mesleki eğitim ve gelir getirici kanallar
bu yaşlardakilerin yaşam becerilerini geliştire-
bilmeleri ve kendi ayaklar› üzerinde durabilme-
leri için önemli etmenlerdir. Bu alandaki örnek-
ler aras›nda Azerbaycan’daki mesleki eğitim
programlar›, Burkina Faso’daki küçük işletme
yönetimi projeleri ve Burundi’de geri dönemler
için uygulanan yard›m program›d›r. Bu son ör-
nekte geri dönen gençlere toprak ve ev inşa mal-
zemeleri verilmekte ve bu kişilerin evlerini inşa
etmeleri özendirilmektedir. Myanmar’da ise ya-
k›nlar›ndan ayr›lm›ş ve yanlar›nda kimsesi ol-
mayan çocuklar›n kendi kendilerine yetmelerini
sağlamak için özel yard›mlar yap›lmaktad›r.”

(UNHCR’nin 2000 tarihli Mülteci Çocuklar ve
Ergenlerle İlgili Stratejisi ve Etkinlikleri Özet
Notu’ndan al›nm›şt›r, Eylül 2000)



UNHCR’nin Mülteci Çocuklar ve Ergenlerle İlgi-
li Stratejisi ve Etkinlikleri 2000 Özet Notu, çocuk-
lar›n yan›s›ra ergenlik dönemindeki mültecilerin
özel gereksinimlerine ›ş›k tutmakta ve başl›ca gi-

rişim alanlar›n› şöyle belirmektedir: Ana babadan
ay›rma, cinsel istismar, askere al›nma ve eğitim. 
UNHCR’nin çocuk mültecilerle ilgili çal›şmalar›n›n öne-
mi Komite taraf›ndan sürekli olarak vurgulanmaktad›r:
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Mülteci Statüsü Kazanmak ‹steyen Yan›nda Refakatçi
Bulunmayan Çocuklar - UNHCR ‹lke ve Kurallar›

“Bölgeye girifl

Güçsüz ve savunmas›z durumlar› nedeniyle, mülteci statüsü kazanmak isteyen refakatsiz çocuklar›n
bölgeye girişleri yasaklanmamal›d›r.

Kimlik belirleme ve ilk giriflim

Bütün giriş limanlar›ndaki yetkililer, bölgeye giriş yapmak isteyen refakatsiz çocuklar›n geliş önceli-
ğine göre ve en k›sa sürede tamamlanacak biçimde kimlik tespitlerini yapmal›d›rlar.

Refakatsiz çocuklar›n kay›tlar› görüşmeler yoluyla yap›lmal›d›r. Çocuğun durumuna ilişkin bilgilerin
gerektiği gibi kaydedilmesi, daha sonraki işlemlerin “çocuğun yüksek yarar›” gözetilecek biçimde ya-
p›lmas›na yard›mc› olacakt›r.

Refakatsiz bir çocuğun kimliği belirlendikten hemen sonra bir koruyucu ya da dan›şman tayin edil-
melidir. Bu dan›şman ya da koruyucu, çocuk bak›m› alan›nda gerekli deneyime sahip olmal›d›r ki, ço-
cuğun yarar› gözetilebilsin ve gereksinimleri gereğince karş›lanabilsin.

Refakatsiz çocuklarla ilgili biyolojik ve geçmişe ilişkin bilgileri toplamaya yönelik ilk görüşmeler ço-
cuğun gelişinden hemen sonra ve çocuğun yaş durumu gözetilerek yap›lmal›d›r. 

Refakatsiz çocuklarla bütün görüşmelerin, meslekî olarak gerekli niteliklere sahip, mültecilik ve ço-
cuk alan›nda özel eğitim görmüş kişiler taraf›ndan yap›lmas› tercih edilir. Eğer mümkünse, çevirmen-
lik yapanlar da bu alanlarda eğitimli kişiler olmal›d›r.

Her durumda, çocuğun görüşleri ve isteklerini öğrenmek ve gözetmek için çaba harcanmal›d›r.

Mültecilik ifllemlerini izleme 

Yaş› ne olursa olsun her çocuk, mültecilikle ilgili kendisini ilgilendiren işlemleri her zaman izleyebil-
melidir.

Mülteci statüsü kazanmak isteyen çocuklar›n geçifl dönemindeki bak›m› ve
korunmas›

Mülteci statüsü kazanmak isteyen çocuklar›n, özellikle yanlar›nda kimse bulunmuyorsa, özel bak›m
ve korunma haklar› vard›r.

Mülteci statüsü kazanmak isteyen çocuklar›n özgürlükleri k›s›tlanmamal›d›r. Bu, yanlar›nda kimse
bulunmayan çocuklar için özellikle geçerlidir.

Mülteci statüsünün belirlenmesi

Savunmas›z durumlar› ve özel gereksinimleri gözetilerek, mültecilik statüsü kazanmak isteyen çocuk-
lar›n başvurular›na öncelik tan›nmal›, karar›n en k›sa sürede ve adil biçimde al›nmas› için her tür ça-
ba gösterilmelidir.

Mülteci statüsü kazanmak isteyen çocuk hukuken bağ›ms›z kişi olamayacağ›ndan, kendisinin geçmi-
şini bilen ve ç›karlar›n› koruyacak bir yetişkin taraf›ndan temsil olunmal›d›r.

Görüşmeler, nitelikli ve özel eğitim alm›ş kişiler taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Başvurular mümkün olduğunca k›sa sürede sonuçland›r›lmal›d›r.

Refakatsiz bir çocuk taraf›ndan yap›lan başvuruda yer alan hususlar›n gerçeğe uygunluğunun saptan-
mas›nda, çocuğun yaş›, geldiği ülkedeki koşullara ilişkin bilgisinin s›n›rl›l›ğ›, hukukî bir kavram ola-
rak mültecilik aç›s›ndan taş›d›klar› anlam ve özel güçlükleri dikkate al›nmal›d›r.”

(UNHCR 1997 tarihli Refakat Edilmeyen S›ğ›nma İsteyen Çocuklarla İlgili Politika ve Usullere İliş-
kin İlkeler belgesi Yönetici Özeti’nden seçme al›nt›lar)



“... herhangi bir mülteci
çocu¤un ailesi ile yeniden bir
araya gelebilmesi için ana-
babas› veya ailesinin baflka
üyeleri hakk›nda bilgi
toplamak”

UNHCR’nin koruma ve sağl›kl› gelişme d›ş›nda
mülteci çocuklarla ilgili başl›ca amac›, “bu çocuk-
lar›n acil ve uzun dönemli gelişim gereksinimlerine
yan›t verebilecek kal›c› çözümlere ulaş›lmas›d›r.”

Kal›c› çözüm aran›ş›nda ilk başta gelen ve en faz-
la öncelik taş›yan, çocuğun aile birliğinin korun-
mas› ve sağlanmas›d›r. Madde 10’da yer alan ilke-
ler, mülteci çocuklar›n aileleriyle yeniden birleş-
melerinde de geçerli olmal›d›r. Bu yöndeki başvu-
rular “olumlu, insanc›l ve yard›mc› olacak” biçim-
de değerlendirilmelidir. Komite, bu hususu birçok
ülkeye iletmiştir. Örneğin Danimarka’ya iletilen
şudur: 

“Komiteyi endiflelendiren bir baflka husus da,
mülteci statüsü talep eden çocuklarla , özellikle
de bu çocuklar aras›nda yanlar›nda kimsesi bu-
lunmayanlarla yap›lan görüflme biçimleriyle ilgi-
lidir. Bu çerçevede, ailelerin yeniden birleflmesi
amac›yla yap›lan baflvurular olumlu, insanc›l ve
kolaylaflt›r›c› bir tutumla ele al›nmal›d›r.” (Dani-
marka ‹RSG, Add. 33, parag. 13. Ayr›ca bkz. ‹s-
panya ‹RSG, Add. 28, parag.22; Kanada ‹RSG,
Add. 37, parag. 24; Belçika ‹RSG, Add. 38, pa-
rag. 19; Almanya ‹RSG, Add. 43, parag. 19)

Ailelerin birleşmesi konusundaki uygulamalar›
dolay›s›yla Almanya’ya ciddi bask›larda bulunul-
muş (bkz. madde 10, s.155) ve Yugoslavya’n›n şu
konuda dikkati çekilmiştir: 

“yanlar›nda kimsesi olmayan mülteci çocuklar›n
aileleriyle yeniden birleflmelerini engelledi¤i be-
lirtilen s›n›rlamalar...” (Yugoslavya Federal Cum-
huriyeti ‹RSG, Add. 49, parag. 19) 

Kay›t, mültecilerin aile üyelerinin araşt›r›lmas›n-
da ilk ad›m› oluşturur. Bu bak›mdan, göç alan ül-
kelerin gelen refakatsiz çocuklar› hemen ilk f›rsat-
ta kaydetmeleri çok önemlidir. Uluslararas› K›z›l-
haç Komitesi bu tür çabalar›n eşgüdümünü sağla-
maktad›r. Bununla birlikte, aileyi ve yak›nlar›
araşt›rma çabalar›n›n başar›s› büyük ölçüde çocu-
ğun geldiği ülkedeki Devlet’in enerjisine ve konu-
yu sahiplenmesine bağl›d›r. Yap›lacak ilk işin
kapsaml› bir kay›t ve izleme sisteminin kurulmas›
olmas› gerekir:

“...Komite Taraf Devletin ailelerin birleflmesini
güvence alt›na alacak ve kolaylaflt›racak bir ya-

sal ve idari çerçeve oluflturmas›n› tavsiye eder...”
(Güney Afrika ‹RSG, Add. 122, parag. 35)

“Komite, Taraf Devletin...sa¤l›kl› istatistiklere
ulaflmak ve mültecilerin statüsünü netlefltirmek
için merkezi bir kay›t ve izleme sistemi olufltur-
mas›n› tavsiye eder...” (‹ran ‹slam Cumhuriyeti
‹RSG, Add. 123, parag. 50. Ayr›ca bkz. Pakistan
‹RSG, Add. 18, parag. 33; Zimbabwe ‹RSG,
add. 55, parag. 13)

Mülteci konumundaki birçok çocuğun elinde her-
hangi bir belge bulunmayacakt›r; oysa, iltica baş-
vurular›n›n sonuçland›r›lmas›nda ve ailelerin ye-
niden birleşmelerine yard›mc› olunmas›nda h›zl›
davranmak gerekmektedir: 

“...Komite Taraf Devletin, iltica talebinde bulu-
nanlar›, bunlar›n aras›nda özellikle yeni gelenle-
ri, bu konudaki ifllemler, çocuklar›n ellerinde
belge bulunmas›n›n önemi gibi konularda e¤ite-
cek kampanyalar düzenlemesini; her çocuk için
gerekli kimlik belgelerinin ç›kart›lmas› ve kay›p
kimlik ve seyahat belgelerinin yenilenmesi çaba-
lar›na pratik yard›m sa¤lamas›n›; mülteci çocuk-
larla iltica hakk› talep eden çocuklar›n kendi
belgelerine sahip olmalar›n› sa¤layacak bir sis-
tem kurmas›n› tavsiye eder. Taraf Devlet ayr›ca
belge bulundurmama durumunda uygulanan
cezalar›n yaln›zca ifllemlerle ilgili olmayan ba-
¤›ms›z bir makama ödenmesini ve karfl›l›¤›nda
mutlaka makbuz verilmesini sa¤lamal›d›r.” (K›r-
g›zistan ‹RSG, Add. 127, parag. 54. Ayr›ca bkz.
Tacikistan ‹RSG, Add. 136, parag. 45)

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ailelerin
yeniden birleşmesinin, çocuğun yüksek yarar›na
ayk›r› işler için bir gerekçe say›lmamas›d›r. Ço-
cuklar aileleriyle yeniden birleşmek istemeyebilir-
ler ya da aileleri çocuklar› reddedebilir (örneğin
kendi ülkelerine dönüş imkanlar› yoksa). 9. mad-
dede de öngörüldüğü gibi, çocuğun yüksek yarar›
aileden ayr› olmay› özellikle gerektirebilir. İnsan
Haklar› Komisyonu bir Genel Yorumunda konuya
ilişkin şu görüşü belirtmiştir: “Komiteye göre, Ta-
raf Devletler, bir başka ülkeye dönen kişileri geri
iade etme, kovma ya da teşhir gibi yollardan iş-
kence, ceza, aşağ›lanma ve insanl›k d›ş› muamele
gibi risklere maruz b›rakmamal›d›rlar. Taraf Dev-
letler, sunacaklar› raporlar›nda bu amaçla hangi
önlemleri ald›klar›n› belirtmelidirler.” (İnsan
Haklar› Komitesi, Genel Yorum 20, 1992,
İHB/GEN/1/Rev. 5, s. 140). 

Aile üyelerinin izinin sürülmesi bile, kimi gizlilik-
leri ihlal ederek hiç hesapta olmadan çocuklar› ya
da ailelerini tehlikeye düşürebilir. Örneğin Komi-
te İspanya’da gözlenen bu anlamda tehlikeli bir
uygulamaya dikkat çekmiştir:  
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“Komite, mülteci statüsü kazanmak isteyen re-
fakatsiz çocuklara iliflkin bir uygulama konusun-
da endiflelidir. Asl›nda mültecilikle ilgili her du-
rum bireysel bazda ve kendi özgülü¤ü içinde
ele al›nmal›d›r. Bu konularda gelinen ülkedeki
yetkililere otomatikman bilgi verilmesi bu kiflile-
rin ya da yak›nlar›n›n siyasal nedenlerle bask›la-
ra u¤ramalar›na yol açabilir.” (‹spanya ‹RSG,
Add.28, parag. 9)

Aile birleşmesi gerçekleştikten sonra sosyal yar-
d›mlar devreye girebilir. Aile üyeleri birbirlerini
uzun süredir görmemiş, aradaki süre içinde trav-
matik durumlarla karş›laşm›ş olabilirler.

“Herhangi bir nedenle kendi aile çevresinden sü-
rekli ya da geçici olarak ayr› düşmüş bir çocuğa
bu Sözleşme’ye göre tan›nan koruma, ayn› esaslar
içinde, ana-babas› ya da ailesinin başkaca üyele-
rinden hiçbirisi bulunmayan çocuğa da tan›nacak-
t›r.”Bu hüküm, mülteci ve mülteci statüsü kazan-
maya çal›şan çocuklar›n, aile ortamlar›ndan yok-
sun kalan başka çocuklarla ayn› muameleyi görme
hakk›n› vurgulamaktad›r. 20. madde bu konumda-
ki çocuklar›n “özel koruma ve yard›ma” haklar›
olduğunu belirtmektedir. Bunun içinde, çocuğa
bakacak durumu olan başka herhangi bir yak›n
yoksa, tercihen aile temelinde sağlanacak alterna-
tif bak›m da yer almaktad›r (bkz. s. 285). Yanla-
r›nda kimse bulunmayan mülteci çocuklar, tan›m
gereği,“aile ortamlar›ndan geçici olarak yoksun
kalan” çocuklard›r ve Devletler bu çocuklar›n ge-
reksinimlerinin karş›lanmas› için gerekli düzenle-
meleri yapma durumundad›rlar (bkz. s. 317’deki
kutu yaz›s›). 

Mülteci çocuklar›n karş›lanmas› gereken pek çok
gereksinimi vard›r. Örneğin bu çocuklar›n güven-
li ve yaşanabilir ortamlarda bulundurulmalar›;
mümkünse aileleriyle ve toplumlar›yla birlikte ol-
malar›n›n sağlanmas›; kültürel ve dilsel kökenleri-
ne sayg› gösterilmesi; eğitime erişimlerinin sağ-
lanmas›; duygusal gereksinimlerinin gözetilmesi,
bu arada maruz kald›klar› herhangi bir istismara
karş› haklar›n›n korunmas› gerekir. 2. maddede
yer alan ilkelerle (ayr›m gözetmeme), 12. madde-
de yer alan ilkeler (çocuklar›n görüşlerine sayg›)
her durumda gözetilmelidir. UNHCR’nin Mülteci
Çocuklar - Koruma ve Bak›m İlkeleri bu konuda
pek çok pratik tavsiye içermektedir.

Çok say›da mülteci olmas› bunlar› kabul etme du-
rumunda olan ülke aç›s›ndan hiç kuşkusuz önem-
li güçlükler içerir. Komite bu çerçevede gerek çok
say›da mülteciyi kabul eden Almanya ve Kanada
gibi varl›kl› ülkelere, gerekse büyük maliyetler al-
t›na girme pahas›na mültecilere s›n›rlar›n› açan
daha az varl›kl› ülkelere yeri geldiğinde övgüyle
yaklaşm›şt›r. Örnek gerekirse, Gürcistan, Guate-
mala, Gine, Ürdün, Pakistan ve Sudan gibi ülkele-

rin bu alandaki çabalar› taktirle karş›lanm›şt›r (an-
cak bu taktirin de iyileştirme yönünde birtak›m
tavsiyelerle birlikte iletildiğini belirtmek gerekir). 
Ayr›m gözetmeme
22. madde, hem mülteci statüsünde olan, hem de
bu statüyü kazanmak isteyen çocuklar› kapsamak-
tad›r, ancak Sözleşme’nin hükümleri, her durum-
da belirli bir ülkenin yetki alan› içindeki bütün
çocuklar› kapsamaktad›r (madde 2). Dolay›s›yla,
ülkede bulunan çocuklar›n, kendilerine mülteci
statüsü tan›nmam›ş olsa bile, ülkede kald›klar› sü-
rece korunmalar› gerekir. Komite Belçika’ya şu
görüşünü iletmiştir:
“Komite mülteci statüsü için yapt›klar› baflvuru
reddedilen, ancak 18 yafl›na gelinceye kadar ül-
kede kalabilecek olan çocuklar›n kimliklerinden
yoksun b›rak›lmalar›, sa¤l›k ve e¤itim dahil çe-
flitli haklardan tam olarak yararland›r›lmamalar›
konusunda endiflelidir. Komite’nin görüflüne gö-
re, böyle bir durumun Sözleflme’nin 2. ve 3.
maddeleri ile ba¤dafl›rl›¤› kuflkuludur.” (Belçika
‹RSG, Add.38, parag. 9)
Ayn› konu Danimarka ile ilgili olarak da gündeme
gelmiş ve Komite şu görüşünü dile getirmiştir:

“mülteci statüsü baflvurular› reddedilen, ancak
ülkede kalan bütün çocuklar›n, sa¤l›k, bak›m ve
e¤itim haklar› hukuken de¤il fiilen sa¤lanmak-
tad›r. Komite, bu durumun, Sözleflme’nin 2. ve
3. maddeleri ile tam olarak ba¤daflt›¤› kan›s›n-
da de¤ildir...

Komite, mülteci konumunda ve mülteci statüsü
kazanmak isteyen çocuklarla ilgili olarak, Taraf
Devlet’in kendi Yabanc›lar Yasas›’n›, Sözlefl-
me’nin ilkeleri ve hükümleri ile ba¤dafl›rl›¤› aç›-
s›ndan yeniden gözden geçirmesini tavsiye et-
mektedir ... Komite, mülteci statüsü kazanmak
isteyen çoculara sa¤l›k ve e¤itim hizmetleri sa¤-
lanmas› konusunda Sözleflme’nin 2. maddesine
dikkat çekmek istemektedir. Bu maddeye göre
Taraf Devletler, baflka benzerlerinin yan›s›ra, el-
deki Sözleflme’de yer alan haklar›n kendi yetki
alanlar› içindeki bütün çocuklar için sayg› duya-
cak ve bu haklar›n yaflama geçirilmesini sa¤la-
yacaklard›r.” (Danimarka ‹RSG, Add.33, parag.
14 ve 30. Ayr›ca bkz. Sudan ‹RSG, Add. 10, pa-
ra 24; Sri Lanka ‹RSG, Add. 40, para 20 ve 38;
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 49,
para 21; Yeni Zelanda ‹RSG, Add. 71, para 20
ve 32; Gana ‹RSG, Add. 73, para 23 ve 44;
Norveç ‹RSG, Add. 126, para 48 ve 49)

Ayr›mc›l›k, Devletlerin yerel idarelere giderek da-
ha fazla yetki ve sorumluluk aktarmalar› sonucun-
da da ortaya ç›kabilir. Bu da çocuklara verilen hiz-
metlerde farkl›laşmaya yol açabilir. Bu tür değiş-
kenlikler ademi merkezileşme sürecinin kaç›n›l-
maz sonuçlar› olduğundan, merkezi yönetimlerin

319MÜLTEC‹ ÇOCUKLAR



çocuk haklar›n›n yerel yönetim ölçeğinde ihlaline
izin vermemeleri gerekir. Örneğin Komite, Fin-
landiya’daki mülteci çocuklar›n durumundan ha-
reketle, ayr›mc›l›ğ›n bu coğrafi tezahürü konusun-
daki endişelerini dile getirmiştir: 

“...göründü¤ü kadar›yla mülteci çocuklara ken-
di dillerinde e¤itim verilmesi ancak bu bak›m-
dan yeterli kaynaklara sahip yerel yönetimlerde
mümkün olabilmektedir. 

“Komite, Taraf Devleti, mülteci konumunda olan
ve iltica hakk› talep eden çocuklar›n eşit standart-
ta hizmetlere ulaşabilmelerini sağlayacak önlem-
leri almaya, özellikle kim olurlarsa ve nerede ya-
şamakta olurlarsa olsunlar eğitim hizmetlerinde
eşitliği gözetmeye teşvik eder. “ (Finlandiya
2RSG, Add. 132, parag. 51 ve 52).

Vatandafll›k

7. madde bütün çocuklar›n “vatandaşl›k hakk›
edinme” hakk›na sahip olduklar›n› belirtmekte ve
Taraf Devletler’e bu hususun önemi “çocuğun
devletsiz kald›ğ›” durumlar için özellikle hat›rla-
t›lmaktad›r (madde 7, bkz. s. 118). UNHCR ilke-
leri şöyle demektedir: “Bu durum, genellikle,
Devletler’in mültecilerin çocuklar›na vatandaşl›k
hakk› tan›mayan uygulamalar›ndan doğmaktad›r.
Bir başka neden de, vatandaşl›k konusunda birbi-
riyle çelişen yasalar›n varl›ğ›d›r ... İltica edilen
bütün ülkelerdeki mülteci çocuklar, vatandaş ya
da bu statüyü kazanabilecek kişiler olarak görül-
melidir.” (UNHCR Mülteci Çocuklar - Koruma ve
Bak›m İlkeleri, 1994, s. 104 ve 106)

Çocuk Haklar› Komitesi’nin Periyodik Raporlar
K›lavuzu’nda şu soru yer almaktad›r: “Lütfen,
özellikle aksi durumda çocuğun devletsiz kalaca-
ğ› durumlar gözetilerek, 7. maddenin 2. paragraf›
uyar›nca çocuğun vatandaşl›k hakk› edinmesini
sağlamak için benimsenen usuller ve önlemler ko-
nusunda bilgi verin. Ayr›ca, bu hakk›n, evlilik d›-
ş› doğan çocuklar, mülteci statüsü kazanmak iste-
yen çocuklar ve mülteci çocuklar için nas›l uygu-
land›ğ› da belirtilmelidir.” (parag. 53)

Komite bu konuda Hindistan’a ilişkin bir gözlem-
den hareketle endişelerini dile getirmiştir:

“...mülteci konumundaki ana babalar›n yeni do-
¤an çocuklar›n›n vatandafll›k hakk›ndan yoksun
kalmalar› gibi bir tehlike söz konusudur.” (Hin-
distan ‹RSG, add. 115, parag. 61 ve 62). 

Ayr›ca, örneğin Ermenistan’da mülteciler için geti-
rilen konut kay›t zorunluluklar› bu kesimin diğer va-
tandaşlarla normal olarak kaynaşmas›n› engelle-
mektedir (Ermenistan İRSG, Add. 119, parag. 47).

Uygun e¤itim ve sa¤l›k hizmetleri ile
sosyal hizmetler

Hiç kuşkusuz mülteci çocuklar›n temel yaşam ge-
reksinimlerinin karş›lanmas› gerekir. Komite, du-

rumun böyle olmad›ğ› örneklerden hareketle endi-
şelerini dile getirmiştir: 

“Komite, kentin caddelerinde yiyecek ve para
için dilenen mülteci çocuklar›n durumundan en-
diflelidir,

“Komite, Taraf Devletin komflu ülkelerden ge-
len mültecileri rahat ettirmek için ciddi çabalar
gösterdi¤inin fark›ndad›r. Bununla birlikte Ko-
mite, Taraf Devlete, mülteci çocuklara ve ailele-
rine yönelik yard›mlar›n› UNHCR ile iflbirli¤i çer-
çevesinde sürdürmesini, bu arada sokaklarda
yaflayan ya da çal›flan çocuklara yönelik yard›m-
lar›n› art›rmas›n› tavsiye eder. “ (Orta Afrika
Cumhuriyeti, 2RSG, Add. 138, parag. 74 ve 75)

Ancak, ideal olan› mültecilerin hükümetler tara-
f›ndan sağlanan hay›rseverlik amaçl› yard›mlar›n-
dan bağ›ms›zlaşmalar›d›r. ....sayfada yer alan çer-
çeve yaz›s›, ergen yaşlardaki mültecilerin kendi
kendine yeterli konuma gelebilmelerini ilişkin ye-
nilikçi programlardan söz etmektedir. Bu çerçeve-
de Komite, çal›şma karnesi uygulamalar› nedeniy-
le İran İslam Cumhuriyeti ile Ürdün’deki duruma
ilişkin endişelerini dile getirmiştir:

“(Bu uygulamalar) mülteci ailelerin kendi ayaklar›
üzerinde durabilmelerini engellemektedir.” (‹ran
‹slam Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 123, parag. 50. ay-
r›ca bkz. Ürdün 2RSG, Add. 125, parag. 56)

Mülteci çocuklar›n sosyal anlamda içselleştirilme-
leri bu hizmetlerin ayr›lmaz bir parças› olmal›d›r.
Bunun için söz konusu çocuklar›n normal eğitim
süreçlerine dahil edilmeleri ve travmatik deneyler
yaşad›klar› gözetilerek gerektiğinde tedavi edil-
meleri gerekir. Örneğin:

“Komite, iltica talep eden ve yanlar›nda kimsesi
bulunmayan çocuklarla ilgili çabalar› taktir et-
mekle birlikte, bu çocuklara daha fazla dikkat
edilmesi gerekti¤ini düflünmektedir. Taraf Dev-
let, mülteci konumundaki ve iltica talep eden
çocuklara dan›flmanl›kla birlikte e¤itim ve di¤er
hizmetler sa¤lanmas› için al›nan önlemleri pe-
kifltirmelidir. Komite Taraf Devlete ayr›ca bu ço-
cuklar›n yaflad›klar› topluma içsellefltirilmeleri
için ek giriflimlerde bulunmas›n› tavsiye etmek-
tedir.” (Hollanda ‹RSG, Add. 114, parag. 23)

“Komite...Taraf Devletin çocuklar›n normal okul
sistemiyle bütünleflmelerini sa¤lamak üzere da-
ha fazla çaba göstermesini tavsiye eder...

“Taraf Devlet halen sa¤lanan psikolojik yard›m-
lar›n daha çok say›da çocu¤u ve ana-babay›
kapsayacak biçimde yayg›nlaflt›r›lmas› planlar›n›
uygulamal› ve ülkeye ayak basan çocuklar ara-
s›nda bu tür yard›ma gereksinimi olanlar› belir-
lemek için her önlemi almal›d›r...” (Norveç
2RSG, Add. 126, parag. 50 ve 52)
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr
22. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (22. madde, adalet, d›fl iliflkiler, aile iflleri, sosyal refah, sa¤l›k, sosyal güvenlik ve e¤itim-
le ilgili devlet kurulufllar›n› özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 22. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (22. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin sosyal
hizmet görevlilerini, ö¤retmenleri, liman ve s›n›r denetim görevlilerini, hukukçular›, çevirmenleri, çocuk ge-
liflim uzmanlar›n›, ruh sa¤l›¤› görevlilerini ve çocuk avukatlar›n› kapsamas› gerekir).

2222..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
� Mültecilerin Statüsü ile ilgili, 1967 tarihli Protokol ile de¤ifltirilen 1951 tarihli Antlaflma Devlet taraf›ndan

onaylanm›fl m›? 

� Devlet, Vatans›z Kiflilerin Statüsü (1954) ‹le ‹lgili Antlaflma ile Vatans›zl›¤›n Azalt›lmas› Hakk›ndaki Antlafl-
may› (1961) onaylam›fl m›?

� Çocuklar›n mültecilik statüsünü belirleyecek usuller mevcut mu?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Mültecilik statüsünün belirlenmesinde kullan›lan usuller, özellikle çocu¤un yan›nda bir yetiflkin bulunma-
d›¤› durumlarda, çocuklar›n özel gereksinimlerini ve haklar›n› dikkate al›yor mu?

� Görüflme ve ifade alma ifllemleri çocuk aç›s›ndan dostane bir ortamda gerçeklefltiriliyor mu?

� ‹fllemler s›ras›nda çocuklar›n görüflleri al›n›yor mu ya da çocu¤un görüfllerini aktaracak biri bulunuyor mu?

‹ltica etmek isteyen ve yanlar›nda kimse bulunmayan çocuklara:

� hukukî temsilci sa¤lan›yor mu?

� profesyonel çevirmen sa¤lan›yor mu?

� bu çocuklarla ilgili karar› çocuk geliflimi uzman› kifliler mi veriyor?

� tereddütlü durumlarda tercih hakk› iltica statüsü talep eden çocuk lehine kullan›l›yor mu? 

� Çocuk mülteciler ve/veya ana-babalar› taraf›ndan ailenin birleflmesi amac›yla yap›lan baflvurular olumlu,
insanc›l ve h›zl› biçimde ele al›n›yor mu?

� Yanlar›nda kimse bulunmayan ve mülteci statüsü talepleri reddedilen çocuklar›n yüksek yararlar› gere¤i
ülkede kalmalar›na izin veriliyor mu?

� Çocuk mültecilere ya da iltica talebinde bulunan çocuklara, Sözleflme’de yer alan haklar› çerçevesinde bü-
tün gereksinimlerini karfl›layacak biçimde özel yard›m ve koruma sa¤lan›yor mu?

� Kendilerine mülteci statüsü tan›nmayan, ama ülkede kalmalar›na izin verilen çocuklara, bu statüyü kaza-
nan çocuklarla ayn› yard›m ve kolayl›klar sa¤lan›yor mu? 

� Bu çocuklara, haklar› konusunda kendi dillerinden bilgi veriliyor mu?

� Bu çocuklar›n özgürlüklerinden yoksun b›rak›lmalar› gibi ifllemlere yaln›zca baflka yol kalmad›¤›nda ve k›-
sa süreler için mi baflvuruluyor?

� Çocuklar, böyle durumlara karfl› adil bir yarg› makam› önünde itirazda bulunabiliyorlar m›?

� Göz alt›nda tutulan çocuklar›n koflullar› insanc›l, çocu¤un sa¤l›¤›, öz sayg›s›, onuru ve sosyal entegrasyo-
nu aç›s›ndan elveriflli nitelikte mi?

Mülteci konumundaki ve iltica talep eden çocuklar:

� mümkünse aileleriyle birlikte, güvenli ve yaflanabilir yerlerde mi bulunduruluyorlar?

� kültürlerini, dillerini ve sosyal entegrasyon gereksinimlerini dikkate alan bir e¤itim görüyorlar m›?

� geçirmifl olabilecekleri travma karfl›s›nda yeterli deste¤i ve rehabilitasyon hizmetlerini alabiliyorlar m›?

� gerekli her tür sa¤l›k bak›m ve hizmetini alabiliyorlar m›?

� Genç mültecilerin özel ihtiyaçlar› dikkate al›n›yor mu (Örne¤in; gelecekte kendi kendilerine yetebilmeleri
için yeteneklerinin gelifltirilmesi)?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Devlet, mülteci konumundaki ve iltica talebinde bulunan çocuklara iliflkin olarak hükümet d›fl› kurulufllar-
la ve Birleflmifl Milletler’le birlikte hareket eden uluslararas› hükümet d›fl› kurulufllarla, bu arada özellikle
Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i ve Uluslararas› K›z›l Haç ile iflbirli¤i yap›yor mu?

� Bu çocuklar›n ailelerinin izini bulmak için her tür çaba gösteriliyor mu?

� Bu yöndeki çabalarda çocu¤u ve ailesinin üyelerini tehlikeye düflürmemeye özen gösteriliyor mu?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 22. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi

bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 22. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 7: vatandafll›k, ana-babas›n› bilme ve onlar taraf›ndan bak›lma hakk›

Madde 8: çocu¤un kimli¤inin korunmas›

Madde 9: çocu¤un yüksek yarar›n›n gerektirdi¤i durumlar d›fl›nda ana-babadan ay›r›lmamas›

Madde 10: farkl› ülkeler aras›na da¤›lm›fl ailelerin birlefltirilmesi

Madde 16: özel yaflama,aileye ve eve yönelik keyfî müdahaleden korunma

Madde 20: aile ortamlar›ndan yoksun b›rak›lm›fl çocuklar

Madde 21: evlat edinme

Madde 30: az›nl›klara ve yerli halklara mensup çocuklar

Madde 37: özgürlükten yoksun b›rakmaya ancak son çare olarak baflvurma

Madde 38: silahl› çat›flmalar›n etkiledi¤i çocuklar

Madde 39: çocuk ma¤durlara rehabilitasyon

Çocuk Haklar› Sözleflmesi, çocuklar›n silahl› çat›flmalara dahil olmalar› konusundaki ‹htiyari Protokol
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Özet

özürlü
çocuklar›n
haklar›

23. Maddenin Metni

1. Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocuklar›n sayg›nl›klar›n› güvence alt›na alan, özgüvenleri-
ni gelifltiren ve toplumsal yaflama etkin biçimde kat›lmalar›n› kolaylaflt›ran flartlar alt›nda eksiksiz bir ya-
flama sahip olmalar›n› kabul ederler.

2. Taraf Devletler, özürlü çocuklar›n özel bak›mdan yararlanma hakk›n› tan›rlar ve eldeki kaynaklar›n ye-
terlili¤i ölçüsünde ve yap›lan baflvuru üzerine, yard›mdan yararlanabilecek durumda olan çocu¤a ve onun
bak›m›ndan sorumlu olanlara, çocu¤un durumu ve ana-baban›n veya çocu¤a bakanlar›n içinde bulunduk-
lar› koflullara uygun düflecek yard›m›n yap›lmas›n› teflvik ve taahhüt ederler.

3. Özürlü çocu¤un özel bak›ma gereksinimi oldu¤u bilincinden hareketle bu maddenin 2. paragraf› uyar›nca
yap›lmas› öngörülen yard›m, çocu¤un ana-babas›n›n ya da çocu¤a bakanlar›n parasal (malî) durumlar› göz
önüne al›narak, olanaklar ölçüsünde ücretsiz sa¤lan›r. Bu yard›m; özürlü çocu¤un e¤itimi, meslek e¤itimi,
t›bbî bak›m hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir iflte çal›flabilecek duruma getirme haz›rl›k programla-
r› ve dinlenme/e¤lenme olanaklar›ndan etkin olarak yararlanmas›n› sa¤lamak üzere düzenlenir ve çocu¤un
en eksiksiz biçimde toplumla bütünleflmesi yan›nda, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel geliflmesini ger-
çeklefltirme amac›n› güder.

4. Taraf Devletler, uluslararas› iflbirli¤i ruhu içinde, özürlü çocuklar›n koruyucu s›hhî bak›m›, t›bbî, psikolo-
jik ve ifllevsel tedavileri alanlar›na iliflkin gerekli bilgilerin al›flverifli yan›nda, rehabilitasyon, e¤itim ve mes-
lekî e¤itim hizmetlerine iliflkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek flekilde ve Taraf Devletler’in bu alanlarda-
ki güçlerini, anlay›fllar›n› gelifltirmek ve deneyimlerini zenginlefltirmek amac›yla bilgi da¤›t›m›n› ve bu bilgi-
den yararlanmay› teflvik ederler. Bu bak›mdan, geliflmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önüne
al›n›r. 

S
özleşme’de “özürlü çocuğun” haklar›na

ilişkin özel bir maddenin yer almas› ve

özürlülük durumunun 2. madde uyar›nca

ayr›mc›l›ğa karş› korunmay› gerektiren

özel bir durum say›lmas›, özürlülük ile insan hak-

lar› aras›ndaki ilişkinin giderek daha fazla kavra-

n›p kabul edildiğini göstermektedir.

2. maddeye göre Taraf Devletler, Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleşme’de yer alan bütün haklar›, kendi
yetkileri alt›nda bulunan özürlü çocuklara da tan›-
mak ve onlar›n bu haklar›na sayg› göstermek du-
rumundad›rlar. 23. madde ise özürlü çocuklar›n
haklar›n›n yaşama geçirilmesi aç›s›ndan daha öte-
de ilkeler getirmektedir. Komite, uygulamaya iliş-
kin genel yorumlar›nda, çocuğa haklar›n›n öznesi



olarak sayg› gösterilmesinin önemini sürekli ola-
rak vurgulam›şt›r. 23. madde bu hususu özürlü ço-
cuk aç›s›ndan bir kez daha vurgulamaktad›r. Buna
göre özürlü çocuğa “özgüvenini geliştirici” ve
“toplumsal yaşama etkin biçimde kat›lmalar›n›”
kolaylaşt›r›c› yaşam koşullar›n›n sağlanmas› gere-
kir. 2. ve 3. paragraflar özürlü çocuğun “özel ba-
k›m” gereksinimine değinirken, bu alandaki yar-
d›mlar›n çeşitli hizmetlere “etkili erişim” sağlaya-
cak, yani “çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla
bütünleşmesi yan›nda, kültürel ve ruhsal yönü da-
hil, bireysel gelişmesini” kolaylaşt›racak biçimde
yap›lmas›n›n önemini vurgulamaktad›r. 4. parag-
raf, Taraf Devletler’in bu alandaki güçlerini, anla-
y›şlar›n› geliştirmek ve deneyimlerini zenginleş-
tirmek için uluslararas› işbirliğinden söz etmekte-
dir. Taraf Devletler, 23. madde ile ilgili olarak
herhangi bir çekince koymam›ş ve herhangi bir
aç›klamada bulunmam›şlard›r.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1993 tari-
hinde kabul ettiği Özürlü Kişilerin Önündeki F›r-
satlar›n Eşitlenmesine İlişkin Standart Kurallar
(48/96 say›l› karar), bütün özürlülerin haklar›n› te-
yit eden ayr›nt›l› ilk belgedir. Bu belge Önsöz’ün-
de Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’ye at›fta bulu-
narak Sözleşme’den “özürlülük nedeniyle ayr›m-
c›l›k yap›lmas›n› yasaklayan ve özürlü çocuklar›n
haklar›n›n güvence alt›na al›nmas› için özel ön-
lemleri öngören belge” olarak söz etmektedir. Ço-
cuk Haklar› Komitesi Taraf Devletleri bu kuralla-
r› gözetmeye çağ›rmaktad›r. Komite 1997 y›l›nda
özürlü çocuklar›n haklar›yla ilgili bir Genel Gö-
rüşme yapm›ş ve bu konuda ayr›nt›l› tavsiyeler
geliştirmiştir.

Birleşmiş Milletler taraf›ndan yap›lan tahminlere
göre dünyada 500 milyon kadar özürlü çocuk bu-
lunmaktad›r. �

Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletlerce sunulmas› gereken
Raporlarla ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar
Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu
“Genel ilkeler

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›-
lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye; ve gelecek için benimsenen uygulama ön-
celiklerine ve somut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

(a) ayr›m gözetmeme (madde 2). [‘Özürlülük’, 2. maddede özel bir ayr›mc›l›k zemini olarak yer al-
maktad›r]

...

Taraf Devletler’in, ayr›ca, bu ilkelerin, elinizdeki K›lavuz’da baflka yerlerde geçen maddelerin yafla-
ma geçirilmesinde ne ölçüde kullan›ld›¤›na iliflkin bilgi vermeleri memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

“Temel sa¤l›k ve esenlik

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; bu alandaki politikalar›n uygulanmas›n› sa¤layacak kurum-
sal altyap›ya; bu arada özellikle izleme strateji ve mekanizmalar›na; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin
yaflama geçirilmesinde karfl›lafl›lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye iliflkin bilgi
talep edilmektedir:

...

(b) Özürlü çocuklar (madde 23)

...”.

(ÇHS/K/5 parag. 13, 14 ve 19)

Periyodik Raporlar K›lavuzu
“III. GENEL ‹LKELER

A. Ayr›m gözetmeme (madde 2)

Verilen raporlarda, ayr›m gözetmeme ilkesinin Anayasa’da ya da yasalarda özel olarak çocuklar
ba¤lam›nda ba¤lay›c› bir ilke olarak yer al›p almad›¤›na; ve Sözleflme’nin 2. maddesinde belirtilen
olas› her tür ayr›mc›l›k zemininin bu yasal hükümlerde ifade bulup bulmad›¤›na iliflkin bilgiler yer al-
mal›d›r.
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Bilgi verilmesi gereken di¤er konular aras›nda, ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ve di¤er görüfller; ulu-
sal, etnik ya da sosyal köken, mülkiyet durumu, özürlülük, çocu¤un do¤um ya da bir baflka statüsü,
ana-babas›n›n ya da yasal vasilerinin durumu temelinde yap›labilecek ayr›mc›l›¤›n gerek yasalarda ge-
rekse uygulamada önlenmesi ve ayr›mc›l›¤a karfl› mücadele için at›lan ad›mlar yer almaktad›r.

Lütfen, k›rsal ve kentsel alanlardaki eflitsizlikler dahil olmak üzere ekonomik, sosyal ve co¤rafî eflit-
sizlikleri azaltmak; en dezavantajl› durumdaki çocuklara, bu arada az›nl›klara ve yerli halklara men-
sup, özürlü, resmî nikah d›fl› do¤mufl, bulundu¤u ülkenin vatandafl› olmayan, yerinden olmufl, mül-
teci, mülteci statüsü kazanmak isteyen çocuklarla sokaklarda yaflayan ve/veya çal›flan çocuklara
karfl› ayr›mc›l›k yap›lmas›n› önlemek için al›nan somut önlemler konusunda bilgi verin.”

Temel sa¤l›k ve esenlik

A. Özürlü çocuklar (madde 23) 

Lütfen,

zihinsel ya da bedensel özürlü çocuklar›n durumlar› ile, afla¤›dakileri sa¤lamak için al›nan önlemler
konusunda bilgi verin: 

Çocu¤un, sayg›nl›¤›n› ve özgüvenini gelifltiren koflullar alt›nda eksiksiz ve insanca bir yaflam sürdürmesi;

Çocu¤un, herhangi bir ayr›mc›l›¤a maruz kalmadan, kendisine yönelik ayr›mc› tav›rlar›n önlendi¤i
ve ortadan kald›r›ld›¤› bir ortamda haklar›ndan yararlanmas›;

Çocu¤un topluma aktif kat›l›m›n›n teflvik edilmesi;

Çocu¤un, e¤itim, yetifltirme, sa¤l›k bak›m› ve rehabilitasyon hizmetlerine etkili erifliminin sa¤lanma-
s›; kültürel ve manevî geliflim dahil olmak üzere çocu¤un eksiksiz bireysel geliflimi ve mümkün olan
en ileri düzeyde sosyal entegrasyonu aç›s›ndan elveriflli istihdam ve dinlenme-e¤lenme imkânlar›na
sahip olmas›; 

Özürlü çocuklar›n, özürlü olmayan çocuklarla e¤itim sistemi dahil olmak üzere kurumlardan, hiz-
metlerden ve tesislerden birlikte yararlanmalar›n›n sa¤lanmas›;

Çocu¤un özel bak›m görme hakk› ve eldeki kaynaklar ölçüsünde, çocu¤a ve bak›m›ndan sorumlu
olan kiflilere, çocu¤un durumuna, ailesinin ya da kendisine bakan di¤er kiflilerin koflullar›na uygun
yard›mlar›n yap›lmas›;

Çocu¤un ana-babas›n›n ya da ona bakmakta olan kiflilerin maddî kaynaklar› gözetilerek, çocu¤a ya-
p›lacak bu yard›mlar›n mümkün olan durumlarda paras›z olarak yap›lmas›;

Özürlü çocuklar›n durumlar›n›n gerçekte oldu¤u gibi de¤erlendirilebilmesi için al›nan önlemler; bu
arada, özürlü çocuklar›n izlenmesi ve belirlenmesi, uygun izleme sistemlerinin oluflturulmas›, kay-
dedilen mesafenin ve karfl›lafl›lan güçlüklerin; ve nihayet gelecek için hedef belirlenmesinde at›lan
ad›mlar;

Aile ve toplum düzeyi dahil olmak ve ilgili kurumlar› da kapsamak üzere, özürlü çocuklar›n bak›m›n-
dan sorumlu olan kiflilere özel e¤itim dahil yeterli e¤itim sa¤lanmas› için al›nan önlemler;�

Uluslararas› iflbirli¤i ruhu içinde, önleyici sa¤l›k bak›m› ve özürlü çocuklar›n t›bbî, psikolojik ve ifllev-
sel tedavisi alan›ndaki bilgilerin paylafl›lmas›; bu arada rehabilitasyon, e¤itim ve meslekî hizmet yön-
temlerine iliflkin bilgilerin paylafl›lmas› ve baflkalar›na aç›k hale getirilmesi. Sözleflme’ye Taraf Dev-
letler’in kapasitelerini ve becerilerini art›rmalar›, bu alanlardaki deneyimlerini zenginlefltirebilmeleri,
bu arada geliflmekte olan ülkelerin bu alandaki gereksinimlerinin gözetilmesi için al›nan önlemler
konusunda da bilgi verilmelidir;

Özürlü durumda olan çocuklar; özürlülük biçimleri; e¤itim, yetifltirme, bak›m, rehabilitasyon, istih-
dam ve e¤lenme-dinlenme gibi alanlar dahil yap›lan yard›mlar›n, uygulanan programlar›n ve verilen
hizmetlerin ne kadar çocu¤a ulaflt›¤›; bu çal›flmalar için ayr›lan maddî kaynaklar ve di¤er bilgilerin,
di¤er ölçütlerin yan›s›ra cinsiyete, yafla, k›rsal/kentsel alan ayr›m›na, sosyal ve etnik kökene göre ve-
rilmesi.” 

(ÇHS/K/58, parag. 25-27 ve 92. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da bu mad-
de çerçevesinde verilecek raporlarla ilgilidir: 86-87 ve 108; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)



“Özürlü çocuklar›n haklar›na” iliflkin
Genel Görüflme

Çocuk Haklar› Komitesi 1997 y›l› Ekim ay›nda
“özürlü çocuklar›n haklar›” konusunda bir genel
görüşme yürütmüş, bu görüşme sonucunda ayr›n-
t›l› kimi tavsiyeler ortaya ç›km›şt›r. Komite, bu
tavsiyelerin yerine getirilme sürecini izlemek üze-
re bir de çal›şma grubu oluşturmuştur (tavsiyeler
dahil ayr›nt›lar için aşağ›ya bak›n›z). 

Komite Genel Görüşmeden bu yana Taraf Devlet-
lerin sunduklar› raporlar› incelerken özürlü çocuk-
lar›n durumuna sürekli olarak önem vermiş ve
Devletlerin dikkatini Özürlü Kişilerin Önündeki
F›rsatlar›n Eşitlenmesine ilişkin Standart Kurallar
(48/96 say›l› Genel Kurul Karar›; bkz. Ek 4,
s.767) ile kendi tavsiyelerine çekmiştir. Bu arada
özürlü çocuklar›n genel eğitim sistemine dahil
edilmeleri konusu üzerinde özellikle durulmuştur.
Örneğin:  

“Komite, özürlü çocuklar›n örgün eğitim sistemi-
ne ve rekreasyon programlar›na dahil edilmeleri
yönündeki çabalar› bilmekle birlikte, özürlü ço-

cuklar›n bu tür birçok etkinlikten her şeye karş›n
d›şlanmalar›ndan endişelidir. Özürlü çocuklar›n
ek hizmet ve kolayl›klara sahip olmalar› gerektiği-
ni dikkate alan Komite, bu konumdaki çocuklara
yönelik eğitim ve sağl›k hizmetleri ile diğer hiz-
metlerin kalitesinden endişelidir.

“Komite, Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatlar›n
Eflitlenmesine ‹liflkin Standart Kurallar ve Özürlü
Çocuklar Genel Görüflmesi ›fl›¤›nda, Taraf Devle-
tin, halen özürlü olmayan çocuklar›n yararlan-
d›klar› e¤itim ve rekreasyon imkanlar›na özürlü
çocuklar›n da kat›labilmeleri için daha fazla ça-
ba göstermesini tavsiye eder. Komite, Sözlefl-
menin 23. maddesine özel at›fla Taraf Devlete
ayr›ca özürlü çocuklar›n okullar dahil kamu bi-
nalar›na giriflini kolaylaflt›rmak, bu yerlerdeki
kolayl›k ve imkanlar› de¤erlendirmek ve Sözlefl-
menin ruhuna uygun düzeltmeler yapmak üze-
re giriflimlerde bulunmas›n› tavsiye eder.” (Eski
Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ‹RSG, add.

118, parag. 33 ve 34)
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Çocuk Haklar› Komitesinin Özürlü Çocuklar›n Haklar› Konusunda
Açt›¤› Genel Görüflmede Ortaya Ç›kan Tavsiyeler

Komite Başkan›, 6 Ekim 1997 tarihinde aç›lan Genel Görüşme sonras›nda, tart›şmalar s›ras›n-
da ortaya at›lan tavsiyeleri şöyle derlemiştir:

“(a) Komite, Taraf Devletlerin raporlar› üzerindeki incelemelerinde, özürlü çocuklar›n durumlar›n›n
ortaya konulmas›na ve bu çocuklar›n haklar›n›n, özellikle de yaşama ve azami gelişme, sosyal ka-
t›l›m ve bütünleşme haklar›n›n yaşama geçirilmesini sağlayacak somut önlemlere önem vermeli-
dir. Komite, ayr›ca, bütün Devletlerde özürlü çocuklar›n durumlar›n›n sürekli izlenmesinin önemi-
ni vurgulamakta, bu çerçevede bölgeler ve ülkeler aras›nda karş›laşt›rma yap›lmas›na olanak sağ-
layacak istatistiklerin ve diğer bilgilerin derlenmesini teşvik etmektedir;

(b) Özürlü çocuklarla ilgili bir ilk Genel Yorum taslağ› haz›rlanmas› Komite taraf›ndan gündeme al›n-
mal›d›r;

(c) Bildirim sürecinde Komiteye bilgi ileten çeşitli organlar, ilettikleri bilgiler aras›nda özürlü çocuk-
lara ilişkin bilgilerin de yer almas›na özen göstermelidirler;

(d) Devletlerin, halen çeşitli ülkelerde yürürlükte olup özürlü çocuklar›n durumunu etkileyen, bu ara-
da Sözleşmenin ilkeleri ve hükümleri ile bağdaşmayacak nitelikteki yasalar› gözden geçirip değiş-
tirmeleri gerekmektedir. Örnek olarak,   

(i) özürlü çocuklara eşit yaşama ve gelişme hakk› tan›mayan (örneğin kürtaj›n serbest olduğu ül-
kelerde özürlü çocuklar›n ald›r›lmas›na farkl› biçimde yaklaşan ve sağl›k hizmetlerinde ayr›m-
c›l›ğa meydan veren),

(ii) özürlü çocuklara eğitim hakk› tan›mayan, ve

(iii) özürlü çocuklar› bak›m, tedavi ve eğitim alanlar›nda zorunlu olarak farkl› kurumlara gönderen
yasalar verilebilir:

(e) Devletlerin, özürlü çocuklara ayr›mc› yaklaşan, bu çocuklar›n Sözleşme ile tan›nan haklardan eşit
biçimde yararlanmalar›n› engelleyen tutum ve uygulamalara, bu arada bebek öldürmeye, sağl›k ve
gelişme aç›s›ndan zararl› geleneksel uygulamalara, boş inançlara, özürlülüğün bir trajedi gibi alg›-
lanmas›na vb. karş› aktif biçimde mücadele etmeleri gerekmektedir;
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(f) Devletler, silahl› çat›şmalar›n yüz binlerce çocuğun özürlü duruma düşmesine yol açan ürkütücü
etkilerini dikkate alarak, 1997 y›l›nda Ottawa’da imzaya aç›lacak olan Anti-personel May›nlar›n
Üretilmesinin, Kullan›lmas›n›n, Stoklanmas›n›n ve Aktar›lmas›n›n Yasaklanmas› ve Etkisiz Ha-
le Getirilmesi Sözleşmesini onaylamaya teşvik edilmektedirler;

(g) Komite, Özürlü Kişilerin Eşit F›rsatlardan Yararlanmalar›na İlişkin Standart Kurallar›, Çocuk
Haklar› Sözleşmesinin yaşama geçirilmesi aç›s›ndan uygun standartlar› sağlayan bir belge ola-
rak tan›t›p savunmal›, Özürlülük Konular› Özel Raportörü ve Uzmanlar Kurulu ile olan ilişkile-
rini güçlendirmelidir;

(h) Komite, UNESCO, UNICEF ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde, özürlülerin diğerleriy-
le ayn› eğitim kurumlar›nda eğitim görmeleri konusunu eğitimle ilgili tart›şmalar›n ayr›lmaz
gündem maddesi olarak toplant›larda, seminerlerde ve konferanslarda ele almal›d›r,

(i) İlgili kuruluşlar, kurumlara yerleştirme uygulamas›na karş› alternatifler geliştirmeye ve kurum-
larda bulunan çocuklar›n buralardan başka yerlere aktar›lmalar›n› sağlayacak düzenlemelere teş-
vik edilmelidir;

(j) Özürlü çocuklar›n haklar› ve yararlar›, iki ve çok tarafl› yard›m kuruluşlar›n›n, kalk›nma kuruluş-
lar›n›n, donör kuruluşlar›n, Dünya Bankas› gibi finans kuruluşlar›n›n, bölgesel bankalar›n ve tek-
nik işbirliği kuruluşlar›n›n gündemlerine al›nmal›d›r;

(k) 

(i) özürlü çocuklar›n yaşam haklar›n›n ne ölçüde esirgendiğine ilişkin bilinç ve duyarl›l›k yaratacak; 

(ii) özürlü çocuklar›n normal say›lmalar›n› ve eğitim kurumlar›na girmelerini engelleyen boş inanç-
lara, önyarg›lara, damgalamalara karş› mücadele edilmesini sağlayacak; 

(iii) özürlü çocuklar› marjinalleştirmenin gerekçesi olarak kullan›lan “maliyet etkinlik” sav›na karş›
ç›k›p d›şlanman›n ve kaç›r›lan f›rsatlar›n maliyetini ortaya koyacak; 

(iv) biyo-etik sözleşmelerin haz›rlanmas›nda ve tart›ş›lmas›nda bu konunun ön plana ç›kmas›n› sağ-
layacak araşt›rmalar, istatistikler ve ampirik kan›tlar teşvik edilmelidir;

(l) Özürlü çocuklarla birlikte yap›lacak araşt›rmalar›n geliştirilmesi, bu çocuklara dan›ş›lmas›, karar
süreçlerine dahil edilmeleri, yaşamlar› üzerinde daha fazla denetim kurabilmeleri, örnek uygula-
malar›n yayg›nlaşt›r›lmas› ve paylaş›lmas› ve destek olarak da eğitim materyallerinin haz›rlan-
mas› temelinde teşvik edilmelidir.

(m) Hükümetler, bu materyalleri topluluk düzeyinde çocuklara ve özürlü kişilere uygun formlarda
yayg›nlaşt›rmaya teşvik edilmelidir (bu tür işlevler, potansiyel olarak, özürlülerin kendi kuruluş-
lar› ile işbirliği halinde İsveç Engelliler Uluslararas› Yard›m Vakf› (SHIA) ya da “Save the
Children” gibi kuruluşlardan biri taraf›ndan üstlenilebilir);

(n) Özürlü çocuklar›n kat›l›mlar›n› art›r›c› nitelikte eğitim materyallerinin haz›rlanmas› gerekmek-
tedir. Buna ek olarak, UNICEF Uluslararas› Çocuk Gelişim Merkezinden (Innocenti Merkezi)
Genel Görüşme s›ras›nda dile getirilen konulara katk› olarak, özürlülerle başkalar›n› kaynaşt›r-
ma konusunda bir dizi yay›n haz›rlamas› istenebilir.

Komite, yap›lan çeşitli katk›lar› ve dile getirilen konular›n önemini gözeterek, genel görüşmenin ta-
kibinin yararl› olacağ› sonucuna varm›şt›r. Böylece özürlü çocuklar›n haklar›yla ilgili bir çal›şma gru-
bu oluşturulmas› kararlaşt›r›lm›şt›r. Komite üyelerinden, ilgili BM kuruluşlar›n›n temsilcilerinden ve
özürlü çocuklar da dahil özürlü kişilerin kendi kuruluşlar›ndan kişilerin yer alacaklar› bu çal›şma gru-
bu yap›lan çeşitli tavsiyeleri değerlendirecek ve önerilerin somut olarak uygulanmas›n› kolaylaşt›ra-
cak bir eylem plan› haz›rlayacakt›r. Komite, çal›şma grubunun görevlerini, bileşimini ve etkinlikleri-
ni daha ayr›nt›l› olarak belirlemek üzere bir sonraki toplant›s›n› 1998 y›l› Ocak ay›nda yapmay› ka-
rarlaşt›rm›şt›r.” (16. oturum raporu, Eylül/Ekim 1997, ÇHS/K/69, parag. 338 ve 339)



Genel Görüflmenin takibi

Komite, 17. oturumuna (Ocak 1998) ilişkin rapo-
runda, 6 Ekim 1997 tarihli genel görüşmede geliş-
tirilen tavsiyelerin takibiyle ilgili bir çal›şma gru-
buna kat›lma karar› ald›. 

“...‹lgili BM kurulufllar› ile özürlülerin kuruluflla-
r›ndan temsilcilerin kat›lacaklar› küçük, sa¤›ms›z
ve gayr› resmi bir çal›flma grubunun oluflturul-
mas›n› Komite de desteklemektedir. Bu çal›flma
grubunun bafll›ca amac›, alandaki mevcut de-
ney birikimi ile kaynaklar› bir araya getirerek
özürlü çocuklar›n haklar›n›n daha iyi korunmas›-
n› sa¤lamak olmal›d›r. Komite, sürekli raporla
besleyece¤i bu gruba kat›lmaya karar vermifltir.
Ayr›ca gruptan, üyelik, eylem plan› ve görevle-
riyle ilgili bir raporu bir sonraki oturumu için
(18. oturum) Komiteye iletmesi istenmektedir.”
(17. oturum raporu, Ocak 1998, ÇHS/K/73, pa-

rag. 171 ve 172)

Çal›şma grubunun etkinliklerine ilişkin bir rapor
Komitenin 19. oturumuna sunulmuştur. Başkanl›-
ğ›n› BM özürlüler Sosyal Gelişme Komisyonu
Özel Raportörü Bengt Lindquist’in yapt›ğ› toplan-
t›da Komite ve ilgili HDK’lar›n temsilcileri haz›r
bulunmuşlard›r (19. oturum raporu, Eylül/Ekim
1998, ÇHS/K/80, parag. 244-247). 

Çal›şma grubunun 1999 y›l› Ocak ay›nda Lond-
ra’da yapt›ğ› ilk toplant›n›n raporu 20. oturum ra-
porunda yer almaktad›r. Çal›şma grubunun üze-
rinde anlaşmaya vard›ğ› programda şu başl›klar
yer almaktad›r: özürlü çocuklar›n, gençlerin ve
özürlülerin kuruluşlar›n›n kendi deneyimlerini ve
tavsiyelerini dile getirebilecekleri bir dizi bölgesel
toplant› örgütlenmesi; özürlü çocuklar›n haklar›-
n›n – örneğin kat›l›m, kapsanma, kurumlardan
ç›kma gibi- yaşama geçirilmesine ilişkin örnek
uygulamalar›n derlenmesi ve bunlar›n yayg›nlaşt›-
r›lmas›; Komitenin 23. maddeye ilişkin genel bir
yorum geliştirmesi imkanlar› üzerinde durulmas›;
BM organlar›n›n bu konudaki halen süren ve plan-
lanm›ş çal›şmalar›n› aktarmalar› için Cenevre ve
muhtemelen New York’ta bir toplant› yap›lmas›;
Taraf Devletlerdeki özürlü çocuklar›n durumlar›
ile ilgili bilgilerin oturum öncesi yap›lacak bir
toplant›da görüşülmesi; BM’nin 2002 y›l› için
planlad›ğ› Genel Kurul Özel Çocuk Oturumuna
yap›labilecek katk›lar; biyo-etik konusundaki tar-
t›şmalara özürlü çocuklar aç›s›ndan katk›da bulu-
nulmas›; grubun çal›şmalar›n›n amac›n› tan›tacak
bir logo ve broşür haz›rlanmas›. Grubun ad› şöy-
ledir: “Özürlü çocuklar›n haklar›: Çocuk Haklar›
Komitesi ile istişare halinde görev yapacak çal›ş-
ma grubu.” (20. oturum raporu, Ocak 1999,
ÇHS/K/84, parag. 219-221). 

Çal›şma grubunun May›s 1999 tarihinde yapt›ğ›
ikinci toplant›n›n raporunda belirtildiğine göre,
ele al›nan konular aras›nda çocuk haklar›na ilişkin
örnek uygulamalara ilişkin bir k›lavuz geliştiril-
mesi, başta IMF ve Dünya Bankas› olmak üzere
çeşitli kuruluşlarla ilişkiye geçilerek yap›sal uyum
programlar›n›n özürlü çocuklar üzerindeki etkile-
rini gözetecek önlemler al›nmas›n›n sağlanmas›
yer almaktad›r (21. oturum raporu, May›s/Haziran
1999, ÇHS/K/87, parag. 272-275).  

Özürlü insanlar›n haklar›n›n
tan›nmas›

Standart Kurallar’›n Oluflumu

Uluslararas› İnsan Haklar› Senedi’nde özürlülüğe
ya da engelliliğe yap›lan tek aç›k at›f, İnsan Hak-
lar› Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesidir. Buna
göre herkes “işsizlik, hastal›k, sakatl›k, dulluk, ih-
tiyarl›k veya geçim imkânlar›ndan iradesi d›ş›nda
mahrum b›rakacak diğer hallerde güvenliğe hakk›
vard›r”. Buna karş›l›k özürlülük, Uluslararas› Ki-
şisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Uluslarara-
s› Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleş-
mesi’nde yer almamaktad›r. 

1970’li y›llarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,
Zihinsel Özürlülerin Haklar›na İlişkin Bildirge
(20 Aral›k 1971) ile Özürlü Haklar› Bildirgesi’ni
(9 Aral›k 1975) kabul etti. Buna göre, özürlü in-
sanlar da diğer bütün insanlarla ayn› kişisel ve si-
yasal haklara sahiptirler. 1981 y›l› “tam kat›l›m ve
eşitlik” temas› alt›nda Uluslararas› Özürlüler Y›l›
olarak belirlendi. Genel Kurul 1982 y›l›nda Özür-
lü İnsanlar Dünya Eylem Program›’n› benimsedi.
Bu belgeye göre “dünyada 500 milyondan fazla
insan zihinsel, bedensel ya da duyumsal engellilik
ve hasar sonucu özürlü durumdad›r. Bu insanlar,
diğer insanlarla ayn› haklara ve eşit f›rsatlara sa-
hip olmal›d›rlar. Çoğu kez bu insanlar›n yaşamla-
r› toplumdaki fiziksel ve sosyal engellerle t›kan-
makta, bu da onlar›n tam kat›l›mlar›n› önlemekte-
dir. Bu nedenle, dünyan›n her yerinde milyonlar-
ca çocuk ve yetişkin ayr›mc› ve aşağ›lanm›ş bir
yaşam sürdürmek zorunda kalmaktad›r.”

Birleşmiş Milletler İnsan Haklar› Komisyonu’nun
bir alt birimi durumunda olan eski ad›yla Ayr›m-
c›l›ğ›n Önlenmesi ve Az›nl›klar›n Korunmas› Alt
Komitesi, yeni ad›yla ise İnsan Haklar›n› Geliştir-
me ve Yayg›nlaşt›rma Alt Komitesi benimsediği
bir tavsiye karar›nda Hükümetler’in, özürlülerin
evrensel ölçüde tan›nm›ş insan haklar›ndan yarar-
lanmada karş›laşt›klar› güçlüklere önem vermele-
rini önerdi. Ayr›ca, bu durumda olan insanlar,
kendi haklar›na yönelik ihlâller söz konusu oldu-
ğunda, şikayetlerini yetkili bir organa ya da Hükü-
met’e iletebilmelidirler (Karar 1982/1). 1984 y›-
l›nda, İnsan Haklar› ve Özürlülük Konular› Özel
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Raportörü atand›. Özel Raportör’ün 1991 y›l›nda
haz›rlad›ğ› nihaî raporda şu görüşler yer almakta-
d›r: “Ülkelerin çoğunluğunda, 10 kişiden en az bi-
rinde bedensel, zihinsel ya da alg›sal özür bulun-
maktad›r ve tüm nüfusun en az yüzde 25’i şu ya da
bu biçimde özürlü durumdad›r ... bu kişiler top-
lumla bütünleşmelerini ve yaşama kat›l›mlar›n›
önleyen fiziksel ve sosyal engeller yüzünden çoğu
kez ac›nas› koşullarda yaşamaktad›rlar. Sonuçta
tüm dünyada milyonlarca çocuk ve yetişkin ay-
r›mc›l›kla karş›laşmakta, hemen hemen bütün
haklar›ndan yoksun, marjinal bir yaşam sürdür-
mektedir.” (E/KN.4/Sub.2/1991/31, parag. 3)

Özürlülerle İlgili Dünya Eylem Program›’n› de-
ğerlendirmekle görevlendirilen uluslararas› uz-
manlar›n 1987 y›l›nda, Birleşmiş Milletler Özür-
lüler Ony›l›’n›n ortas›nda Stockholm’de yapt›ğ›
toplant›da, Genel Kurul’un özürlü insanlara karş›
her tür ayr›mc›l›ğ›n ortadan kald›r›lmas›n› amaç-
layan uluslararas› bir sözleşme haz›rlamak üzere
özel bir konferans karar› almas› tavsiye edildi. Bu
Sözleşme, ony›l›n sonuna kadar Taraf Devlet-
ler’ce onaylanacakt›. Bu yönde bir taslak İtalya ta-
raf›ndan haz›rlanarak Genel Kurul’un 42. oturu-
muna sunuldu. Ancak, herhangi bir mutabakat
sağlanamad›. Birçok temsilcinin görüşüne göre
mevcut insan haklar› belgeleri, diğerleri gibi özür-
lü kişilerin haklar›n› da güvence alt›na al›yordu.
Genel Kurul’daki bu tart›şmalar›n ard›ndan, Eko-
nomik ve Sosyal Konsey 1990 y›l›nda yapt›ğ› ilk
olağan oturumunda farkl› bir uluslararas› belge
üzerinde durmaya karar verdi. Sosyal Kalk›nma
Komisyonu’na, Hükümetler’e mensup uzmanlar-
dan ad-hoc (geçici) aç›k uçlu bir Çal›şma Grubu
oluşturma yetkisi tan›nd›. Bu Çal›şma Grubu, uz-
man kuruluşlar, diğer hükümetler aras› organlar,
HDK’lar ve özellikle özürlü kişilerin dernekleri
vb. ile yak›n işbirliği yaparak, özürlü çocuklar,
gençler ve yetişkinler için f›rsatlar›n eşitlenmesine
yönelik standart kurallar geliştirecekti.

Özürlü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenme-
sine İlişkin Standart Kurallar belgesinin giriş bö-
lümünde, bu kurallar›n, Birleşmiş Milletler Özür-
lüler Ony›l› s›ras›nda edinilen deneyimlere daya-
narak geliştirildiği belirtilmektedir: “İnsan Hakla-
r› Evrensel Bildirgesi, Uluslararas› Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Uluslarara-
s› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleşme ile Kad›nlara Karş› Her
Tür Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Sözleşmesi’nden
oluşan Uluslararas› İnsan Haklar› Senedi ile bir-
likte Özürlülerle İlgili Dünya Eylem Program›,
Kurallar’›n siyasal ve ahlâkî temelini oluşturmak-
tad›r.”

Standart Kurallar

Özürlü İnsanlar›n Önündeki F›rsatlar›n Eşitlen-
mesine İlişkin Standart Kurallar, Birleşmiş Millet-

ler Genel Kurulu’nun k›rk sekizinci oturumunda
kabul edilmiştir (kurallar›n tam metni için, bkz.
Ek 4, s. 767). Kurallarda, eşit haklar ilkesi öne ç›-
kar›lmaktad›r: “tek tek her bireyin gereksinimleri-
nin diğerlerininkiyle eşit önemde olmas›n›, bu ge-
reksinimlerin toplumlar›n planlanmas›nda esas
al›nmas›n› ve bütün kaynaklar›n bütün bireylere
eşit kat›l›m f›rsat› tan›yacak biçimde kullan›lmas›-
n› öngörür.” Giriş bölümünde şu noktalar vurgu-
lanmaktad›r: “Özürlü insanlar toplumun üyeleridir
ve kendi yerel toplumlar› içinde kalma haklar›
vard›r. Gereksinim duyduklar› desteğe, eğitim,
sağl›k, istihdam ve sosyal hizmetler alan›ndaki
normal yap›lar içinde ulaşabilmeleri gerekir.”
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Özürlülük ve Uluslararas› Sözleşme ile ilgili bir
Genel Yorumu’nda Standart Kurallar› başl›ca re-
ferans olarak görmüştür (bkz. s. 332).

Standart Kurallar›n büyük bölümü çocuklarla ilgi-
lidir. Bir çok kuralda doğrudan doğruya çocuklara
at›fta bulunulmaktad›r. Örneğin:

Kural 1. Bilinç ve duyarl›l›k yaratma: “Bilinç ve
duyarl›l›k geliştirme, özürlü çocuklar›n eğitiminin
ve rehabilitasyon çal›şmalar›n›n önemli bir parça-
s›n› oluşturmal›d›r ... Bilinç ve duyarl›l›k geliştir-
me, bütün çocuklara yönelik eğitimin bir parças›
olmal›, ayr›ca öğretmen eğitimi ile diğer meslek-
lerdeki eğitime içselleştirilmelidir.”

Kural 2. T›bbî bak›m: “Devletler, bütün ana ve
yard›mc› sağl›k görevlilerinin, özürlülere hizmet
ve bak›m verebilme aç›s›ndan yeterli eğitime ve
donan›ma sahip olmalar›n›, uygun tedavi yöntem
ve teknolojilerine ulaşabilmelerini sağlamal›d›r ...
Devletler, ana ve yard›mc› sağl›k görevlileri ile il-
gili diğer personelin, ana-babalara yanl›ş tavsiye-
lerde bulunarak çocuklar›na ilişkin seçeneklerini
k›s›tlamayacak gerekli eğitimi görmelerini sağla-
mal›d›r...”

Diğer kurallar, aşağ›da 23. maddenin değişik yön-
leriyle ilgili olarak aktar›lmaktad›r. Ayr›ca, bu ku-
rallar›n Sözleşme’nin diğer maddeleriyle ilişkile-
rine ise Uygulama Elkitab›’n›n çeşitli bölümlerin-
de yer verilmektedir.

“Özürlülük” ve “engel” kavramlar›n›n
tan›mlanmas›

Standart Kurallar›n giriş bölümünde, “özürlülük”
ile “engel” aras›ndaki ayr›m şöyle yap›lmaktad›r:
“‘Özürlülük’ terimi, dünyan›n herhangi bir ülke-
sinde, herhangi bir kesimin karş›laşt›ğ› çok say›da
ve değişik işlevsel s›n›rl›l›klar› özetlemektedir. İn-
sanlar, bedensel, zihinsel ya da alg›sal aç›dan
özürlü olabilecekleri gibi t›bbî koşullar› ya da zi-
hinsel hastal›klar› nedeniyle de bu durumda olabi-
lirler. Bu tür kusurlar, koşullar ya da hastal›klar
geçici de olabilir kal›c› da.” 
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“‘Engel’ terimi, toplum yaşam›nda, başkalar›yla
eşit düzeyde yer alma f›rsatlar›n›n yitirilmesi ya
da s›n›rlanmas› anlam›na gelir. Bu içeriğiyle te-
rim, özürlü bir insan ile çevresi aras›ndaki karş›-
laşmay› anlat›r. Bu terimin kullan›lmas›n›n amac›,
çevrede ve toplumdaki birçok örgütlü faaliyette,
örneğin bilgilendirme, iletişim ve eğitim gibi alan-
larda var olup özürlülerin eşit koşullarda kat›l›m›-
n› önleyen eksikliklerin vurgulanmas›d›r.”

Giriş bölümündeki aç›klamalar şöyle devam et-
mektedir: “‘Özürlülük’ ve ‘engel’ terimlerinin yu-
kar›da tan›mland›klar› gibi kullan›lmas›, çağdaş
özürlülük tarihi aç›s›ndan ele al›nmal›d›r. 1970’li
y›llarda, özürlü insanlar›n ve bu alanda görev ya-
pan mesleklerden kişilerin kuruluşlar›, zaman›n
terminolojisine güçlü bir tepki göstermekteydiler.
“Özürlülük” ve “engel” terimleri genellikle muğ-
lak ya da kar›ş›kl›klara yol açacak biçimde kulla-
n›l›yor, bu da politikalar›n belirlenmesinde ve so-
mut girişimlerde güçlüklere yol aç›yordu. O za-
man›n terminolojisi, çevreleyen toplumdaki ku-
surlara ve yetersizliklere önem vermeyen t›bbî ve
diagnostik bir yaklaş›m› yans›t›yordu”

Özürlülüğün sosyal değil de t›bbî bir tan›m›n›n
kullan›lmas›, özürlü insanlar›n “farkl›” olduklar›
yolundaki anlay›ş›n yerleşmesinde önemli bir rol
oynam›ş, böylece entegrasyondan çok farkl›l›klar›
öne ç›kartan özel çözümler kural haline gelmiştir.

Standart Kurallar’›n ‹zlenmesi: Özel
Raportör

Kurallar›n IV. bölümünün 2. paragraf›na göre Ku-
rallar Sosyal Kalk›nma Komisyonu oturumlar›
çerçevesinde izlenecek, Kurallar›n izlenmesi için
konuda deneyim sahibi bir Özel Raportör üç y›l
süre ile görevlendirilecek, bu Raportör uygulama-
y› uygun hükümet d›ş› kuruluşlardan oluşturula-
cak bir Uzmanlar Kurulu ile birlikte izleyecektir.
Özel Raportör’ün, Kurallar’›n uygulama planla-
r›yla ilgili soru anketleri göndermesi gerekmekte-
dir. Sosyal Kalk›nma Komisyonu’nun Standart
Kurallar’›n Uygulanmas›yla ilgili Özel Raportörü
1994 y›l› Mart ay›nda belirlenmiştir. Raportör,
1996 y›l› Aral›k ay›ndaki raporunda şöyle demek-
tedir: “Standart Kurallar’daki tavsiyeler ön aç›c›
niteliktedir ve Raportör’ün görüşüne göre bunlar
en gelişmiş olanlar› dahil henüz hiçbir ülkede tam
olarak uygulanmam›şt›r. Bununla birlikte, benim-
senmesinden bu yana geçen k›sa süre içinde kural-
lar›n geniş bir kabul gördüğü, özürlülükle ilgili
konularda gerek Hükümetler, gerekse hükümet d›-
ş› kuruluşlar taraf›ndan genel yönlendirici ilkeler
olarak kullan›ld›ğ› da aç›kt›r.” Raportör ayr›ca
“metinde çocuk boyutu ile toplumsal cinsiyet
perspektifinin muğlak b›rak›ld›ğ›n›” eklemekte,
daha sonraki uygulama çabalar›nda bu hususlara
daha fazla özen gösterilmesini tavsiye etmektedir

(A/52/56, 23 Aral›k 1996, parag. 130 ve 152). Ra-
portör’ün belirttiğine göre, uygulamaya ilişkin
olarak dolaşt›r›lan ankete verilen yan›tlar zay›f
kalm›ş, buna karş›l›k 1995 y›l› aral›k ay›nda do-
laşt›r›lan ikinci bir ankete daha doyurucu yan›tlar
verilmiştir (A/52/56, parag. 50-65).

Ekonomik ve Sosyal Konsey 1997 y›l›nda “Özür-
lü çocuklar” konulu bir karar alm›şt›r. Bu kararda
özürlü çocuklara ve aileleriyle bak›c›lar›na özel
dikkat gösterilmesi gerektiği kabul edilmekte,
Özel Raportör’den de, Kurallar’a yönelik izleme-
lerinde “özürlü çocuklar›n durumlar›na özel dik-
kat göstermesi, Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin uygulanmas›nda Çocuk Haklar› Komitesi
ile yak›n ilişki içine girmesi; özürlü çocuklara iliş-
kin bulgular›n›, görüşlerini, gözlemlerini ve tavsi-
yelerini Sosyal Kalk›nma Komisyonu’nun otuz
sekizinci toplant›s›na sunacağ› rapora dahil etme-
sini” istemektedir. Bu kararda ayr›ca Hükümet-
ler’den de kimi taleplerde bulunulmaktad›r. Buna
göre Hükümetler, Standart Kurallar’dan 6. kurala
uygun olarak özürlü çocuklar›n eğitime eşit erişim
olanaklar›na sahip olmalar›n› sağlayacak, bu ço-
cuklar›n eğitimini genel eğitim sisteminin ayr›l-
maz bir parças› haline getireceklerdir. UNES-
CO’dan ise, özürlü çocuklar›n ve gençlerin genel
eğitim sistemine içselleştirmelerini sağlayacak
programlar›na devam etmesi istenmektedir
(E/Res/1997/20).

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi: Özürlülü¤e iliflkin Genel
Yorum

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komite-
si’nin 1994 y›l›nda yapt›ğ› uzun bir Genel Yo-
rum’da, özürlülük durumunun aç›k biçimde ele
al›nmas›n›n gerekliliğine işaret edilmektedir:
“Sözleşme’de (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleşmesi) özürlülükle ilgili aç›k bir hü-
küm bulunmamas›, Antlaşma’n›n bundan çeyrek
yüzy›l önce haz›rland›ğ› s›rada bu konu hakk›nda
aç›k tutum alman›n önemine ilişkin bilinç ve du-
yarl›l›ğ›n bulunmay›ş›yla aç›klanabilir. Buna kar-
ş›l›k, daha yak›n tarihlerde haz›rlanan insan hakla-
r› belgelerinde bu konu daha aç›k biçimde ele
al›nmaktad›r. Bu belgeler, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme (madde 23); Afrika İnsan ve Halk Hak-
lar› Bildirgesi (madde 18(4)); ve Ekonomik, Sos-
yal ve Kültürel Haklara ilişkin Amerika Sözleş-
mesi’nin İhtiyari Protokolü’dür (madde 18). Dola-
y›s›yla, özürlü insanlar›n insan haklar›n›n, genel
olanlar›n›n yan›s›ra özel olarak haz›rlanm›ş yasa-
lar, uygulamalar ve programlarla güvence alt›na
al›nmas› gereği bugün geniş ölçüde kabul gör-
mektedir. (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi Genel Yorumu 5, İHB/GEN/1/Rev.5, s.
29)
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Genel Yorum, “uluslararas› toplumun, özürlü in-
sanlar›n insan haklar›n›n tamam›ndan yararlanma-
lar›n› sağlama kararl›l›ğ›n›” ifade eden belgeleri
s›ralamaktad›r:

• Özürlülerle İlgili Dünya Eylem Program›: Bu
belge “özürlülüğün önlenmesi, rehabilitasyon
ve [özürlü insanlar›n] sosyal yaşama, gelişme-
ye ve eşitliğe tam kat›l›mlar› için etkili önlem-
ler al›nmas›n›” öngören bir çerçeve sunmakta-
d›r;

• Özürlülerle İlgili Ulusal Eşgüdüm Komiteleri-
nin ya da Benzer Organlar›n Kurulmas›na ve
Geliştirilmesine Yönelik K›lavuz (1990 y›l›n-
da kabul edilmiştir);

• Zihinsel Hastal›klar› Olanlar›n Korunmalar›na
ve Zihinsel Sağl›k Bak›m›n›n Geliştirilmesine
İlişkin İlkeler (1991 y›l›nda kabul edilmiştir);

• Özürlü Kişilere Eşit F›rsatlar Tan›nmas›na İliş-
kin Standart Kurallar. Bu belgenin amac›, özür-
lü bütün insanlar›n “diğerleriyle ayn› haklardan
yararlan›p ayn› yükümlükleri taş›malar›n›”
sağlamakt›r (1993 y›l›nda kabul edilmiştir).

Komite şöyle demektedir: “Standart Kurallar bü-
yük önem taş›maktad›r ve Taraf Devletler’in mev-
cut Antlaşma alt›ndaki yükümlülüklerinin daha
kesin biçimde belirlenmesi aç›s›ndan değerli bir
referans çerçevesi oluşturmaktad›r.”

Özürlülü¤ün nedenleri

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’de yer alan pek
çok madde özürlülüğe yol açan nedenlerle ilgili-
dir. Dolay›s›yla, bu maddelerin uygulanmas›,
özürlülüğün önlenmesine yard›mc› olabilir. Örne-
ğin, çocuklar›n silahl› çat›şmalarda yer almalar›-
n›n önlenmesine, çocuğun şiddetten ve çeşitli sö-
mürü biçimlerinden korunmas›na ilişkin maddeler
böyledir. 6. madde (yaşama, hayatta kalma ve ge-
lişme hakk›) ve 24. madde (sağl›ğa ve sağl›k hiz-
metlerine erişim hakk›) özürlülüğün önlenmesi,
ayr›ca özürlü çocuğun haklar›na sayg› gösterilme-
sinin sağlanmas› aç›s›ndan önemli maddelerdir.

İnsan Haklar› ve Özürlülük Özel Raportörü tara-
f›ndan haz›rlanan nihaî rapor, hükümet ve hükü-
met d›ş› kaynaklardan gelen yan›tlardan hareketle,
en yayg›n rastlanan özürlülük nedenlerini s›rala-
maktad›r. Bunlardan hepsi olmasa bile çoğu ço-
cukluk dönemindeki özürlülüklerin nedenidir:
“soya çekim, doğum kusurlar›, hizmet kapsam›na
girilmediği ya da cehalet nedeniyle doğum öncesi
ve doğum bak›m› al›nmamas›, yetersiz ve sağl›k-
s›z konut koşullar›, doğal afetler, okuma yazma
bilmeme ve bunun sonucunda mevcut sağl›k hiz-
metlerinden haberdar olamama, yetersiz hijyen ve
s›hhî koşullar, doğuştan gelen hastal›klar, yetersiz
beslenme, trafik kazalar›, çal›şma yaşam›ndan
kaynaklanan kazalar ve hastal›klar, spor karş›laş-

malar›nda meydana gelen kazalar, ‘uygarl›k has-
tal›ğ›’ ad› verilen hastal›klar (kardiyovasküler
hastal›klar, zihinsel ve sinirsel bozukluklar, kimi
kimyasal maddelerin kullan›lmas›, beslenme ve
yaşam tarzlar›n›n değişmesi, vb.), yak›n akraba
evlilikleri, evde meydana gelen kazalar, solunum
yolu hastal›klar›, metabolik hastal›klar (şeker,
böbrek yetmezliği, vb.), uyuşturucular, alkol, si-
gara, yüksek tansiyon, yaşl›l›k, Chagas hastal›ğ›,
çocuk felci, k›zam›k, vb.. Hükümet d›ş› kaynaklar,
ayr›ca, çevreyle ilgili etmenlere, hava ve su kirli-
liğine, çevredekilerin onay› al›nmaks›z›n yürütü-
len bilimsel deneylere, terörist şiddet olaylar›na,
resmî görevliler taraf›ndan uygulanan kas›tl› sa-
katlama olaylar›na, insanlar›n bedensel ve zihinsel
bütünlüklerine yönelik diğer sald›r›lara ve genel
olarak insan haklar› ve buna ilişkin yasalar› ihlâl
eden davran›şlara özel vurgu yapmaktad›rlar.”
(E/KN.4/Sub. 2/1991/31, parag. 109)

Yoksulluk ve özürlülük

Özürlü İnsanlarla İlgili Dünya Eylem Program›,
özürlülükle yoksulluk aras›ndaki ilişkinin netleşti-
rildiğini belirtmektedir: “Yoksulluk içindeki in-
sanlar›n sakat ve özürlü olma riskleri büyükken,
bunun tersi de doğrudur. Bir çocuğun sakat doğ-
mas› ya da ailede bir özürlülük durumunun ortaya
ç›kmas› ailenin zaten k›t olan kaynaklar› üzerinde
ek bir bask› yaratmakta ve ailenin moralini olum-
suz yönde etkilemekte, bu da yoksulluğu derinleş-
tirmektedir. Bu etmenlerin bir araya gelmesi sonu-
cunda toplumun en yoksul katmanlar› içindeki
özürlü say›s› da artmaktad›r. Bu nedenle, yoksul-
luk içinde yaşayan ve özürlü üyeleri olan ailelerin
say›s› mutlak anlamda artmaktad›r. Bu eğilimlerin
olumsuz etkileri, kalk›nma sürecini ciddî biçimde
engellemektedir.” (Dünya Eylem Program›, pa-
rag. 41)

Silahl› çat›flmalar ve özürlülük

Silahl› çat›şmalar, birçok ülkede, çocuklar aras›n-
da görülen özürlülük durumlar›n›n önemli neden-
lerinden biridir ve üstelik bu etmenin ağ›rl›ğ› gi-
derek artmaktad›r. Bu durumun başl›ca nedeni sa-
vaşlarda sivil nüfusun hedef al›nmas› ve başta ka-
ra may›nlar› olmak üzere modern silahlar›n kulla-
n›lmas›d›r (ayr›ca bkz. madde 38, s. 563). Bu tür
çat›şmalar genellikle beraberinde temel sağl›k hiz-
metleriyle diğer hizmetlerin çökmesi gibi bir soru-
nu da getirmektedir. İnsan Haklar› ve Özürlülük
Özel Raportörü bu nedenle şu bilgileri vermekte-
dir: “örneğin, Angola ve Mozambik’teki silahl›
çat›şmalar›n ard›ndan, sakat kalan çocuklar›n yal-
n›zca yüzde 10’u ila 20’sine hayli ucuz olmas›na
karş›n protez tak›labilmiştir. Nikaragua ve El Sal-
vador’da ise, gereksinim içindeki çocuklar›n yal-
n›zca yüzde 20’sine gerekli hizmetler ulaşt›r›labil-
miştir.” (E/KN.4/Sub.2/1991/31, parag. 135)
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Birçok özür hemen görülemez. Milyonlarca çocuk
silahl› çat›şmalara tan›k olman›n ya da bu çat›ş-
malar›n içinde yer alman›n getirdiği travmay› ya-
şamaktad›r. Graça Machel taraf›ndan gerçekleşti-
rilen Silahl› Çat›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki
Etkisi başl›kl› araşt›rma milyonlarca çocuğun si-
lahl› çat›şmalar yüzünden öldüğünü belirttikten
sonra şöyle devam etmektedir: “ne var ki, bunun
üç kat› kadar çocuk da silahl› çat›şmalar yüzünden
ciddî biçimde yaralanm›ş ya da kal›c› biçimde
özürlü hale gelmiştir. WHO taraf›ndan haz›rlanan
bir rapora göre, silahl› çat›şmalar ve siyasal şid-
det, yaralanma, sakat kalma ve bedensel özürlülük
gibi durumlar›n başl›ca nedenidir ve halen özürlü
olarak yaşamlar›n› sürdüren 4 milyon çocuk da yi-
ne ayn› nedenle bu hale gelmiştir. Tek baş›na Af-
ganistan’da yaklaş›k 100 bin çocukta savaşla ilgi-
li özürler vard›r ve bunlar›n çoğuna kara may›nla-
r› yol açm›şt›r. Temel hizmetlerin olmay›ş› ve si-
lahl› çat›şmalar s›ras›nda sağl›k kuruluşlar›n›n ha-
rap olmas›, özürlü durumda yaşayan çocuklara
pek az yard›m ulaşabilmesi demektir...”
(A/51/306, 1996, parag. 145).

Komite, Genel Görüşme ard›ndan geliştirdiği tav-
siyelerde (maddenin başlar›ndaki çerçeve yaz›s›na
bak›n›z) şöyle demektedir: 

“Devletler, yüz binlerce çocu¤un sakat kalmas›-
na yol açan silahl› çat›flmalar›n ürkütücü fatura-
s›n› gözeterek, 1997 y›l› aral›k ay›nda Otta-
wa’da imzaya aç›lacak olan Anti Personel Ma-
y›nlar›n Kullan›m›n›n, Stoklanmas›n›n, Üretilme-
sinin ve Aktar›lmas›n›n Yasaklanmas› ve Bu Ma-
y›nlar›n ‹mhas› Sözleflmesini onaylamaya davet
edilmektedirler.” (16. oturum raporu, Ey-

lül/Ekim 1997, ÇHS/K/69, parag. 338) 

Silahl› çat›flma ve özürlülük 

Çocuk işçiliği, çocuğun zihinsel ve bedensel geli-
şimi üzerinde korkunç sonuçlara yol açabilir. Ay-
r›ca çocuklar, çal›şt›klar› yerlerde, özürlülükle so-
nuçlanacak kazalara daha aç›kt›rlar (bkz. madde
32, s. 481). Uluslararas› Çal›şma Örgütü, meslekî
rehabilitasyona ve özürlü insanlar›n istihdam›na
ilişkin bir Sözleşme ve bir Tavsiye Karar› benim-
semiştir (bkz. aşağ›da s. 345).

‹stismar, ceza, di¤er davran›fllar ve
özürlülük

İnsan Haklar› ve Özürlülük Özel Raportörü, bi-
linçli olarak uygulanan kimi cezalar›n ve başka
uygulamalar›n da özürlülüğe yol açt›ğ›n› belirt-
mektedir. Ceza olarak belirgin bir organ›n kesil-
mesi, özürlü insanlar›n kurumlara yerleştirilmesi,
bu kurumlarda istismar edilmeleri, bu arada uyuş-
turucuya al›şt›r›lmalar›; zorla k›s›rlaşt›rma ve ka-
d›n sünneti (genital mutilasyon); ve ayr› yerde

muhafazaya alternatif olarak söz konusu kişilerin
gözlerinin kör edilmesi, bu tür uygulamalar ara-
s›ndad›r (E/KN.4/Sub.2/1991/31, parag. 174). Bu
tür uygulamalar bedensel özürlülüğe yol açmakla
kalmay›p insanlar›n zihinsel sağl›klar›n› da etkile-
mektedir.

Özel Raportör ayr›ca çocuklara aile içinde olsun
d›ş›nda olsun bedensel ve psikolojik aç›dan kötü
davran›lmas›n›n “gerek gelişmiş, gerekse geliş-
mekte olan ülkelerde özürlülüğün önemli bir ne-
deni” olduğuna değindikten sonra şöyle devam et-
mektedir: “Ana-babalar›n›n ya da başkalar›n›n,
dayak atarak, aşağ›layarak, hakaret ederek ve kö-
tü davranarak çocuklara verebilecekleri zarar o
kadar büyüktür ki, sonuçta bu uygulamalar pek
çok zihinsel rahats›zl›klara, toplumla uyum sağla-
ma güçlüklerine, okulda ve işte başar›s›zl›ğa ve
cinsel kusurlara yol açmaktad›r.”
(E/KN.4/Sub.2/1991/31, parag. 139)

Her türlü şiddet ve sömürünün önlenmesini öngö-
rüp Sözleşme’nin çeşitli maddelerinde yer verilen
hükümler, özürlülüğün önlenmesi aç›s›ndan da iş-
lev taş›r. Özellikle 19. madde (her tür bedensel ve
zihinsel şiddetten korunma), bunun yan›s›ra 32.
(ekonomik sömürü), 36. (sömürünün diğer biçim-
leri) ve 37. (işkence ve diğer zalimce, insanl›k d›-
ş› veya aşağ›lay›c› muamele veya cezan›n yasak-
lanmas›) maddeler bu aç›dan öne ç›kmaktad›r.
Özellikle kurumlarda bulunan ya da diğer alterna-
tif bak›m biçimlerine tâbi olan özürlü çocuklar söz
konusu olduğunda, bu çocuklar›n güvence alt›na
al›nmalar› için özel önlemler gerekmektedir.

“... sayg›nl›klar›n› güvence
alt›na alan, özgüvenlerini
gelifltiren ve toplumsal yaflama
etkin biçimde kat›lmalar›n›
kolaylaflt›ran flartlar alt›nda
eksiksiz bir yaflam”

Özürlü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenme-
sine İlişkin Standart Kurallardakine benzer biçim-
de, 23. madde de özürlü çocuklar›n başkalar›yla
eşit haklara sahip olduklar›n› teyit etmekte, böyle-
ce aktif kat›l›m›n önemini vurgulamaktad›r. Bu,
maddenin diğer paragraflar›na da yans›maktad›r.
İnsan Haklar› Komisyonu, Az›nl›klara Ayr›mc›l›k
Uygulanmas›n› Önleme ve Az›nl›klar› Koruma
Alt Komisyonu’na 1996 y›l› Şubat ay›nda sundu-
ğu raporda Çocuk Haklar› Komitesi, Taraf Devlet-
ler’in raporlar›na ilişkin incelemesinden ç›kan ge-
nel sonuçlar› şöyle özetlemiştir:

“Komite, özürlü çocuklar›n durumunu Sözlefl-
me’nin 23. maddesi ›fl›¤›nda incelemifl, bu ara-
da zihinsel ve bedensel özürlü çocuklar›n duru-
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munu, bu çocuklar›n toplum yaflam›na aktif ka-
t›l›mlar›n›n sa¤lanmas›, bu çocuklar›n sayg›nl›k-
lar›n›n korunmas› ve kendilerine olan güvenleri-
nin art›r›lmas› bak›m›ndan ele alm›flt›r. Komite,
ayr›ca, 2. madde (ayr›m gözetmeme), 3. mad-
de (çocu¤un yüksek yarar›) ve 4. madde dahil
olmak üzere Sözleflme’nin genel ilkelerini de
dikkate almaktad›r.

“Duyarl›l›k yaratan ilk konu, kimi toplumlar›n,
Sözleflme’nin 2. maddesi ›fl›¤›nda özürlü çocuk-
lar›n durumlar›na ve gereksinimlerine yeterince
duyarl› davranmamas›d›r. Bu çocuklar›n yayg›n
biçimde ayr›mc› uygulamalara tâbi tutulmalar›
Komite’yi endiflelendirmektedir. Stratejiler ve
e¤itim programlar›, bunlar›n yan›s›ra toplumun
genifl biçimde bilgilendirilmesi,özürlü çocuklar›
olumsuz biçimde etkileyen kimi önyarg›lardan
kaç›n›lmas› için baflvurulabilecek yollard›r...

“Komite, özürlü çocuklar›n haklar›n›n 23. mad-
de do¤rultusunda yaflama geçirilmesini engelle-
yen, örne¤in toplumun di¤er kesiminden yal›t›l-
ma gibi birtak›m olumsuz davran›fllar›n varl›¤›n›
tespit etmektedir. Bu çocuklar›n haklar›, örne-
¤in ana-babalar›n oluflturduklar› kurulufllara
destek, toplum temelli hizmetlere yard›mc›

olunmas› ve çocuklar›n kurum bak›m›ndan aile
ortamlar›na aktar›lmas› gibi yollardan daha faz-
la güvence alt›na al›nmal›d›r. 

“Komite, özürlü çocuklar›n bir bölümünün sa¤-
l›k ve sosyal bak›m hizmetlerine yeterince erifle-
mediklerini ve özürlü çocuklar›n okul kay›t oran-
lar›n›n düflüklü¤ünü endifleyle tespit etmifltir ve
bu durumun, söz konusu çocuklar›n gereksi-
nimlerinin yeterince dikkate al›nmad›¤›n›n bir
göstergesi olabilece¤ini düflünmektedir. Bu ço-
cuklara, e¤itim, toplumla gerekti¤i gibi bütün-
lefltirme ve aile yaflam›na aktif kat›l›m›n sa¤lan-
mas› gibi yollarla daha fazla koruma sa¤lanma-
l›d›r. Engel durumunun mümkün oldu¤unca er-
ken saptanmas› için çaba harcanmal›d›r.

“Bütçelerde yap›lan k›s›nt›lar, yeterli e¤itim ve
sa¤l›k hizmeti zaten alamayacak ölçüde deza-
vantajl› konumda olan özürlü çocuklar› özellikle
olumsuz biçimde etkilemifltir. Komite, ülkeleri,
yap›sal uyum politikalar›n›n özürlü çocuklar› da-
ha da olumsuz biçimde etkilememesi için ge-
rekli önlemleri almaya ça¤›rmaktad›r. Komite,
4. madde ›fl›¤›nda, eldeki kaynaklar›n azamisi-
nin bu çocuklar için tahsisinin bir öncelik oldu-
¤unu kabul etmektedir.
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‹sveç’te özürlülere iliflkin uygulamalar 

“Hükümet ve Meclis özürlülerle ilgili politikan›n amaçlar›n› çeşitli bağlamlarda dile getirmiştir. Tam
kat›l›m, yaşam koşullar›nda eşitlik, kendi kaderini belirleme ve erişim, İsveç’in bu alandaki politika-
s›n›n temel taşlar›n› oluşturmaktad›r. Ç›k›ş noktas›, bütün insanlar›n eşit sayg›nl›kta, eşit haklara sa-
hip olmalar› gerekliliğidir. İnsanlar›n farkl› işlevsel kapasitelere sahip olduklar› gerçeğinin görülme-
si sosyal planlaman›n temelini oluşturur. Kaynaklar o şekilde kullan›lmal›d›r ki, insanlar kendi toplu-
luklar›n›n yaşam›na eşit ölçüde kat›l›m imkan› bulabilsinler. Burada kat›l›m ve eşitlik kavramlar›, top-
lumun değişik alanlar›n›n, ayr›ca bunlar› çevreleyen ortamlar›n işlevsel aksakl›klar› olanlara da aç›k
olmas›n› sağlayacak bir süreci anlat›r. Kastedilen hem fiziksel anlamda erişim, hem de enformasyon,
bak›m, destek, kültür, boş zaman vb. etkinliklerinin ve hizmetlerinin sunulmas›d›r. Amaçlanan, işlev-
sel kusurlar› olan insanlar›n da başkalar› gibi bağ›ms›z ve sayg›n bir yaşam sürebilmeleridir. 

“Özürlülere ilişkin politika toplumun bütün alanlar›na uzan›r ve pratik olarak her sorunun özürlülük-
le ilgili bir yan› vard›r. Oysa, özürlü insanlarla ilgili olup gerekli çerçevenin d›ş›nda ele al›nan durum-
lar vard›r. o kadar ki, bu konular normal gündemin d›ş›nda düşünülmektedir.

“Hükümete göre özürlülükle ilgili durumlar politikan›n bütün alanlar›nda, ayr›ca merkezi, bölgesel ve
yerel planlarda ele al›nmal›d›r. Son dönemde özürlülere ilişkin politikalarda yap›lan reformlar, büyük
ölçüde, özürlü kişilere yönelik kişisel yard›mlar baz›ndad›r. Daha ilerdeki reformlar›n ise çeşitli et-
kinliklere ve ortamlara erişim üzerinde odaklanmas› gerekir.

“1 Temmuz 1994 tarihi itibar›yla merkezi yetkiye sahip yeni bir idari birim, Özürlüler ombudsman›
görevlendirilmiştir. Bu birimin görevi, özürlü kişilerin haklar›n› ve ç›karlar›n› gözetmek ve bu alan-
daki politikan›n genel amaçlar›na katk›da bulunmakt›r. Özürlüler Ombudsmanl›ğ› diğer işlerinin ya-
n›nda bu alandaki hukuki uygulamalar› izler ve hukuki dan›şmanl›k hizmeti verir. Ayn› birimin önem-
li bir başka görevi de BM Özürlülerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenmesine İlişkin Standart Kurallarla
ilgili bilgileri yayg›nlaşt›rmak ve bu kurallara ne ölçüde uyulduğunu izlemektir.” (İsveç 2R, parag.
463-466).



“Özürlü çocuklar›n durumlar›n›n, Sözleflme’nin
23. maddesinin 4. paragraf›na uygun olarak iyi-
lefltirilmesi için daha etkili önlemler al›nabilmesi
bak›m›ndan uluslararas› yard›m ve bilgilendirme
de gereklidir.” (E/KN.4/Sub.2/1996/27, parag.

7-13)

Özürlü çocuklara yönelik ayr›mc›l›k

Komite Genel Görüşme sonras›nda geliştirdiği
tavsiyelerde şöyle demektedir:

“Devletler, özürlü çocuklara ayr›mc›l›k uygula-
yan; belekken öldürme, çocu¤un sa¤l›¤› ve geli-
flimi aç›s›ndan zararl› kimi geleneksel uygulama-
lar, hurafeler, özürlülü¤ün adete bir trajedi gibi
görülmesi dahil olmak üzere Sözleflmenin bü-
tün çocuklara tan›d›¤› eflit haklar› inkar eden
tutum ve uygulamalara kararl›l›kla karfl› ç›kmal›-
d›rlar.” (16. oturum raporu, Eylül/Ekim 1997,

ÇHS/K/69, parag. 338)

Komite, Taraf Devletler’in raporlar›n› değerlendi-
rirken, özürlü çocuklar›, ayr›mc›l›ğa maruz kalan
çocuk kesimleri aras›nda göstermiştir.

Burada önemli bir nokta, 2. maddenin, ne çocuğun
kendisinin, ne ana-babas›n›n ne de yasal vasileri-
nin özürlülük durumlar› nedeniyle ayr›mc›l›k ya-
p›lamayacağ›n› öngörmesidir (Standart Kurallar,
özürlü insanlar›n aile yaşam›na tam kat›l›mlar›n›
teşvik etmekte ve 9. kuralda bu amaçla bir dizi hü-
küm getirmektedir):

Komite ayr›ca farkl› özürlülükleri olan çocuklar
aras›nda ayr›m gözeten tutumlara da dikkat çek-
miştir: 

“Komitenin endifle etti¤i bir husus da, k›rsal ke-
simde yaflayan özürlü çocuklar›n di¤er yöreler-

de yaflayanlara göre ilgili hizmetlerden ve ilaç-
lardan yeterince yararlanamamalar› ve bu hiz-
metlere ücretsiz eriflememeleridir. Ayr›ca, çok
say›da özürlü çocu¤un kurumlara yerlefltirilmifl
olmas› ve bu çocuklar için yeterli say›da perso-
nel ve kaynak sa¤lanamamas› endifle verici di-
¤er hususlar aras›ndad›r.

“Taraf Devlet, baflta k›rsal kesimdekiler olmak
üzere özürlü çocuklara gereken programlar,
ilaçlar, e¤itilmifl personel ve tesis için gerekli
kaynaklar› sa¤lamal›, bu çocuklar›n evlerinde ai-
leleriyle yaflayabilmeleri için topluluk temelli
programlar gelifltirmelidir. Komite, Özürlülerin
Önündeki F›rsatlar›n Eflitlenmesine ‹liflkin Stan-
dart Kurallarla kendisinin bu konuda yapt›¤› Ge-
nel Görüflmede gelifltirdi¤i tavsiyeler ›fl›¤›nda
Taraf Devletin bu çocuklar› normal e¤itim siste-
mine ve topluma içsellefltirilmeleri için daha faz-
la çaba harcamas›n› tavsiye eder.” (Litvanya
‹RSG, add. 146, parag. 37 ve 38)

Ayr›m› men eden yasal düzenlemeler
Komite taraf›ndan haz›rlanan Periyodik Raporlar
K›lavuzu, “ayr›m gözetmeme ilkesinin Anaya-
sa’da ya da ulusal yasalarda özel olarak çocuklar
gözetilerek bağlay›c› bir ilke olarak yer al›p alma-
d›ğ› ve Sözleşme’nin 2. maddesinde yer alan ay-
r›mc›l›k zeminlerinin hepsinin bu yasalarda yer
al›p almad›ğ› konusunda” bilgi istemektedir (pa-
rag. 25). Komite, ayr›m gözetmeme ilkesini ulusal
yasalarda görmek istediğini belirtmiştir. 

Komite, Genel Görüşmede geliştirdiği tavsiyele-
rin ard›ndan (bu bölümün baş›ndaki çerçeveli ya-
z›ya bak›n›z) Devletlere şu öneride bulunmuştur:

“özürlü çocuklar› etkileyen, ancak Sözleflmenin
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Finlandiya’da özürlü çocuklarla ilgili politikalar

“Kamu taş›mac›l›ğ› sistemi geliştirilirken üzerinde durulan en önemli konulardan biri de eşit hareket
imkanlar› olmuştur. 1994 y›l›nda değiştirilen son haliyle yolcu taş›mac›l›ğ› yasas›na göre belediyeler
kamu taş›mac›l›ğ› hizmetlerini düzenlerken çocuklar, yaşl›lar ve özürlüler gibi özel kesimlerin gerek-
sinimlerini dikkate almak durumundad›rlar. Kamu taş›mac›l›ğ›n›n kullan›m›n› daha kolay hale geti-
ren önlemler ayn› zamanda özürlü çocuklara, diğer çocuklara ve çocuklarla birlikte yola ç›kan yetiş-
kinlere topluma daha eşit kat›l›m imkanlar› sağlayacakt›r. Örneğin otobüslere yeni güzergahlar belir-
lenmesi ve kap›dan kap›ya taş›mac›l›k, özürlülük dereceleri çok ileri olmayan çocuklara da yarar sağ-
layacakt›r. S›radan taksilerle özürlüler için özel olarak donat›lan taksiler özürlü çocuklar›n okula ge-
tirilip götürülmelerinde ve geziye ç›kar›lmalar›nda öteden beri kullan›lmaktad›r. 

Temel haklara ilişkin anayasal haklarda değişiklik yap›ld›ğ›nda, işaret dili kullanan ya da iletişim için
yoruma ya da tercümeye gereksinimi olanlar›n az›nl›k haklar› özel olarak kollanm›şt›r. Adalet Bakan-
l›ğ› da işaret dili kullananlara eşit haklar sağlayacak yollar› araşt›rmak üzere 1996 y›l›nda bir çal›şma
grubu oluşturmuştur. Bu çal›şma grubunun ortaya koyduğu ürünler aras›nda örneğin işitme özürlü ço-
cuklar›n yetiştirilmesine ve eğitilmesine ilişkin tavsiyeler de yer almaktad›r.” (Finlandiya 2R, parag.
142-144)



ilkeleri ve hükümlerine uygun olmayan yasala-
r›n gözden geçirilerek de¤ifltirilmesi. Bu çerçe-
vede de¤ifltirilecek yasal düzenlemeler aras›nda
flunlar da yer almal›d›r:

(i) özürlü çocuklara eflit yaflam ve geliflme hakk›
tan›mama sonucunu veren yasal düzenlemeler
(bu arada, örne¤in kürtaj›n serbest oldu¤u ül-
kelerdeki ayr›mc› kürtaj uygulamalar›, sa¤l›k hiz-
metlerine eriflimde yap›lan ayr›mc›l›k gibi);

(ii) özürlü çocuklara eflit e¤itim hakk› tan›ma-
yan düzenlemeler;

(iii) özürlü çocuklar› bak›m, tedavi ve e¤itim
amac›yla zorla ay›r›p kurumlara yerlefltirmeyi
öngören düzenlemeler” (16. oturum raporu, Ey-
lül/Ekim 1997, ÇHS/K/69, parag. 338).

Özürlü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenme-
sine İlişkin Standart Kurallardan 15. kural ayr›m
gözetmemenin yasalarda yer almas›na ilişkin daha
ileri öneriler içermektedir: “Devletler’in, özürlü
kişilerin tam kat›l›m›n› ve eşitliğini sağlama
amaçlar›na ulaş›labilmesi için gerekli yasal daya-
naklar› oluşturma sorumluluklar› vard›r.

“1. Yurttaşlar›n haklar›n› ve yükümlülüklerini be-
lirten ulusal yasalar, özürlü kişilerin haklar›n› ve
yükümlülüklerini de kapsamal›d›r. Devletler,
özürlü kişilerin, insanî, kişisel ve siyasal haklar
dahil olmak üzere haklar›ndan başkalar› ile eşitlik
temelinde yararlanabilmelerini sağlama yükümlü-
lüğü alt›ndad›r. Devletler, özürlü kişilerin kuru-
luşlar›n›n, özürlülerin haklar›na ilişkin yasal dü-
zenlemelerin haz›rlanmas›nda ve uygulaman›n sü-
rekli değerlendirilmesinde yer almalar›n› sağla-
mal›d›r. 
“2. Özürlü kişilerin yaşamlar›n› olumsuz yönde
etkileyebilecek, taciz ve aşağ›lama gibi davran›ş-
lar dahil çeşitli koşullar›n ortadan kald›r›lmas› için
yasal düzenlemelere gidilmesi gerekli olabilir.
Özürlü kişilere karş› ayr›mc›l›k içeren her tür hü-
küm ortadan kald›r›lmal›d›r. Ulusal yasalar, ayr›m
gözetmeme ilkesinin ihlâline karş› uygun yapt›-
r›mlar içermelidir.
“3. Özürlü kişilerle ilgili ulusal yasalar iki şekilde
olabilir. Haklar ve yükümlülükler genel yasalar
içinde yer alabileceği gibi ayr›ca özel bir yasal dü-
zenleme de oluşturulabilir. Özürlü kişilere ilişkin
özel yasal düzenlemeler çeşitli yollardan gerçek-
leştirilebilir:

(a) Münhas›ran özürlülük konular›yla ilgili ayr›
bir yasal düzenlemeye gidilmesi;

(b) Özürlülükle ilgili konular›n özel alanlara iliş-
kin yasal düzenlemeler kapsam›na al›nmas›;

(c) Mevcut yasalar›n yorumlanmas›na yard›mc›
olmak üzere, yasa metinlerinde özürlü kişiler-
den özel olarak söz edilmesi.

Yukar›daki farkl› yaklaş›mlar›n bir karmas› da ter-
cih edilebilir. Olumlu faaliyetlere ilişkin hüküm-
lerinin konulmas› da düşünülmelidir.

“4. Devletler, özürlü kişilerin yararlar›n› korumak
amac›yla resmî şikayet mekanizmalar›n›n oluştu-
rulmas›n› da düşünebilir.”

Standart Kurallar›n uygulanmas›n› izlemekle gö-
revli Özel Raportör taraf›ndan yap›lan araşt›rma,
bilgi sunan 80 ülkeden 27’sinde, genel yasalar
kapsam›nda yer alan kimi alanlarda özürlülerin
eksiksiz anlamda yurttaş say›lmad›klar›n› belirle-
miştir. Bu alanlar aras›nda oy verme hakk›, mülki-
yet hakk› ve özel yaşam›n gizliliği haklar› da yer
almaktad›r. Bu 80 ülkenin 10’unda, eğitim hakk›
güvence alt›na al›nmam›şt›r (bkz. aşağ›da s. 343).
17 ülkede evlenme hakk› konusunda bir güvence
getirilmezken, 16 ülkenin yasalar›nda ana-baba
olma/aile kurma, mahkemelere baş vurma, özel
yaşam ve mal edinme haklar›na yer verilmemiştir
ve nihayet 14 ülkede de özürlülerin siyasal hakla-
r› bulunmamaktad›r (A/52/56, parag. 70-71). Bu
veriler, birçok ülkenin, özürlü çocuklar dahil
özürlü kişilere karş› ayr›mc›l›ğ› ortadan kald›rmak
ve f›rsatlar› eşitlemek için daha ne kadar yol alma-
s› gerektiğini ortaya koymaktad›r.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi,
özürlülükle ilgili Genel Yorumu’nda şöyle de-
mektedir: “Geçtiğimiz on y›l içinde yasama ala-
n›ndaki kimi ilerlemelere karş›n, özürlü kişilerin
hukukî durumlar› belirsizliğini korumaktad›r.
Geçmişte ve halihaz›rda uygulanan ayr›mc›l›ğa
karş› bir telâfi olarak ve daha sonra ortaya ç›kabi-
lecek ayr›mc› uygulamalar› şimdiden önlemek
aç›s›ndan, özürlülük konusunda kapsaml› bir ayr›-
›mc›l›k karş›t› yasa haz›rlanmas› hemen hemen
bütün Taraf Devletler için bir gerekliliktir. Bu an-
lamdaki yasalar özürlü insanlara mümkün ve uy-
gun olan her tür yasal dayanağ› sağlamakla yetin-
memeli, ayr›ca özürlü insanlar›n bütünlüklü, ken-
di kararlar›n› kendilerinin verebildikleri ve bağ›m-
s›z bir yaşam sürdürmelerine olanak tan›yacak
sosyal politika programlar›n› da içermelidir. Ay-
r›mc›l›k karş›t› önlemler, özürlü ve özürlü olma-
yan insanlar›n eşit haklara sahip olmalar› ilkesine
dayand›r›lmal›d›r. Özürlülerle İlgili Dünya Eylem
Program›’nda yer alan ifadelerle belirtilecek olur-
sa, bu söylenen şu anlama gelmektedir: “Tek tek
her kişinin gereksinimleri diğeri ile eşit önemde-
dir; bu gereksinimler, toplumlar›n planlanmas›nda
temel al›nmal›, bütün kaynaklar, her insan›n eşit
kat›l›m olanaklar›na sahip k›l›nabileceği biçimde
kullan›lmal›d›r. Özürlülere ilişkin olarak izlenen
politikalar (özürlü insanlar›n) bütün kamu hizmet-
lerine erişebilmelerini sağlamal›d›r...” (Ekono-
mik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel
Yorum 5, 1994, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 32)

2. madde bağlam›nda da ele al›nd›ğ› gibi (s. 21),
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İnsan Haklar› Komitesi bir Genel Yorumu’nda,
insan haklar› belgelerinde yer alan “ayr›mc›l›k”
tan›m›n› gözden geçirmiş ve şu yarg›ya varm›şt›r:
“Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nde kullan›ld›ğ› biçimiyle ‘ayr›mc›l›k’ terimi,
›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ve diğer görüş-
ler, ulusal ya da sosyal köken, mülkiyet, doğum ya
da bir başka statü nedeniyle yap›lan ve sonuçta
bütün insanlar›n bütün hak ve özgürlüklerden eşit-
lik temelinde yararlanmalar›n› engelleme s›n›rlan-
d›rma amac›n› taş›yan ya da pratikte bu sonucu
veren her tür farkl› muameleyi, d›şlamay›, k›s›tla-
may› ya da tercihi anlatmaktad›r.” (İnsan Haklar›
Komitesi, Genel Yorum 18, 1989,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 135)

Bu tan›m, Sözleşme’nin her hükmünün uygulan-
mas›na özürlü çocuklar aç›s›ndan bak›lmas› ge-
rekliliğini teyit etmektedir. Böylece, bu çocukla-
r›n, güvence alt›na al›nan bütün haklardan ve öz-
gürlüklerden eşitlik temelinde ve tam olarak ya-
rarlanmalar›n› engelleme amac›n› taş›yan ya da
pratikte bu sonucu veren d›şlanma, farkl› muame-
le, k›s›tlama ya da tercihlerle karş›laş›p karş›laş-
mad›klar› belirlenebilecektir. 

En aş›r› biçimiyle al›nd›ğ›nda özürlü çocuklara
karş› ayr›mc›l›k belirli çocuklar›n öldürülmelerine
kadar varabilir. Özürlülüğün, dünyan›n değişik
bölgelerinde görülen kimi biçimleri bu eğilime
işaret etmektedir. Birçok ülkede genetik test yap›-
labilmekte, böylece ana rahmindeki çocuğun ör-
neğin Downs Sendromu gibi kimi özürlülüklere
sahip olup olmad›ğ› belirlenebilmektedir.

Kürtaj›n serbest olduğu kimi ülkelerde, belirli bir
özürlülük durumu saptand›ğ›nda, ayr›mc› yasalar
temelinde gebelik en ileri aşamalar›nda bile son-
land›r›labilmektedir (ayr›ca bkz. madde 6, s. 102).
Komite, “özürlü çocuklar›n haklar›na ilişkin” Ge-
nel Görüşmesinin ard›ndan geliştirdiği tavsiyeler-
de “özürlü çocuklar› etkileyen “kürtaja ilişkin
farkl› düzenlemelere” dikkat çekmiştir.

Bu konuda ayr›mc›l›k potansiyeli taş›yan bir ko-
nuyu Avusturya’ya şöyle iletmiştir:

“Komite üzüntüyle belirtmek ister ki, zihinsel
özürlü çocuklar›n ana baba r›zas›yla zorla k›s›r-
laflt›r›lmalar›na ülkede izin verilmektedir. Taraf
Devlet bu uygulamaya izin veren yasal düzenle-
meyi gözden geçirerek bu konudaki karara
mahkemelerin de kat›lmas›n› sa¤lamal›; mahke-
me müdahalesinin özellikle çocu¤un yüksek ya-
rar›yla ilgili 3 maddesine ve 12. maddeye uygun
düflmesi için gerekli bak›m ve dan›flmanl›k hiz-
metleri verilmelidir.” (Avusturya ‹RSG, add. 98,

parag. 17)

Özürlü k›z çocuklar Dördüncü Dünya Kad›n

Konferans› taraf›ndan haz›rlanan Eylem Platfor-
mu, şu hususu teyit etmektedir: “Özürlü k›z ço-
cuklar başkalar›na göre ek engellerle karş› karş›-
yad›r ve bu konumdaki k›z çocuklar›n Standart
Kurallar çerçevesinde ayr›m görmeden bütün hak-
lardan ve özgürlüklerden yararlanmalar›n› sağla-
yacak önlemlerin al›nmas› gerekir.” (Eylem Plat-
formu, parag. 270).

BM Genel Kurulu (2000) özel oturumu takip ra-
porunda ise şöyle denmektedir: “Hangi yaşta olur-
larsa olsunlar özürlü k›zlar ve kad›nlar toplumun
en savunmas›z ve marjinal kesimini oluşturmakta-
d›rlar. Dolay›s›yla, bu kesimin özel durumunun
bütün politika ve uygulamalarda gözetilmesi gere-
kir. Özürlü genç k›zlar›n ve kad›nlar›n genel geli-
şim çizgisine dahil edilmeleri için her düzeyde ön-
lemler al›nmas› gerekmektedir.” (A/RES/S-23-
3/parag. 63).

Özürlü çocuklara karfl› ayr›mc›l›k ve
medya Standart Kurallar, Devletler’i, özürlü ki-
şilerin kamuoyunda olumlu bir şekilde yans›t›lma-
lar›n› desteklemekle görevlendirir; bu konuda
özürlüler taraf›ndan oluşturulmuş derneklerin gö-
rüşlerini almak gerekmektedir (kural 1(3)). Buna
ek olarak, “Devletler, başta televizyon, radyo ve
gazeteler olmak üzere medyay›, yay›nlar›n› özürlü
kişilere aç›k hale getirmeye teşvik etmelidir”(ku-
ral 5(9)). Özürlü kişilerin, başta özürlü k›zlar ve
kad›nlar olmak üzere, özürlülerin evlenmelerine,
cinselliklerine ve çocuk sahibi olmalar›na yönelik
ve toplumda varl›ğ›n› halen sürdüren olumsuz tu-
tumlar›n değiştirilmesi için gerekli önlemler al›n-
mal›, “Bu tür olumsuz tutumlar›n değiştirilmesin-
de medya özel olarak katk› sağlamal›d›r” (kural
9(3); ayr›ca bkz. madde 17, s. 240).

Özürlü çocuklar›n durumunun izlenmesi
Periyodik Raporlar K›lavuzu “özürlü çocuklar›n
durumunun etkili biçimde izlenmesi, bu arada
özürlü çocuklar›n belirlenip izlenmelerini sağla-
yacak bir sistemin geliştirilmesi ve etkili herhangi
bir izleme mekanizmas›n›n oluşturulmas› için al›-
nan önlemler” konusunda bilgi istemektedir (pa-
rag. 92). Özürlü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n
Eşitlenmesine İlişkin Standart Kurallar ise, özürlü
kişilerin yaşam koşullar› ile ilgili bilgilerin derlen-
mesi ve yayg›nlaşt›r›lmas› ve “özürlü kişilerin ya-
şamlar›n› etkileyen engeller dahil konunun her yö-
nüyle” ilgili araşt›rmalar yap›lmas› için daha ay-
r›nt›l› taleplerde bulunmaktad›r (kural 13). Kural
20, kurallar›n uygulanmas› aç›s›ndan, özürlülerle
ilgili programlar›n ulusal ölçekte izlenmesi ve de-
ğerlendirilmesi için nelerin yap›lmas› gerektiğini
belirtmektedir. 

Çocuk Haklar› Komitesi daha fazla araşt›rma ya-
p›lmas›n› istemiş ve özürlü çocuklar söz konusu
olduğunda izlemenin öneminin alt›n› çizmiştir.
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Komite, Genel Görüşmenin ard›ndan dile getirdi-
ği tavsiyelerde dört ana amaca yönelik araşt›rma-
lara duyulan gereksinimi vurgulam›şt›r: 

“(i) özürlü çocuklar›n yaşama haklar›n›n ne ölçü-
de inkar edildiğine ilişkin bilinç ve duyarl›l›ğ›n
belirlenmesi; (ii) özürlü çocuklara yönelik yayg›n
hurafelere, önyarg›lara, damgalamalara ve bu ço-
cuklar›n eğitimden d›şlanmalar› gibi uygulamala-
ra karş› ç›k›lmas›; (iii) özürlü çocuklar›n marjinal
konumlara itilmesinde gerekçe olarak ileri sürülen
‘maliyet etkinliği’ sav›n›n sorgulanmas› ve bu ara-
da d›şlanma ile yitirilen f›rsatlar›n getirdiği mali-
yetin göz önüne al›nmas›; (iv) biyo-etik konulu
sözleşmelerin haz›rlanmas›nda ve benimsenme-
sinde bu konunun öne ç›kar›lmas›.” (16. oturum
raporu, Eylül/Ekim 1997, CHS/K/69, parag. 338)

Komite, taraf devletleri özürlü çocuklar›n duru-
muna ilişkin araşt›rmalar yüürütmeye teşvik et-
miştir. 

Özürlü çocu¤un mümkün olan
en eksiksiz flekilde sosyal
bütünleflmesini ve kiflisel
geliflmesini sa¤layacak özel
bak›m ve yard›mdan
yararlanma hakk›

23. maddenin 2. ve 3. paragraflar›, özürlü çocuk-
lar›n önündeki f›rsatlar›n eşitlenmesine yönelik
pozitif girişimlerde bulunma gereğinin alt›n› çiz-
mektedir. “Eldeki kaynaklar›n yeterliliği ölçüsün-
de” ifadesi, 4. maddede de görülen genel ilkeyi,
bu arada 26. ve 27. maddelerdeki benzer hüküm-
leri yans›tmaktad›r. Bu alanda yard›m istenmelidir
ve yap›lacak yard›m da gerek çocuğun kendi du-
rumuna, gerekse ana-babas›n›n ya da çocuğa ba-
kan kişilerin koşullar›na uygun düşmelidir. Söz
konusu yard›mlar “çocuğun ana-babas›n›n ya da
çocuğa bakanlar›n parasal (malî) durumlar› göz
önüne al›narak, olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağ-
lan›r”.

Yard›m›n amac›, çocuğun, çeşitli hizmetlere (aşa-
ğ›da ayr›nt›l› olarak belirtilmektedir) “mümkün
olan en ileri düzeyde sosyal bütünleşmeyi ve kül-
türel ve manevî gelişme dahil kişisel gelişmeyi
sağlayabileceği” biçimde erişiminin sağlanmas›-
d›r.

Özürlü çocuklara öncelik tan›nmas›

Komite, özürlü çocuklar›n haklar›n›n güvence al-
t›na al›nmas›n›n bir öncelik say›lmas› gerektiğini
vurgulam›ş ve bu tür öncelikleri benimseyen Hü-
kümetler’e şu tavsiyelerde bulunmuştur:

“... Bunlara ek olarak Komite, gelecekteki kal-
k›nma planlar›nda özürlü çocuklar›n durumlar›-

na öncelik tan›nmas›n› tavsiye etmektedir.” (Su-
dan ‹RSG, Add.10, parag. 23)

“Komite, ayr›ca, Hükümet taraf›ndan belirlenen
öncelikleri, baflta sa¤l›k ve e¤itim alanlar›ndaki-
ler olmak üzere karfl›lafl›lan sorunlarla mücadele
etmek ve özürlü çocuklar›n haklar›n›n korunma-
s› için sergiledi¤i ciddî çabalar› memnuniyetle
karfl›lamaktad›r.” (fiili ‹RSG, Add.22, parag. 8)

Komite, 23. maddenin uygulanmas›na yeterince
dikkat gösterilmedi¤ini belirlemifltir:

“Taraf Devletler’ce de bilindi¤i gibi, Komite,
Sözleflme’nin özürlü çocuklarla ilgili 23. madde-
sininin hükümlerinin uygulanmas› için gerekli
önlemlerin bulunmay›fl›ndan endifle duymakta-
d›r.” (Honduras ‹RSG, Add.24, parag. 16)

“Komite’nin duyarl› oldu¤u bir baflka konu da,
en güçsüz durumda olan çocuklar›n, özellikle
de özürlü çocuklar›n haklar›n›n korunmas› için
al›nan önlemlerin ve gelifltirilen programlar›n
yetersizli¤idir.” (Yemen ‹RSG, Add 47, parag. 9.
Ayr›ca bkz. Arjantin ‹RSG, Add.35, parag.11;

Fas ‹RSG, Add.60, parag. 26)

Özürlü İnsanlar›n Önündeki F›rsatlar›n Eşitlen-
mesine İlişkin Standart Kurallar, Devletler’in,
özürlülükle ilgili hususlar›, ilgili politikalarda ve
ulusal planlama çal›şmalar›nda dikkate almalar›
gerektiğini belirtmekte ve şöyle devam etmekte-
dir: “özürlü insanlar›n gereksinimleri ve duyarl›-
l›klar› ayr› olarak ele al›nmay›p ulusal kalk›nma
planlar›na dahil edilmelidir” (kural 14.3). Bu
söylenen, Çocuklara İlişkin Ulusal Faaliyet Plan-
lar› için de geçerlidir (bkz. madde 4, s. 71-73).
Komite her şeye karş›n Taraf Devletlerin özürlü
çocuklara ilişkin planlar geliştirmesini önermiş-
tir: 
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Hükümetler’de özürlü insanlar›n
haklar›n›n savunulmas›

Çin’in 1990 tarihli Özürlülerin Korunmas› Ya-
sas› şöyle demektedir: “Halk›n her düzeydeki
yönetimi, özürlülerin sorunlar›n› ulusal ölçekte-
ki ekonomik ve sosyal kalk›nma planlar›na dahil
etmeli, bütçelerde bu konuya ilişkin kalemler s›-
ralanmal›, kapsaml› planlar geliştirilmeli, önder-
likler güçlendirilmeli, girişilen etkinliklerin eş-
güdümü sağlanmal› ve özürlülerin gelişmeleri
ile ekonomide ve toplumdaki gelişmeler aras›n-
da uyum sağlanmal›d›r ... Bütün düzeylerde, bu
konuyla ilgili halk yönetimi bölümleri özürlü in-
sanlarla yak›n temas› sürdürmeli, bu kesimin
görüşlerini almal› ve ilgili alanlarda bu insanlar-
la birlikte çal›şmal›d›r...” (Çin İR, parag. 199)



“...kaydedilen bir baflka husus da özürlü çocuk-
lar›n haklar›n› güvence alt›na almaya yönelik
ulusal bir plan›n olmay›fl›d›r...” (Bangladefl ‹RSG,
Add. 74, parag. 20).

“Komite, Taraf Devletin özürlü çocuklara yöne-
lik hizmetleri gelifltirme kararl›l›¤›n› memnuni-
yetle karfl›lamakta ve çocuklarda her tür özürlü-
lük durumunu belirleme çabalar›n› taktir etmek-
tedir. Bununla birlikte Komitenin tereddüt etti¤i
husus, bu çocuklar› di¤erlerine katmak yerine
kendilerine ayr› hizmetler verilmesidir. Komite
bu bak›mdan Taraf Devlete özürlü çocuklara
iliflkin politikalar›n› bir eylem plan›yla birlikte uy-
gulamas›n› tavsiye eder.” (Barbados ‹RSG, add.
103, parag. 24).

Çocuk Haklar› Komitesi, çocuklara yönelik kay-
naklar›n tahsisi s›ras›nda, diğer gruplar aras›nda
özürlü çocuklar›n gereksinimlerine özel dikkat
gösterilmesi gerektiğini vurgulamaktad›r. Sözleş-
me’de yer alan ayr›m gözetmeme ilkesi, bu tür
özel gruplar›n haklar›n› güvence alt›na almaya yö-
nelik özel girişimlere ters düşmemektedir. Stan-
dart Kurallar, Devletler’in özürlü insanlara eşit
f›rsatlar tan›nmas› için geliştirilecek ulusal prog-
ramlar› ve önlemleri finanse etme sorumluluğu ol-
duğunu belirterek ve yine Devletler’in “özürlü ki-
şilerin topluma eşit biçimde kat›labilmeleri ama-
c›yla ekonomik önlemlere (kredi, vergi bağ›ş›kl›-
ğ›, özel bağ›şlar, özel fonlar, vb.) başvurulmas›n›
düşünmelidir” diyerek, izlenecek ekonomik poli-
tikalara ilişkin konulara da yer vermektedir (kural
16.3). 8. kural gelir ve sosyal güvenlik bak›m›n-
dan güvenceden söz ederken, destek hizmetleri ile
ilgili 4. kuralda “özürlü kişilerin bağ›ms›zl›k dü-
zeylerini geliştirmelerine ve haklar›n› fiilen kul-
lanmalar›na yard›mc› olmak amac›yla, özürlü ki-
şilere yönelik yard›mc› aletler dahil olmak üzere

destek hizmetleri”nden söz edilmektedir.

Komite, bütçe çal›şmalar›nda özürlü çocuklara
özel önem verilmesi gerektiğine değinmektedir:

“Komite endifleyle gözlemektedir ki, sosyal har-
camalarda azalmaya yol açan bütçe k›s›nt›s› ön-
lemlerinin sosyal maliyeti yüksek olmakta ve Pe-
ru’daki çocuk haklar›n› olumsuz biçimde etkile-
mektedir. ‹ç fliddet olaylar›n›n etkiledi¤i yöreler-
de yaflayan, yerlerinden olan, kimsesiz, özürlü,
yoksul ve kurumlara yerlefltirilmifl çocuklar bu
yüzden yeterli sa¤l›k ve e¤itim hizmeti alama-
makta, bu arada çocuk fuhflu gibi çeflitli sömü-
rü biçimlerinin ma¤durlar› haline gelmektedir-
ler...

“... Yetkililer, Sözleflme’nin 3. ve 4. maddeleri
›fl›¤›nda, ellerindeki kaynaklar›n azamisini kulla-
narak, çocuklara yeteri kaynaklar›n ayr›lmas›n›
sa¤lamak amac›yla gerekli bütün önlemleri al-
mal›d›rlar. Bu alanda, özürlü çocuklar›n korun-
malar›na özel bir önem verilmelidir...” (Peru
‹RSG, Add. 8, parag. 10 ve 19)

Komite, Peru taraf›ndan verilen İkinci Raporu in-
celerken bu husus üzerinde daha ayr›nt›l› biçimde
durmuştur: 

“Komite, özürlü çocuklar›n durumuna iliflkin
olarak, yetersiz altyap›, vas›fl› personelin s›n›rl›
oluflu, uzman kurumlar›n yetersizli¤i ve gerek
mali gerekse befleri kaynak k›s›tl›l›¤› gibi konu-
larda endifle duymaktad›r. Bunun yan›s›ra, Ko-
mitenin özellikle endifleli oldu¤u bir baflka hu-
sus da fludur: özürlü çocuklara iliflkin mevcut
hükümet politikalar› yetersiz biçimde uygulan-
makta ve gene bu çocuklara hizmet veren özel
kurumlar›n denetlenmesinde yetersiz kal›nmak-
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Kosta Rica’daki yasal çerçeve

Özürlü Kişilere Eşit F›rsatlar Yasas›, özürlülere ilişkin çağdaş bir ulusal politika doğrultusunda 1996
y›l›nda benimsenmiştir: “Yasa, özürlü kişilere ve ailelerine yarar sağlama aç›s›ndan etkili olmuş, bu
kişilere temel hak ve özgürlüklerini talep etmeleri aç›s›ndan zemin sağlam›ş ve kendilerinin de yurt-
taş olarak üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmelerinde gerekli koşullar› oluşturmuştur.”

Yasan›n amaçlar› aras›nda şunlar yer almaktad›r: 

• Özürlü kişilere kendilerini mümkün olan en üst düzeyde geliştirmelerinde, topluma kat›lmalar›nda
ve yurttaş olarak haklar›ndan eksiksiz yararlan›p yükümlülüklerini de gene eksiksiz biçimde yeri-
ne getirmelerinde yard›mc› olunmas›;

• Sağl›k, eğitim, çal›şma yaşam›, aile yaşam›, eğlenme-dinlenme, spor, kültür vb. alanlarda özürlü
kişilere Kosta Rica nüfusunun geri kalan bölümü ile eşit f›rsatlar sağlanmas›; 

• Bu konumdaki kişilere yönelik her tür ayr›mc›l›ğ›n sona erdirilmesi; ve 

• F›rsat eşitliğinin sağlanmas›na ve ayr›mc›l›ğ›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik olarak gerekli huku-
ki ve maddi zeminin oluşturulmas› (Kosta Rica 2R, parag. 180). 



tad›r. Özürlü Kiflilere Yönelik F›rsatlar›n Eflitlen-
mesine ‹liflkin Standart Kurallar ve özürlü çocuk-
lara iliflkin genel görüflme sonras›nda benimse-
di¤i tavsiyeler ›fl›¤›nda Komite, Taraf Devlete flu
tavsiyelerde bulunur: Özürlülük durumunun ön-
lenmesine yönelik erken teflhis programlar›n›n
gelifltirilmesi; özürlü çocuklar›n kurumlara yerlefl-
tirilmelerine alternatif uygulamalar›n bafllat›lmas›;
özürlülere karfl› ayr›mc› uygulamalar›n önlenmesi-
ne yönelik bilinç ve duyarl›l›k gelifltirme kampan-
yalar›; özel e¤itim merkezleri ve programlar›
oluflturularak özürlü kiflilerin mevcut e¤itim siste-
mine ve topluma dahil edilmeleri ve özürlü ço-
cuklara bakan kurumlar üzerinde yeterli deneti-
min uygulanmas›. Komiteye göre Taraf Devlet,
özürlü çocuklarla ilgili görev yapan kiflilerin e¤itil-
melerinde WHO ile bu konuda uzmanlaflm›fl hü-
kümet d›fl› kurulufllardan teknik yard›m alabilir.”
(Peru 2RSG, Add. 120, parag. 23) 

Erken belirleme

Komite, herhangi bir özürlülüğün erken belirlen-
mesinin, gerekli özel bak›m›n sağlanmas› ve ilgili
çocuklar›n haklar›n›n yaşama geçirilmesi aç›s›n-
dan taş›d›ğ› önemin alt›n› çizmiş ve kimi Devlet-
ler’in bu yönde ald›klar› önlemleri memnuniyetle
karş›lam›şt›r:

“Komite, çocuklardaki özürleri erken dönemde
belirlemek üzere okullar ve yerel hizmet birimle-
ri taraf›ndan giriflilen çabalar› memnuniyetle kar-
fl›lamaktad›r.”(Kanada ‹RSG, Add.37, parag. 7)

“... Özürlü çocuklar›n durumu, genel olarak,
Komite’nin duyarl› oldu¤u bir konudur. Komite,
özürlülük durumlar›n›n erken belirlenmesi ve
özürlü çocuklar›n ihmale ya da ayr›mc›l›¤a ma-
ruz b›rak›lmalar›n›n önlenmesi için al›nan ön-
lemler konusunda daha somut bilgiler talep et-
mektedir.” (Yugoslavya Federal Cumhuriyeti
‹RSG, Add.49, parag. 17; ayr›ca bkz. M›s›r
‹RSG, Add.5, parag. 13; Kosta Rica 2RSG, add.
117, parag.23)

Özürlü çocuklar›n kat›l›m haklar›

12. maddeye göre (ayr›ca bkz. s. 173) özürlü ço-
cuklar, kat›l›m bak›m›ndan diğer çocuklarla ayn›
haklara sahiptirler. Özürlü çocuklar›n kat›l›m f›r-
satlar›n›n diğerleriyle eşit hale getirilmesi için
özel eğitim stratejileri, bu arada binalar›n ve prog-
ramlar›n bu kişilerin gereksinimlerine göre uyar-
lanmas› ve uygun teknolojilerin devreye sokulma-
s› gerekir.

Genel Görüşmenin ard›ndan Komite Taraf Dev-
letlere şu tavsiyeyi iletmiştir:

“Özürlü çocuklar›n görüflleri al›nmal›, bu çocuk-
lar karar alma süreçlerine dahil edilmeli ve ken-
di yaflamlar› üzerinde tasarrufta bulunma im-
kanlar› art›r›lmal›d›r. Bu alandaki örnek uygula-
malar tan›t›lmal› ve paylafl›lmal›, uygun e¤itim
materyalleri gelifltirilmelidir.” (16. oturum rapo-

ru, Eylül/Ekim 1997, ÇHS/K/69, parag. 338)

Standart Kurallar, “toplumun bütün alanlar›ndaki
f›rsatlar›n eşitlenmesi sürecinde erişebilirliğin ge-
nel önemini göz önüne almal›d›r. Devletler, özür-
lülükleri ne olursa olsun bütün özürlüler için, (a)
fiziksel çevreyi erişilebilir k›lan eylem programla-
r› geliştirmeli; ve (b) bilgilendirme ve iletişime
erişim sağlayacak önlemleri almal›d›r” (kural 5). 

Standart Kurallar, özürlü kişilerin ve bu kişilerin
kuruluşlar›n›n “özürlü kişilerle ilgili kuruluşlar›,
bu kişilerle ya da ekonomik ve sosyal durumlar›n›
etkileyen tüm plan ve programlarla ilgili bütün ka-
rar alma süreçlerine” kat›lmalar›n›n önemine dik-
kat çekmektedir (kural 14(2)). Kural 18 ise özürlü
kişilerin kuruluşlar›n›n rolleri üzerinde durmakta-
d›r. Buna göre, bu kuruluşlar›n görevleri aras›nda
örneğin “gereksinimlerin ve önceliklerin belirlen-
mesi; özürlü kişilerin yaşamlar›n› etkileyecek hiz-
metlerin ve önlemlerin planlanmas›na, uygulan-
mas›na ve değerlendirilmesine kat›lma; bu alan-
larda genel kamuoyu duyarl›l›ğ›na katk›da bulun-
ma ve değişimi savunma olabilir” (kural 18(3)).

Kurumlara yerlefltirmeden kaç›nma

23. maddenin “toplumsal yaşama etkin biçimde
kat›lmalar›n›” ve “en eksiksiz biçimde toplumla
bütünleşmesi” üzerindeki vurgular›, özürlü çocuk-
lar›n kurumlara yerleştirilmesine asgarî düzeyde
başvurulmas› gerektiği anlam›na gelir. Ayr›ca, 20.
madde de aile ortam›ndan yoksun kalan çocukla-
r›n kurum d›ş› yerlere yerleştirilmelerini destekle-
mektedir (bkz. s. 285) ve 2. madde ›ş›ğ›nda bak›l-
d›ğ›nda bunun özürlü çocuklar için de eşit ölçüde
geçerli olmas› gerekir. Çocuk Haklar› Komitesi
kurumlara yerleştirme uygulamas›n› sorgulam›ş-
t›r. Genel Görüşme ard›ndan geliştirilen tavsiye-
lerde Komite şunu önermektedir:

“‹lgili kurulufllar, kurumlara yerlefltirme uygula-
mas›na alternatif gelifltirmeye ve kurumlarda
bulunan çocuklar› buralardan ç›kartmaya yöne-
lik programlar haz›rlamaya özendirilmelidir.”
(16. oturum raporu, Eylül/Ekim 1997,
ÇHS/K/69, parag. 338. Tavsiyelerin tamam› için

bkz.328 sayfadaki çerçeve)

Ayr›ca, 2000 y›l›nda gerçekleştirilen “çocuklara
yönelik devlet şiddeti” konulu Genel Görüşme ar-
d›ndan geliştirilen tavsiyelerde Komite şu hususa
işaret etmiştir:
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“Komitenin 23. madde hükümlerine uygun ola-
rak özellikle iflaret etmek istedi¤i bir husus flu-
dur: gerek özel bak›m, gerekse e¤itim, sa¤l›k
ve rehabilitasyon hizmetlerine eriflim; istihdama
haz›rl›k ve e¤lence-dinlenme f›rsatlar›, ‘çocu¤un
mümkün olan en ileri düzeyde sosyal entegras-
yonu ve kiflisel geliflmesine uygun biçimde’ sa¤-
lanmal›d›r. Komiteye göre Taraf Devletler özür-
lü çocuklara yard›m için her tür çabay› göster-
meli, bu çocuklar›n ailelerine destek sa¤lamal›;
bu yöndeki çabalar› mümkün oldu¤u kadar ku-
rumlara yerlefltirme uygulamas› d›fl›nda ve top-
luluk temelinde yürütmeli ve böylece özürlü ço-
cuklar›n ailelerinin yan›ndan al›narak kurumlara
yerlefltirilmesinden kaç›n›lmal›d›r.” (25. oturum
raporu, Eylül/Ekim 2000, ÇHS/K/100, parag.
688.20) 

Kurumlara yerleştirmenin önlenebilmesi için sağ-
lanacak aile desteği düzeyinin iyileştirilmesi ge-
rektiği Taraf Devletlere bildirilmiştir. (18. madde
ile uyumlu olarak, bkz.s.249).

Rusya Federasyonu’nun İlk Raporu yoksul ailele-
rin çocuklar›n› bar›nd›ran kurumlardaki fiziksel
tesislerin ve koşullar›n tatmin edici olmad›ğ›n› be-
lirtmektedir. “Son zamanlarda kalabal›k ve yoksul
ailelerde çocuklar›n› bu tür kurumlara yerleştirme
eğilimleri artm›şt›r ve bu eğilim zaman zaman ço-
cuklar›n ortaya b›rak›l›p terk edilmeleri biçimini
de almaktad›r (özellikle çocuk özürlü ise ve bunun
getireceği ağ›r bak›m masraflar› yüzünden). Genel
olarak, çocuklar›n bak›m›n›n Devlet taraf›ndan
sağland›ğ› kurumlara yönelik h›zla artan bir talep
vard›r.”

İlk Rapor üzerindeki tart›şmalar s›ras›nda bir Ko-
mite üyesi özürlü çocuklar›n bak›m›na ilişkin Söz-
leşme hükümleri üzerinde yorumda bulundu:
“Komite, özürlü çocuklar, aileleri ve yetkililer
aras›ndaki ilişkileri belirli bir ölçüde felsefî teme-
le oturtmaya çal›şm›ş ve kimi durumlarda çocu-
ğun yüksek yarar› aç›s›ndan bir denge kurma ge-
rekliliği doğsa bile, bir bütün olarak al›nd›ğ›nda
ana-baba yan›nda bak›m› tercih etmiştir. En yok-
sul toplumlar söz konusu olduğunda bile, dünya-
daki genel eğilim kurum bak›m›ndan aile yan›nda
bak›ma kaymaktad›r. Bu eğilim, özürlü çocuğun
kendisinin değil, toplumun bu durumdaki çocuk-
larla ilgilenme yetersizliğinin bir sorun oluşturdu-
ğu yönündeki WHO ve UNICEF görüşünü yans›t-
maktad›r. Rapor, teknik önlemleri öne ç›kararak
sorunu teknik bir sorun gibi sunma eğilimindedir.
Oysa özürlü çocuklar, kendilerinin her şeyden ön-
ce çocuk olduklar›n› söyleyeceklerdir. Tüm dün-
yadaki siyasetçiler bu konudaki görüşlerini göz-
den geçirmeli ve özürlü çocuklar›n toplumla bü-
tünleşmelerini teşvik etmelidirler...” (Rusya Fede-

rasyonu İR, parag. 36, ÖK.64, parag. 21)

Komite, Rusya Federasyonu taraf›ndan sunulan
ikinci Rapor üzerindeki inlemesinin ard›ndan şu
görüşü belirtmiştir:

“Komite, Taraf Devlete, fiziksel ve zihinsel özür-
lü çocuklar›n erken tan›s›na yönelik çabalar›n›
sürdürmesini ve bu çocuklar›n kurumlara yerlefl-
tirilmesi uygulamas›ndan mümkün oldu¤u ölçü-
de kaç›nmas›n› tavsiye eder. Taraf Devlet pro-
fesyonel tedavi hizmetlerini güçlendirmeli, aile-
lere sa¤lanan deste¤i ve dan›flmanl›k hizmetleri-
ni gelifltirmelidir. Böylece çocuklar evlerinde ka-
lacaklar, bu da onlar›n toplumla bütünleflmeleri-
ne yard›mc› olacakt›r.” (Rusya Federasyonu
2RSG, Add. 110, parag. 41)

Özürlü çocuklar ve alternatif bak›m

Standart Kurallar, Sözleşme’nin özellikle 9., 18.
ve 21. maddeleri bağlam›nda, Taraf Devletler’den
özürlü kişilerin aile yaşam›na tam olarak kat›lma-
lar›n› sağlamalar›n› beklemektedir ki, bu da özel
bilgi, dan›şmanl›k ve destek önlemlerini gerekti-
rebilir. “Devletler bu kişilerin kişisel bütünlük
haklar›n› korumal› ve yasalar›n özürlü kişilere
cinsel ilişki, evlilik ve çocuk sahibi olma gibi ko-
nularda ayr›mc›l›k yapmamas›n› sağlamal›d›r.
Özürlü kişiler aileleriyle birlikte yaşayabilmelidir-
ler. Devletler, aile dan›şmanl›k hizmetleri kapsa-
m›nda, özürlülükle ve özürlülüğün aile yaşam›na
etkileriyle ilgili modüllere yer vermelidir. Özürlü
kişilerin bulunduğu ailelere bak›c› hizmetleri sağ-
lanmal›d›r. Devletler, özürlü bir çocuğu ya da ye-
tişkini evlat edinmek ya da bakmak isteyenlerin
karş›laşt›klar› gereksiz bütün engelleri ortadan
kald›rmal›d›r...” (kural 9)

Özürlü çocuklar›n özgürlüklerinin
k›s›tlanmas› 

Zihinsel hastal›klar yüzünden ayr› yere konulan
çocuklara, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’de ve
Birleşmiş Milletler’in ilgili kural ve ilkelerinde
yer alan güvencelerin sağlanmas› gerekir. Sözleş-
me’nin 37. maddesine göre bu kişilerin özgürlük-
lerinden yoksun b›rak›lmas›na yönelik herhangi
bir uygulama yasa gereği olmal›, keyfî olmamal›
ve ancak en son başvurulacak bir önlem olarak ve
uygun olabilecek k›sa bir süre için baş vurulmal›-
d›r. 37(c). madde özgürlüğünden yoksun b›rak›lan
her çocuğun “kendi yüksek yarar› aksini gerektir-
medikçe özellikle yetişkinlerden ayr› tutulmas›n›”
öngörmektedir. Özgürlüğünden Yoksun B›rak›l-
m›ş Çocuklar›n Korunmas›na İlişkin Birleşmiş
Milletler Kurallar› da benzer hükümler içermekte-
dir. Burada yer alan 29. kural, zihinsel hastal›k yü-
zünden ayr› yere konulan çocuklar için de eşit öl-
çüde geçerlidir. Çocuk Haklar› Komitesi, herhan-
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gi bir kurumsal yerleştirme söz konusu olduğun-
da, özürlü çocuklar›n yetişkinlerden ayr› yerlerde
tutulmas›n› öngörmektedir ve 25. maddeye göre
bu yerleştirmenin ve uygulaman›n düzenli biçim-
de denetlenmesini gerekli görmektedir (bkz. s.
379):

“... Özürlü çocuklar›n kendi toplumlar›na say-
g›nl›klar›n› ve özgüvenlerini gelifltiren ve aktif
biçimde kat›l›mlar›n› ve özürlü çocuklar›n zihin-
sel sa¤l›¤› bozuk yetiflkinlerden ayr› yerlerde tu-
tulmalar›n› sa¤lamak için daha fazla çaba ge-
rekmektedir. Komite, 25. madde uyar›nca, ku-
rumlara yerlefltirilen çocuklar›n durumunu ve
bu kurumlardaki uygulamalar› düzenli aral›klar-
la denetleyecek önlemlerin al›nmas›n› tavsiye
etmektedir.” (Guatemala ‹RSG, Add.58, parag.
38)

Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralla-
r›ndan 53. kural şöyle demektedir: “Ruhsal hasta-
l›ktan şikayeti bulunan bir çocuk, sağl›k aç›s›ndan
bağ›ms›z bir şekilde yönetilen uzman bir kuruluş-
ta tedavi görür. Sal›verildikten sonra çocuğun ruh-
sal sağl›ğ› konusunda gerekli bak›m›n devam et-
mesini sağlamak üzere ilgili kuruluşlar›n işbirliği
yapmas› için tedbirler al›n›r.” Bu kurallarda, ayr›-
ca, “fiziksel veya ruhsal s›k›nt›lar›n belirtilerini
gösteren” çocuk mahkumlar›n “derhal bir sağl›k
görevlisi taraf›ndan muayene edilmesini” öngör-
mektedir (kural 51).

Çocuk adalet sisteminde özürlü
çocuklar

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’de yer alan
40(2)(b)(iv). madde, ceza yasas›n› ihlâl ettiği ileri
sürülen ya da böyle bir ihlâlden suçlu bulunan her
çocuğun, kullan›lan dili anlamamas› ve konuşa-
mamas› halinde paras›z çevirmen yard›m›ndan ya-
rarlanma hakk›n› öngörmektedir. Bu hüküm, ayn›
bağlamda özürlü çocuklar için özel düzenlemeler
yap›lmas›n› gerektirebilir.

Özürlü çocuklar›n di¤er çocuklarla
ayn› sistem içinde e¤itim görmeleri

Çocuk Haklar› Komitesi, özürlü çocuklar›n temel
eğitim haklar› konusundaki duyarl›l›klar›n› (mad-
de 28) ve özürlü çocuklar›n küçük bir bölümünün
normal okullara kaydolduklar›n› belirterek bu ko-
nudaki endişelerini dile getirmiştir:

Komite, Taraf Devletler’in ilettikleri raporlar üze-
rinde yapt›ğ› incelemeler sonucunda, eğitim hak-
k›na ilişkin bu genel duyarl›l›ğ›n da ötesine geçe-
rek özürlü çocuklar›n normal okullara tam olarak
içselleştirilme haklar›n›n önemini de vurgulam›ş-
t›r (Periyodik Raporlar K›lavuzu özürlülerin okul-
lara ve diğer kurumlara kabulleri konusunda özel-

likle soru yöneltmektedir, parag. 92). M›s›r’la ya-
p›lan görüşmeler s›ras›nda bir Komite üyesinin
şunlar› söylediği belirtilmektedir: “Özürlü çocuk-
lar› özel kurumlara yerleştirmek yerine, bu çocuk-
lar› diğer çocuklar›n da gittikleri normal okullara
göndermek için çaba harcanmal›d›r. Özürlü ço-
cuklar söz konusu olduğunda insanî ve psikolojik
etmenleri dikkate almadan meseleyi yaln›zca
maddî yard›mla s›n›rl› görmek yanl›ş bir tutum
olacakt›r.” (M›s›r ÖK.67, parag. 82)

Komite, sürekli olarak kapsay›c› eğitim sistemle-
rinin geliştirilmesini tavsiye etmiştir:

“Komite, ayr›ca, özürlü çocuklar›n ana e¤itim
sistemine dahil edilmeleri için gerekli bütün ön-
lemlerin al›nmas›n› tavsiye eder.” (Azerbaycan
2RSG, Add. 77, parag. 34. Ayr›ca bkz. Lübnan
‹RSG, Add. 54, parag. 39; Hong Kong ‹RSG,
Add. 63, parag. 29; Mauritius ‹RSG, Add. 64,
parag. 15; Hindistan ‹RSG, Add. 115, parag. 46
ve 47; ‹ran ‹RSG, Add. 123, parag. 41 ve 42;
Gürcistan ‹RSG, Add. 124, parag. 48 ve 49; Ür-
dün 2RSG, Add. 125, parag. 43 ve 44; K›rg›zis-
tan ‹RSG, Add. 127, parag. 41 ve 42;  Kamboç-
ya ‹RSG, Add. 128, parag. 48 ve 49; Malta
‹RSG, Add. 129, parag. 35 ve 36; Surinam
‹RSG, Add. 130, parag. 47 ve 48; Lituanya
‹RSG, Add. 146, parag. 37 ve 38; Lesotho
‹RSG, Add. 147, parag. 49 ve 50; Palau  ‹RSG,
Add. 149, parag. 51 ve 52). 

Standart Kurallar’›n uygulanmas›n› izlemekle gö-
revli Özel Raportör’ün 1996 tarihli raporunda
(bkz. s. 332) bilgi veren 80 ülkenin 10’undaki
özürlü çocuklar›n eğitim haklar›n›n yasal planda
güvence alt›na al›nmam›ş olduğu belirtilmektedir:
“Eğitim hakk›, özel eğitim gereksinimleri olan
milyonlarca çocuktan esirgenmektedir. Bu çocuk-
lar sonuçta kamu okullar›nda ya yetersiz ve uygun
olmayan eğitim görmekte ya da bu eğitim siste-
minden büsbütün d›şlanmaktad›rlar. Gelişmekte
olan ülkelerden çoğu eğitim hakk›n› tan›m›ş ol-
makla birlikte, bu hak birçok durumda özel eğitim
gereksinimi olanlardan esirgenmektedir.”
(A/52/56, parag. 71 ve 110)

Özel Raportör, UNESCO taraf›ndan gerçekleştiri-
len başka araşt›rmalara da at›fta bulunmaktad›r:
“Kendi yasalar› hakk›nda altm›ş beş ülke bilgi
iletmiştir. Bunlardan 44’ü, bu alandaki genel mev-
zuat›n özel eğitim gereksinimi olan çocuklar› da
kapsad›ğ›n› belirtmiştir. 34 ülke, özürlülük du-
rumlar› ağ›r olan çocuklar›n eğitim sisteminden
d›şland›klar›n› söylemiştir. Bu anlamda bir d›şla-
ma bildiren 34 ülkeden 18’inde d›şlama yasalar
gereğince uygulanmaktad›r. 16 ülkede ise ayn›
d›şlama, yasalarda yer almayan, başka etmenler-
den kaynaklanmaktad›r. Bu konumdaki çocuklar›
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kamu eğitim sisteminden d›şlaman›n en yayg›n
gerekçesi, özürlülük durumunun ağ›rl›ğ›, gerekli
tesislerin ve bu konuda eğitilmiş personelin bu-
lunmay›ş›, evle okul aras›ndaki mesafenin uzakl›-
ğ› ve normal okullar›n özel eğitim gereksinimi
olan çocuklar› kabul etmemesidir.” Özel Raportör
geçici olarak şöyle bir sonuca varmaktad›r: “Özel
eğitim gereksinimleri olan çocuklar›n eğitimleri
hâlâ büyük ölçüde ayr› okullarda yap›lmaktad›r ve
özel eğitim gereksinimi olanlar›n okul devaml›l›k-
lar› birçok ülkede çok düşüktür ... Birçok ülke, bu
çocuklar›n diğer öğrencilerle ayn› okulda bütün-
leştirilmelerini ancak gelecekte gerçekleşebilecek
bir özlem olarak görmektedir.” (A/52/56/parag.
111 ve 113)

Özürlü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenme-
sine İlişkin Standart Kurallar, eğitimi “eşit kat›l›m
için hedef alan” olarak tan›mlamaktad›r. 6. kurala
göre: “Devletler, özürlü çocuklara, gençlere ve
yetişkinlere, başkalar›yla bütünleşmiş ortamlarda,
eşit ilk, orta ve yüksek eğitim sağlama ilkesini ta-
n›mal›d›r. Devletler, özürlülerin eğitiminin, genel
eğitim sisteminin ayr›lmaz bir parças› olmas›n›
sağlamal›d›r.” Kural daha sonra “Özürlü kişilerin
eğitimi, ulusal eğitim planlama ve müfredat geliş-
tirme sisteminin ve okullar›n düzenlenmesinin”
önemini vurgulamakta, bu kişileri kapsay›c› bir
sistemin temel özelliklerini s›ralamakta, özel eği-
timin rolünü belirlemekte ve sağ›r ile sağ›r/kör ki-
şilerin iletişim gereksinimlerinin karş›lanmas›nda
başvurulabilecek yöntemler üzerinde durmakta-
d›r.

1994 y›l›nda, yap›lan beş bölgesel seminerin ar-
d›ndan, 92 Hükümeti ve 25 uluslararas› kuruluşu
temsil eden Özel Eğitim Gereksinimleri Dünya
Konferans› gerçekleştirildi. Bu Konferans “Özel
Eğitim Gereksinimi Konusunda Salamanka Bil-
dirgesi ve Eylem Çerçevesi” ile sonuçland› (Kon-
ferans’a UNESCO ve İspanya Hükümeti’nin çağ-
r›s› üzerine 300’ü aşk›n delege kat›lm›şt›r). Bildir-
ge’de şu hususlar yer almaktad›r: “özel eğitim ge-
reksinimi olan kişiler normal okullara devam ede-
bilmeli, bu okullar söz konusu gereksinimleri kar-
ş›layabilecek çocuk merkezli bir pedagoji anlay›-
ş›na sahip olmal›d›r; bu kapsay›c› özelliklere sa-
hip normal okullar ayr›mc› tutumlarla mücadele,
s›cak ortamlar oluşturulmas›, içerici bir topluluk
yarat›lmas› ve herkes için eğitim ilkesinin yaşama
geçirilmesi aç›s›ndan en etkili yoldur; ayr›ca, bu
tür okullar çocuklar›n çoğunluğuna gerekli eğitimi
sağlamakta, okullar›n verimliliğini ve sonuçta da
maliyet etkinliğini gerçekleştirmektedir.” Bildir-
ge, Hükümetler’e eğitim sistemlerini “kişisel fark-
l›l›klara ve özel güçlüklere bak›lmaks›z›n bütün
çocuklar› kapsayacak biçimde değiştirmeleri için
gerekli düzenlemelere, uygulamalarda ve bütçe
tahsislerinde birinci önceliği tan›malar›” çağr›s›n-

da bulunmaktad›r. (Özel Eğitim Gereksinimleriy-
le İlgili Salamanka Bildirgesi ve Eylem Çerçeve-
si, UNESCO ED-94/WS/18, 1994)

İnsan Haklar› ve Özürlülük konular› Özel Rapor-
törü taraf›ndan haz›rlanan Nihaî Rapor (1991),
Özürlü Kişilerle ilgili Dünya Eylem Program›’nda
bu kişilere mümkün olduğu kadar normal eğitim
sistemi içinde eğitim sağlanmas›n›n, engelli ço-
cuklara ya da yetişkinlere bu anlamda bir ayr›mc›-
l›k uygulanmamas›n›n öngörüldüğüne işaret et-
mektedir. 

Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi’nde (Kopenhag,
1995) yap›lan yorumlar aras›nda şu da yer almak-
tad›r: “Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere,
özel durumlar› ve farkl›l›klar› da dikkate alarak,
bütünleştirilmiş ortamlarda ve her düzeyde eşit
eğitim imkânlar› tan›nmal›d›r.” (A/KONF.166/9,
s. 19)

Sa¤l›k ve rehabilitasyon hizmetleri

Diğer çocuklar›n sağl›k ve sağl›k hizmetleri ala-
n›nda hangi haklar› varsa, özürlü çocuklar da ayn›
haklara sahiptirler. Standart Kurallara göre Dev-
letler’in özürlü kişilere etkili t›bbî bak›m sağlama-
lar› gerekir. Bu arada özellikle “Devletler, özürlü
kişilerin, özellikle de bebeklerin ve çocuklar›n,
toplumdaki diğer insanlara yönelik ayn› sağl›k
hizmetleri sistemi dahilinde, ayn› düzeyde bak›m
ve hizmet alabilmelerini sağlamal›d›r.” (kural 2.3)

Yukar›da da değinildiği gibi (s. 334) Komite özür-
lü çocuklar›n sağl›k hizmetleri dahil olmak üzere
temel hizmetlere erişimleri konusundaki duyarl›-
l›klar›n› dile getirmiştir.

Ayr›ca, yine Standart Kurallar’a göre “Devletler,
özürlü kişilere, bağ›ms›zl›k ve işlevselliklerinin
en üst düzeyine ulaşmalar›na ve bu düzeyi koru-
malar›na yard›mc› olacak rehabilitasyon hizmetle-
rini sağlamal›d›r” (kural 3). Bir kez daha burada
da, vurgu, f›rsatlar›n eşitlenmesini sağlayacak hiz-
metlere yap›lmaktad›r.

Silahl› Çat›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkisi
başl›kl› Graça Machel araşt›rmas›nda şöyle den-
mektedir: “Gelişmekte olan ülkelerdeki özürlü ço-
cuklar›n yaln›zca yüzde 3’ü rehabilitasyon hiz-
metlerinden yararlanabilmektedir. Çocuklara pro-
tez temini, daha fazla özen gösterilmesi ve malî
destek sağlanmas› gereken bir aland›r. Angola ve
Mozambik’te proteze gereksinimi olan çocuklar
aras›nda bu ucuz yard›m› temin edebilenlerin ora-
n› yüzde 20’nin alt›ndad›r; Nikaragua ve El Salva-
dor’da da, bu alanda gereksinimi olan çocuklar›n
yaln›zca yüzde 20’sinin gereksinimi karş›lanabil-
miştir. Rehabilitasyon hizmetlerindeki bu eksik-
lik, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 23. mad-
desine ayk›r›d›r...” (A/51/306, parag. 145)
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‹fl hayat›na haz›rl›k

Standart Kurallar’a göre, Devletler’in şu ilkeyi ta-
n›malar› gerekmektedir: “özürlü kişilerin, özellik-
le istihdam başta olmak üzere insan olarak hakla-
r›n› her alanda kullanabilmelerini sağlamal›d›r.
Özürlü kişiler, gerek kentsel gerekse k›rsal alan-
larda, işgücü piyasas›nda üretken ve iyi kazanç
sağlayan işler bulabilmelidirler” (kural 7); mesle-
kî eğitim, özürlü kişilerin aç›k istihdamla bütün-
leştirilmeleri çabalar›n›n temel bir parças›n› oluş-
turmaktad›r. Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin
28(1)(d). maddesine göre Taraf Devletler’in “eği-
time ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği
bütün çocuklar için elde edilir hale getirme” yü-
kümlülükleri vard›r.

Uluslararas› Çal›şma Örgütü (Özürlü İnsanlar›n)
Meslekî Rehabilitasyonu ve İstihdam› Sözleşme-
si’ni – 1983 tarih ve 159 Say›l› Sözleşme, benim-
semiştir. Bu Sözleşme’nin amaçlar› aç›s›ndan
“her Üye Devlet meslekî rehabilitasyonun amac›
olarak, özürlü kişinin uygun bir iş bulmas›n›n, bu
işi korumas›n›n ve bu işte ilerlemesinin sağlanma-
s›n›, böylece söz konusu kişinin toplumla bütün-
leşmesinde daha ileri ad›mlar›n at›lmas›n› sağla-
yacakt›r.” Yine her Üye, “ulusal koşullar, uygula-
malar ve olanaklar çerçevesinde” özürlü kişilerin
meslekî rehabilitasyonu ve istihdam› ile ilgili ulu-
sal bir politika geliştirmek, uygulamak ve bu poli-
tikay› düzenli aral›klarla gözden geçirmek duru-
mundad›r. 4. madde ulusal politikan›n “Özürlü iş-
çilerle genel olarak işçilerin eşit f›rsatlara sahip
olmalar› temeline dayanmas›n›” gerekli görmekte-
dir: “Özürlü işçilerle diğerleri aras›nda f›rsat ve
uygulama eşitliğini etkili biçimde sağlamak üzere
al›nan özel pozitif önlemler, diğer işçilere karş›
ayr›mc›l›k olarak değerlendirilmeyecektir.” Bu
ILO Sözleşmesi ile Sözleşme’ye eşlik eden Tavsi-
ye Karar› (Özürlü Kişilerin Meslekî Rehabilitas-
yonu ve İstihdam› ile İlgili 168 Say›l› Tavsiye Ka-
rar›, 1983) 1983 y›l› Haziran ay›nda kabul edil-
miştir. Bu belgelerin, özürlü çocuklar›n iş hayat›-
na haz›rlanmalar› ve fiilen istihdam edilmeleri ile
ilgili sonuçlar› aç›kt›r. 

E¤lenme-dinlenme olanaklar›

Özürlü çocuğun 31. madde ile tan›nan dinlenme,
boş zaman, sanatsal ve kültürel etkinliklere kat›l-
ma haklar›, ayr›m gözetmeksizin yaşama geçiril-
melidir. Standart Kurallar Taraf Devletler’den
özürlü insanlar›n “kültürel ... etkinliklere eşitlik
temelinde kat›labilmelerini” sağlamalar›n› ve
“özürlü kişilerin eğlence ve spor etkinliklerinden
eşit bir şekilde yararlanacaklar› f›rsatlar› sağlama-
ya yönelik gerekli önlemleri almalar›n›” istemek-
tedir (kurallar 10 ve 11). Bu görevler, erişebilirlik-
le ilgili konular› gündeme getirmektedir (kural 5).
Erişimden kastedilen hem oyun, eğlenme-dinlen-

me, kültür ve sanatla ilgili fiziksel ortamlar, hem
de bilgilendirme ve iletişimdir. Ayr›ca, yürütülen
etkinliklerin özürlü çocuklar›n da yer alabilecek-
leri biçimlerde uyarlanmalar› da istenebilir.

Kitle iletişim araçlar›n›n eğlenme-dinlenme ve
kültür etkinliklerini geliştirmedeki olumlu rolü
özürlü çocuklar›n eşit f›rsatlara sahip olmalar› il-
kesiyle birlikte ele al›n›p değerlendirilmelidir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey özürlü çocuklarla il-
gili olarak 1997 y›l›nda ald›ğ› kararda Hükümet-
ler’e “özürlü çocuklar›n eğlenme-dinlenme ve
spor etkinliklerine kat›lmalar›n› sağlama” çağr›-
s›nda bulunmuştur (E/1997/L.23).

Uluslararas› iflbirli¤i:
madde 23(4)

23(4). madde Taraf Devletler’in bu alandaki güç-
lerini, anlay›şlar›n› geliştirmek ve deneyimlerini
zenginleştirmek amac›yla bilgi dağ›t›m›n› ve bu
bilgiden yararlanmay› teşvik etmelerini, bu ba-
k›mdan, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri-
ni özellikle göz önüne almalar›n› istemektedir.
Devletler, özürlülük alan›ndaki ulusal değerlen-
dirmelerde ortak standartlara ulaş›lmas› amac›yla
uluslararas› işbirliğine yönelmelidir (kural 20, pa-
rag. 4). 21. kuralda belirtilen “teknik ve ekonomik
işbirliği” çerçevesinde “gerek sanayileşmiş gerek-
se gelişmekte olan ülkeler, gelişmekte olan ülke-
lerdeki özürlülerin yaşam koşullar›n›n iyileştiril-
mesinde işbirliği yapma ve gerekli önlemleri alma
sorumluluğu alt›ndad›r.”

Önlemler genel kalk›nma programlar› çerçevesin-
de bütünleştirilmeli; teknik ve ekonomik işbirliği
programlar›n›n planlanmas› ve gözden geçirilme-
si s›ras›nda, bu programlar›n özürlüler üzerindeki
etkilerine özellikle dikkat edilmelidir. Kalk›nma
projelerinin haz›rlanmas›nda, uygulanmas›nda ve
değerlendirilmesinde özürlü insanlara ve bu in-
sanlar›n kuruluşlar›na dan›ş›lmal›, süreçlerde bu
kuruluşlara da yer verilmelidir. “Uluslararas› iş-
birliği” ile ilgili 22. kurala göre Devletler’in
“özürlü kişilerin önündeki f›rsatlar›n eşitlenmesi-
ne ilişkin politikalarda uluslararas› işbirliğine ak-
tif biçimde kat›lmalar›” yerinde olacakt›r. Bu
alanda çeşitli stratejiler önerilmektedir. 

Komite Taraf Devletlere bu alandaki uluslararas›
işbirliğinden yararlanma çağr›s›nda bulunmuştur.
Örneğin:

“Komite Taraf Devlete ayr›ca, Sözleflmenin 23.
maddesinin 4. paragraf› çerçevesinde özürlü ço-
cuklar›n yarar›na olacak her tür uluslararas› iflbir-
li¤inden yararlanmas›n› tavsiye eder.” (Sierra Le-
one ‹RSG, Add. 116, parag. 58)
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

23. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (23. madde, bütün devlet kurumlar› ile özürlülük konular›ndan sorumlu herhangi bir efl-
güdüm kurumunu özellikle ilgilendirmektedir)

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 23. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (23. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin çocuk-
lar için çocuklarla ve ailelerle birlikte çal›flan ve ana-baba e¤itiminde görev alanlar› kapsamas› gerekir).

2233..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr

� Devletin, özürlülerle ilgili konularda merkezî görev üstlenen ulusal bir koordinasyon kurulu ya da benzer
bir organ› var m›?

� Devlet, yasalar›n›, politikalar›n› ve uygulamalar›n›, Özürlü ‹nsanlar›n Önündeki F›rsatlar›n Eflitlenmesine ‹lifl-
kin Kurallar ›fl›¤›nda gözden geçirdi mi?

� Özürlü çocuklara karfl› ayr›mc›l›k yap›lmas›n› önleyecek özel bir yasa var m›?
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� Ulusal yasalar, özürlü çocuklar›n herhangi bir ayr›m gözetilmeksizin Sözleflme’nin tan›d›¤› bütün haklar-
dan yararlanabilmelerini güvence alt›na al›yor mu?

� Özürlü bütün çocuklar, özürlülükleri nedeniyle maruz kald›klar› ayr›mc› uygulamalar konusunda flikayette
bulunabilecekleri ba¤›ms›z mekanizmalara ulaflabiliyorlar m›?

� Devlet, özürlü çocuklar›n ya da onlara bakmakla sorumlu olan kiflilerin baflvurusu üzerine bu çocuklara
özel yard›m ve hizmet sa¤layabiliyor mu?

Bu tür özel yard›m ve hizmetler:

� her durumda paras›z m›?

� ifllerlik denetimi yap›lm›fl m›?

� Ana-babalara özürlü çocuklar› yetifltirmelerinde tavsiyelerde bulunan, maddî ve pratik yard›m yapan ulu-
sal ve yerel düzenlemeler var m›?

Özürlü bütün çocuklar›n, kültürel ve manevî geliflme dahil, kiflisel anlamda tam olarak geliflmelerini ve toplumla
bütünleflmelerini sa¤layacak yard›m ve hizmetlere herhangi bir ayr›ma maruz kalmadan eriflim imkânlar›, afla¤›-
daki alanlar itibar›yla var m›?

� okul öncesi bak›m ve e¤itim,

� e¤itim,

� yetifltirme, 

� sa¤l›k hizmetleri, 

� rehabilitasyon hizmetleri,

� e¤lence ve oyun imkânlar›,

� kültür ve sanat alan›ndaki imkânlar,

� ifle girmeye haz›rl›k,

� iflte çal›flma.

Özürlü çocuklar, afla¤›daki hizmetlerden, özürlü olmayan çocuklarla ayn› ortamda ve birlikte yararlanabiliyorlar
m›?

� e¤itim,

� yetifltirme,

� kurumlardaki dahil alternatif bak›m,

� oyun ve e¤lence.

� Devlet, özürlü çocuklar›n 12., 13., 14. ve 15. maddelerdeki kat›lma haklar›na sayg› gösterilmesini sa¤layacak
özel düzenlemeleri yapm›fl m›?

� Yasal ve di¤er düzenlemeler ve önlemler özürlü çocu¤un yaflama ve azamî geliflme haklar›n› di¤er çocuklar›n
haklar›na eflit olarak güvence alt›na al›yor mu?
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Özürlü çocuklar› afla¤›daki alan ve mekanlarda her tür fliddete karfl› koruyacak özel önlemler al›nm›fl m›?

� ailede,

� alternatif bak›mda,

� toplumda.

� Devlet, özürlü çocuklar›n kurulufllar›n› yönetimin her düzeydeki planlama, politika gelifltirme ve de¤erlen-
dirme çal›flmalar›na kat›lmaya teflvik ediyor mu?

� Devlet, özürlü çocuklara hizmet sunma vb. alanlar›ndaki kapasite ve becerilerini art›racak bilgi ve dene-

yimleri paylaflmak amac›yla uluslararas› iflbirli¤i çal›flmalar›na yöneliyor mu?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 23. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler

Sözleflme’nin bütün maddeleri, özürlü çocuklar›n önündeki f›rsatlar›, tan›nan haklardan yararlanmalar›n› sa¤-
layacak biçimde eflitleme gere¤i aç›s›ndan ele al›nmal›d›r.
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1. Taraf Devletler, çocu¤un olabilecek en iyi sa¤l›k düzeyine kavuflma, t›bbî bak›m ve rehabilitasyon
hizmetlerini veren kurulufllardan yararlanma hakk›n› tan›r. Taraf Devletler, hiçbir çocu¤un bu tür t›bbî
bak›m hizmetlerinden yararlanma hakk›ndan yoksun b›rak›lmamas›n› güvence alt›na almak için çaba
gösterirler.

2. Taraf Devletler, bu hakk›n tam olarak uygulanmas›n› takip ederler ve özellikle:

(a) Bebek ve çocuk ölüm oranlar›n›n düflürülmesi;

(b) Bütün çocuklara gerekli t›bbî yard›m›n ve t›bbî bak›m›n; temel sa¤l›k hizmetlerinin gelifltirilmesine
önem verilerek sa¤lanmas›;

(c) Temel sa¤l›k hizmetleri çerçevesinde ve baflka olanaklar›n yan›s›ra, kolayca bulunabilen tekniklerin
kullan›lmas› ve besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sa¤lanmas› yoluyla ve çevre kirlenmesinin tehlike
ve zararlar›n› göz önüne alarak, hastal›k ve yetersiz beslenmeye karfl› mücadele edilmesi;

(d) Anneye do¤um öncesi ve sonras› uygun bak›m›n sa¤lanmas›;

(e) Bütün toplum kesimlerinin özellikle ana-babalar ve çocuklar›n, çocuk sa¤l›¤› ve beslenmesi, anne
sütü ile beslenmenin yararlar›, toplum ve çevre sa¤l›¤› ve kazalar›n önlenmesi konusunda temel bilgileri
elde etmeleri ve bu bilgileri kullanmalar›na yard›mc› olunmas›;

(f) Koruyucu sa¤l›k bak›mlar›n›n, ana-baba rehberli¤i, aile planlamas› e¤itimi ve hizmetlerinin
gelifltirilmesi; amaçlar›yla uygun önlemleri al›rlar.

3. Taraf Devletler, çocuklar›n sa¤l›¤› için zararl› geleneksel uygulamalar›n kald›r›lmas› amac›yla uygun ve
etkili her türlü önlemi al›rlar.

4. Taraf Devletler, bu maddede tan›nan hakk›n tam olarak gerçeklefltirilmesini tedricen sa¤lamak amac›yla
uluslararas› iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve teflviki konusunda karfl›l›kl› olarak söz verirler. Bu konuda
geliflmekte olan ülkenin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur.

24. Maddenin Metni

Çocu¤un 
sa¤l›k ve sa¤l›k 
hizmetlerinden
yararlanma hakk›



Ç
ocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 24.
maddesi, 6. maddede yer alan yaşama, ha-
yatta kalma ve gelişme hakk›n› temel al›p
bu hakk› daha da genişletmektedir. Söz-

leşme’nin ayr›m gözetmeme ilkesinin (madde 2)
uygulanmas›, Devletler’den, ayr›m gözetmeksizin
bütün çocuklar›n “olabilecek en iyi sağl›k düzeyi-
ne kavuşma,” ve “t›bbî bak›m ve rehabilitasyon
hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hak-
k›na” kavuşturulmas›n› talep etmektedir. Bu çer-
çevede Taraf Devletler’in “hiçbir çocuğun bu tür
t›bbî bak›m hizmetlerinden yararlanma hakk›ndan
yoksun b›rak›lmamas›” için çaba göstermeleri ge-
rekmektedir. Maddenin 2. paragraf›, bu hakk›n
tam olarak gerçekleşmesi için al›nmas› gereken
önlemlerin listesini vermektedir. Bu önlemler ara-
s›nda “bütün çocuklara gerekli t›bbî yard›m›n ve
t›bbî bak›m›n; temel sağl›k hizmetlerinin gelişti-
rilmesine önem verilerek sağlanmas›” da yer al-
maktad›r. Sözleşme’nin ve Komite’nin yorumu-
nun bütüncü niteliği, çocuğun sağl›k alan›ndaki
haklar› ile, yeterli bir yaşam standard›na (madde
27) ve eğitime (madde 28) ulaşma haklar›n›n ya-
n›s›ra her tür fiziksel ya da zihinsel şiddetten ko-
runma hakk› (madde 19) aras›ndaki aç›k bağlant›-
lar›n› vurgulamaktad›r.

Çocuğun görüşlerine sayg› ilkesinin kişisel sağl›k
bak›m›na ve sağl›k hizmetlerinin düzenlenmesine
içselleştirilmesi gerekir ve çocuğun oluşum halin-
deki yeteneklerine sayg› (madde 5, s. 89) da er-
genlik dönemindekilerin sağl›k sorunlar›n›n bütü-
nüyle gözetilmesi gereğinin alt›n› çizer.

24. maddenin 3. paragraf›, “çocuklar›n sağl›ğ› için
zararl›” geleneksel uygulamalar›n kald›r›lmas›
amac›yla uygun ve etkili her türlü önlemi almala-
r›n› öngörür. Böyle bir hüküm konulmas›n›n nede-
ni, kad›nlarda genital mutilasyon gibi uygulama-
lara ilişkin endişelerdir ve buradan hareketle po-
tansiyel olarak zararl› bütün uygulamalar›n göz-

den geçirilmesi istenmektedir. 4. paragraf ise, sağ-
l›k ve sağl›k hizmetleri hakk›n›n tedricen sağlana-
bilmesinde uluslararas› işbirliğinin önemini vur-
gulamaktad›r (bu da 4. maddede yer alan genel
hükmü yans›tmaktad›r).

Sözleşme’nin sağl›kla ilgili hükümleri, İnsan
Haklar› Evrensel Bildirgesi ile iki uluslararas›
sözleşmede (Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleş-
mesi) yer alan hükümlerden ve bu arada başta
WHO ve UNICEF olmak üzere kimi uluslararas›
kuruluşlar›n tan›m ve ilkelerinden türetilmiştir.
WHO’nun Ana Belgesinde yer alan geniş anlam-
daki sağl›k tan›m› (yaln›zca herhangi bir hastal›-
ğ›n ya da sakatl›ğ›n olmamas› durumu değil, tam
anlamda bir bedensel, zihinsel ve toplumsal esen-
lik durumu) bir kez daha Sözleşme’nin bütüncü
niteliğini vurgulamakta ve Sözleşme’de çocuk ge-
lişimi ile ilgili olarak yer alan tan›mla bir bağlan-
t› oluşturmaktad›r. Çocuğun sağl›kl› gelişimi te-
mel önemdedir. Sürekli değişen çevrenin tamam›
ile uyumlu biçimde yaşama yeteneği böyle bir ge-
lişim aç›s›ndan büyük önem taş›r. Çocuklar İçin
Dünya Zirvesi Bildirgesi ve Eylem Plan›, çocuk
sağl›ğ› alan›nda 2000 y›l›na dek gerçekleştirilecek
ayr›nt›l› hedefleri belirlemiştir. Bu hedefler, UNI-
CEF ile WHO’nun daha önce üzerinde anlaşt›kla-
r› hedeflerden hareketle türetilmiştir. BM Genel
Kurulunun 2002 y›l›nda gerçekleştirdiği özel ço-
cuk oturumu bütün bunlar› gözden geçirmiş ve ye-
ni bir Eylem Plan› haz›rlam›şt›r. Uluslararas› Nü-
fus ve Kalk›nma Konferans› (Kahire 1994) ve
Dördüncü Dünya Kad›n Konferans› (Beijing,
1995), bunun Genel Kurulda 2000 y›l›nda gerçek-
leştirilen takip toplant›s› ve nihayet BM’nin gene
2000 y›l›ndaki Biny›l Zirvesi özellikle ergenlik
dönemindekilerin sağl›k haklar› başta olmak üze-
re, sağl›kla ilgili önemli ve ayr›nt›l› tavsiyeler
içermektedir. �
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Özet

Çocuk Haklar› Komitesi

Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar
Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu
"Temel sa¤l›k ve esenlik

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; bu konuya iliflkin uygulamalar için var olan kurumsal
altyap›ya, bu arada özellikle izleme stratejilerine ve mekanizmalar›na, Sözleflme’nin ilgili hüküm-
lerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye iliflkin bilgi
talep edilmektedir:

...

(c) Sa¤l›k ve sa¤l›k hizmetleri (madde 24)

...".

(ÇHS/K/5, parag. 19)
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Periyodik Raporlar K›lavuzu
"VI. TEMEL SA⁄LIK VE ESENL‹K

B. Sa¤l›k ve sa¤l›k hizmetleri (madde 24)

6. ve 24. maddeler uyar›nca afla¤›da belirtilen amaçlar do¤rultusunda al›nan önlemleri lütfen belir-
tin:

Çocu¤un olabilecek en iyi sa¤l›k düzeyine kavuflma, t›bbî bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerini ve-
ren kurulufllardan yararlanma hakk›n›n tan›nmas› ve güvence alt›na al›nmas›;

Hiçbir çocu¤un bu tür t›bbî hizmetlerine eriflim hakk›ndan yoksun kalmamas›;

Sözleflme’nin genel ilkelerine, bu arada ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüfl-
lerine sayg› ve çocu¤un yaflam ve mümkün olan azamî geliflme hakk› gibi temel ilkelerine sayg› du-
yulmas›n›n sa¤lanmas›.

Verilen raporlar ayr›ca Taraf Devlet’in daha önce sundu¤u son rapordan bu yana meydana gelen
geliflmelere, bu geliflmelerin çocuklar›n yaflam› üzerindeki etkilerine, bu hakk›n yaflama geçirilme-
sinde sa¤lanan ilerlemelerin de¤erlendirilmesinde kullan›lan göstergelere, uygulamada karfl›lafl›lan
güçlüklere ve gelecek için belirlenen hedeflere; bu hedefler aras›nda örne¤in çocuk ölümleri ve has-
tal›klar›na, hizmet kapsam›na, veri toplanmas›na, uygulamalara ve yasalara, bütçe tahsislerine (ge-
nel bütçe dahil), uluslararas› kurulufllar›n kat›l›mlar›na ve uluslararas› yard›mlara iliflkin bilgileri de
içermelidir. 

Özellikle afla¤›daki alanlara iliflkin olarak al›nan önlemler konusunda lütfen bilgi verin:

Ortalama oranlar› ve cinsiyete, yafla, bölgeye, k›rsal/kentsel alanlara, etnik ve sosyal kökene göre
ayr›flt›r›lm›fl verileri de sa¤layarak, bebek ve çocuk ölümlerinin azalt›lmas›.

Temel sa¤l›k hizmetlerinin gelifltirilmesi üzerinde özellikle durularak bütün çocuklara gerekli t›bb›
yard›m›n ve sa¤l›k hizmetlerinin sa¤lanmas›. Bu arada,

Gerek genel gerekse temel sa¤l›k hizmetlerinin ülkenin k›rsal ve kentsel alanlar› aras›ndaki da¤›l›m›
ve koruyucu sa¤l›k hizmetleri ile tedaviye yönelik hizmetler aras›ndaki denge;

T›bbî yard›m ve sa¤l›k hizmetlerine eriflebilen ve bu olanaklardan yararlanabilen çocuklara iliflkin bil-
giler; bu arada, cinsiyet, yafl, etnik ve sosyal köken itibar›yla halen sürmekte olan eflitsizlikler ve bu
eflitsizlikleri gidermek üzere al›nan önlemler;

Genel bir ba¤›fl›klama sisteminin oluflturulmas› amac›yla al›nan önlemler. 

Temel sa¤l›k hizmetleri kapsam›ndakiler dahil, baflka önlemlerin yan›s›ra elde haz›r bulunan tekno-
lojilerin uygulanmas›, yeterli besin ve temiz içme suyu sa¤lanmas› gibi yollarla hastal›k ve yetersiz
beslenmeye karfl› mücadele; bu arada, çevresel bozulma ve kirlenmenin risk ve tehlikelerini göz
önüne alma; sunulacak raporlar, genel durum, halen sürmekte olan eflitsizlikler ve güçlükler, ayr›-
ca bu güçlükler ve eflitsizliklere karfl› gelifltirilen uygulamalar, gelecek için belirlenen öncelikler ko-
nusunda gerekli bilgilerin yan›s›ra, cinsiyet, yafl, bölge, k›rsal/kentsel alanlar, sosyal ve etnik köken
itibar›yla afla¤›daki konulara iliflkin bilgileri de içermelidir:

Do¤um a¤›rl›¤› düflük çocuklar›n oran›;

En yayg›n hastal›klar›n tan›m› ve ortaya ç›k›fl nedenleri, bu hastal›klar›n çocuklar üzerindeki etkileri;

Kronik ve fliddetli biçimleri dahil olmak üzere yetersiz beslenme ve temiz içme suyu bulunmamas›
gibi durumlar›n etkisi alt›ndaki çocuk oran›;

Yeterince besleyici yiyecek bulabilen çocuklar;

Çevresel kirlenmenin yaratt›¤› riskler ve bu risklerin önlenmesi ve etkilerinin giderilmesi için al›nan
önlemler. 

Gerekli bilgilendirmeler, ulafl›lan kapsam, anne ölüm oranlar› ve anne ölümlerinin bafll›ca nedenle-
ri (ortalama rakamlarla birlikte yafla,cinsiyete, bölgeye, k›rsal/kentsel alanlara, sosyal ve etnik köke-
ne göre ayr›flt›r›lm›fl rakamlar), do¤um öncesi ve do¤um sonras› bak›m hizmetlerinden yararlanabi-
len gebe kad›n oran›, bu alanda e¤itilmifl personel ve kurumsal bak›m olanaklar› dahil olmak üzere
annelere do¤um öncesinde ve sonras›nda gerekli sa¤l›k hizmetlerinin verilmesi ve bu hizmetlerin ni-
teli¤inin belirtilmesi;

Baflta ana-babalar ve çocuklar olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin, çocuk sa¤l›¤› ve temel
beslenme; anne sütünün, hijyen ve çevre sa¤l›¤›n›n yararlar› ve kazalar›n önlenmesinin önemi gibi 
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konularda gerekli bilgilere ulaflmalar›n›n, e¤itilmelerinin ve bu alanda destek görmelerinin sa¤lan-
mas›; bu bafll›k alt›nda sunulacak bilgiler ayr›ca temel bilgileri ve genel deste¤i özel olarak ana-ba-
balara ve çocuklara sa¤lamak üzere gelifltirilen kampanyalar›, programlar›, hizmetleri, stratejileri ve
di¤er mekanizmalar› da kapsamal›d›r. Bu ba¤lamda bilgi verilmesi gereken konular flunlard›r:

Özellikle çocuk sa¤l›¤› ve beslenmesi, anne sütünün yararlar› ve kazalar›n önlenmesi gibi alanlarda
baflvurulan araçlar ve yöntemler;

Yeterli s›hhî koruma imkânlar›n›n bulunup bulunmad›¤›;

Hanelerin g›da güvenliklerinin sa¤lanmas› aç›s›ndan besin maddeleri üretimini art›rmak için al›nan
önlemler;

Sa¤l›k personelinin e¤itim sistemlerinin iyilefltirilmesi için al›nan önlemler;

Yafl, cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel alanlar, sosyal ve etnik köken itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl veriler.

Koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin, ana-babalara yönelik rehberlik hizmetlerinin ve aile planlamas› hiz-
metlerinin ve e¤itiminin gelifltirilmesi; raporlar bu ba¤lamda afla¤›daki hususlarda bilgi içermelidir:

Gelifltirilen politikalar ve programlar›n yan›s›ra mevcut hizmetler;

K›rsal ve kentsel kesimler, toplumsal cinsiyet, sosyal ve etnik köken itibar›yla kapsanan nüfus;

Yeterli bilgilendirme ve dan›flmanl›k hizmetleri dahil olmak üzere erken gebeliklerin önlenmesi ve
ergenlik dönemindekilerin özel durumlar›n›n dikkate al›nmas› için baflvurulan önlemler;

Müfredat dahil olmak üzere e¤itim sisteminin bu alanda oynad›¤› rol.

Çocuk gebeli¤i ile ilgili bilgilerin, yafl, bölge, k›rsal/kentsel yerleflim, sosyal ve etnik köken itibar›yla
ayr›flt›r›larak sa¤lanmas›

Lütfen, HIV/AIDS prevalans› ile birlikte, genel nüfus içinde ve risk alt›ndaki özel gruplarda HIV/AIDS
konusundaki bilinç ve duyarl›l›¤› gelifltirmek üzere al›nan önlemler konusunda bilgi verin. Bu bilgi-
ler afla¤›da belirtilen hususlar› da içermelidir:

HIV’›n önlenmesi amac›yla gelifltirilen programlar ve stratejiler;

HIV enfeksiyonunun ve AIDS’in gerek genel nüfus ve çocuklar aras›ndaki yayg›nl›¤›n›, gerekse bu
yayg›nl›¤›n yafl, cinsiyet, k›rsal/kentsel alanlar itibar›yla da¤›l›m›n› belirlemeye yarayacak önlemler;

Çocuklar ve ana-babalar aras›nda görülen HIV enfeksiyonu ve AIDS vakalar›n›n tedavisine ve yöne-
timine iliflkin uygulamalar; bu uygulamalar›n gerek tüm ülke çap›nda, gerekse k›rsal/kentsel alan
ayr›m›na göre ulaflt›¤› kapsam;

AIDS yüzünden anas›z-babas›z kalm›fl çocuklar›n gerekti¤i gibi korunabilmesi ve bu çocuklara yar-
d›mc› olunmas› için benimsenen önlemler;

HIV enfeksiyonlu ya da AIDS’li çocuklarla bu çocuklar›n ana-babalar›na ve aile yak›nlar›na karfl› ay-
r›mc› davran›lmas›n› önleyecek ve bu tür davran›fllarla mücadele edecek kampanyalar, programlar,
stratejiler ve di¤er önlemler.

Baflta k›z çocuklar olmak üzere çocuklar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan zararl› olan ya da Sözleflme’nin ilkeleri-
ne ve hükümlerine baflka biçimlerde ters düflen (örne¤in genital mutilasyon ya da zorla evlendirme
gibi) geleneksel uygulamalara karfl› 24. maddenin 3. paragraf› uyar›nca al›nan önlemler konusun-
da lütfen bilgi verin. Raporlar, ayr›ca, çocuklar›n sa¤l›¤› ve haklar› aç›s›ndan zararl› olup toplum için-
de halen varl›¤›n› sürdürmekte olan uygulamalara iliflkin bilgileri de içermelidir.

Verilecek raporlarda yer alan bilgiler, ayr›ca, 24. maddenin 4. paragraf› uyar›nca al›nan önlemleri
de kapsamal›d›r. Bu kapsamda verilecek bilgiler, bu maddede yer alan haklar›n tam olarak yaflama
geçirilmesi amac›yla uluslararas› iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve teflvik edilmesi ve bu ba¤lamda özellik-
le geliflmekte olan ülkelerin gereksinimlerinin karfl›lanmas› için yap›lan iflleri de içermelidir. Raporlar-
da yer alacak bilgiler aras›nda, baflkalar›n›n yan›s›ra, uluslararas› iflbirli¤i çerçevesinde gelifltirilen iki
ya da çok tarafl› etkinlikler ve programlar, çal›flma yap›lan alanlar, belirlenen hedef gruplar, sa¤la-
nan malî yard›mlar, ayr›ca kaydedilen ilerleme ve uygulamada karfl›lafl›lan güçlüklere iliflkin de¤er-
lendirmeler de bulunmal›d›r. Uygun düfltü¤ü yerlerde, bu çal›flmalara Birleflmifl Milletler organlar› ile
uzman kurulufllar›n ve hükümet d›fl› kurulufllar›n kat›l›mlar› konusunda da bilgi verilmelidir."

(ÇHS/K/58, parag. 93-98. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da bu
madde çerçevesinde verilecek raporlarla ilgilidir: 24, 32, 40-41, 46, 86-87, 108, 143, 166;
K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)
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‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirgesi’nde yer alan sa¤l›kla
ilgili haklar

İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesi, her şahs›n ",
gerek kendisi gerekse ailesi için, … sağl›ğ› ve re-
fah›n› temin edecek uygun bir hayat seviyesine
kavuşma" hakk›n›n bir parças› olarak t›bbî bak›m
görme hakk›n› da içermekte ve şöyle devam et-
mektedir: "Ana ve çocuk özel ihtimam ve yard›m
görmek hakk›n› haizdir. Bütün çocuklar, evlilik
içinde veya d›ş›nda doğsunlar, ayn› sosyal korun-
madan faydalan›rlar" (madde 25). 

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi’nin 12. maddesinde şöyle denmekte-
dir:

"1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin
mümkün olan en yüksek seviyede bedensel ve
ruhsal sağl›k standartlar›na sahip olma hakk›n› ta-
n›r.

2. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler’in bu hakk›
tam olarak gerçekleştirmek amac›yla alacaklar›
tedbirler, aşağ›dakiler için de al›nmas› gerekli ted-
birleri içerir: 

(a) Varolan doğum oran›n›n ve bebek ölümlerinin
düşürülmesi ile çocuklar›n sağl›kl› gelişmelerinin
sağlanmas›;

(b) Çevre sağl›ğ›n› ve sanayi temizliğini her yö-
nüyle ileriye götürme;

(c) Salg›n hastal›klar›n, yöresel hastal›klar›n, mes-
lekî hastal›klar›n ve diğer hastal›klar›n önlenmesi,
tedavisi ve kontrolü;

(d) Hastal›k halinde her türlü sağl›k hizmetinin ve
bak›m›n›n sağlanmas› için gerekli şartlar›n yarat›l-
mas›."

Sözleşmenin 11. maddesi "herkesin" yeterli bir
yaşam standard›na kavuşma hakk›n› vurgulamak-
tad›r. Bunun kapsam›na yeterli g›da, giyecek ve
bar›nak da girmektedir. Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklar Komitesi, yeterli bar›nak ve g›da hak-
k› konusunda genel yorumlarda bulunmuştur
(bkz. madde 27, s.402 ve aşağ›da s.361)

Bu belgelerden her ikisi de yaşam hakk›n› vurgu-
lamaktad›r (bu konuda daha fazla bilgi için bkz.
madde 6, sayfa 99). Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me sağl›k hizmetlerine erişim hakk› konusunda
daha ileri gitmekte, bu bağlamda Devletler’in al-
malar› gereken önlemlerle ilgili bir liste sunmak-
tad›r.

Temel Sa¤l›k Hizmetleri
Bildirgesi

Dünya Sağl›k Örgütü’nün Şart›’nda (1946 y›l›nda
New York’ta yap›lan Uluslararas› Sağl›k Konfe-

rans›’nda kabul edilmiştir) "sağl›ğ›n" geniş bir ta-
n›m› verilmekte ve ayn› tan›m Temel Sağl›k Hiz-
metleri ile ilgili 1978 tarihli Alma Ata Bildirge-
si’nde de yer almaktad›r. Bu Bildirge, 1978 y›l›n-
da Alma Ata kentinde yap›lan Temel Sağl›k Hiz-
metleri Uluslararas› Konferans›’n›n ürünüdür
(Konferans WHO ve UNICEF taraf›ndan düzen-
lenmiştir). Bu Bildirge’de sağl›ğ›n tan›m› şöyle
yap›lmaktad›r: "Herhangi bir hastal›k ya da malu-
liyet durumu olmamas›n›n ötesinde bedensel, zi-
hinsel ve toplumsal anlamlarda eksiksiz bir esen-
lik durumu anlam›na gelen sağl›k, temel bir insan
hakk› olup sağl›k aç›s›ndan ulaş›labilir en üst dü-
zeye ulaş›lmas› en önemli evrensel amaçlardan bi-
ridir ve bunun gerçekleşebilmesi de sağl›k sektö-
rüne ek olarak başka birçok sosyal ve ekonomik
sektörün girişimlerini gerektirir."

Alma Ata Bildirgesi, Çocuk Haklar›na Dair Söz-
leşme’nin 24. maddesinde öncelikli bir konu ola-
rak öne ç›kart›lan temel sağl›k hizmetlerini şöyle
tan›mlamaktad›r: "Pratik, bilimsel olarak sağlam
ve toplumsal anlamda kabul edilebilir nitelikte
olup, toplumlar içindeki bireylere ve ailelere onla-
r›n kat›l›mlar›yla ayr›m gözetmeksizin, toplumla-
r›n ve ülkelerin kendi gelişimlerinin her aşamas›n-
da özgüven ve kendi kaderini belirleme ruhu için-
de yararlanabilecekleri biçimde ulaşt›r›lan yön-
temlere ve teknolojiye dayanan temel nitelikteki
sağl›k hizmetleri ... Bu hizmetler, merkezî işlevi-
ni ve başl›ca odağ›n› oluşturduğu ülkedeki sağl›k
sisteminin ayr›lmaz bir bileşenini meydana getir-
diği gibi, toplumun genel toplumsal ve ekonomik
gelişmesi aç›s›ndan da vazgeçilmez önemdedir.
Temel sağl›k hizmetleri, bireylerin, ailelerin ve
toplumlar›n, ulusal sağl›k sistemi ile ilk temas
noktas›n› oluşturur. Bu çerçevede ulusal sağl›k
sistemi, sağl›k hizmetlerini insanlar›n yaşad›klar›
ve çal›şt›klar› yerlerin mümkün olduğu kadar ya-
k›n›na getirir ve sürekli sağl›k hizmetleri sunumu-
nun ilk unsurunu oluşturur." (Alma Ata Bildirge-
si, parag. I ve VI; daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. s.
354’deki kutu yaz›s›)

Bildirge bütün Hükümetler’i, kapsaml› bir ulusal
sağl›k sisteminin parças› olarak temel sağl›k hiz-
metlerini başlatmak ve sürdürmek üzere gerekli
ulusal politikalar›, stratejileri ve planlar› belirle-
meye çağ›rmaktad›r (1978 Alma Ata Bildirgesi,
paragraflar I, VI, VII ve VIII). Bu Bildirge, Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu taraf›ndan al›nan ve
WHO’nun uluslararas› topluma yapt›ğ› çağr›y› yi-
neleyen bir kararla (kalk›nman›n ayr›lmaz bir par-
ças› olarak sağl›k) onaylanm›şt›r. Bu kararda ulus-
lararas› topluma "herkesin makul bir sağl›k düze-
yine ulaşabilmesi için gerekli ulusal, bölgesel ve
küresel stratejilerin geliştirilmesine ve uygulan-
mas›na tam destek verme" çağr›s›nda bulunul-
maktad›r (Genel Kurul karar› 34/58, 29 Kas›m
1979). 
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Dünya Sağl›k örgütü 1998 y›l›nda yay›nlad›ğ›
"21. yüzy›lda herkes için sağl›k" başl›kl› politika
bildirgesinde Alma Ata ilkelerini bir kez daha te-
yit etmiştir (A51/5). 

Çocuk Haklar› Komitesi, Taraf Devletler’den ge-
len raporlar üzendeki incelemelerinde Sözleş-
me’nin temel sağl›k hizmetleri hakk›ndaki vur-
gusunu bir kez daha pekiştirmiştir (bkz. aşağ›da s.
359).

Dünya Çocuk Zirvesi Bildirgesi
ve Eylem Plan›

Çocuklar›n Yaşat›lmalar›, Korunmalar› ve
Gelişmelerine İlişkin Dünya Bildirgesi ile bunun
uygulanmas›na yönelik Eylem Plan› 30 Eylül
1990 tarihinde yap›lan Çocuklar İçin Dünya
Zirvesi’nde benimsenmiştir. Bu iki belge,
Sözleşme’de getirilen standartlara ilişkin olan ve
Çocuk Haklar› Komitesi’nin Taraf Devletler’ce

sunulan raporlar› incelerken esas ald›ğ›, çocuk
sağl›ğ›na ilişkin genel ve özel taahhütleri içer-
mektedir.

BM Genel Kurulunun 2002 y›l› May›s ay›nda
yap›lan özel çocuk oturumu Dünya Zirvesi
Bildirgesi ile Eylem Plan›n› dikkate alarak kendi
hedeflerini bu belgeler ›ş›ğ›nda belirleyecektir.

Komite, Dünya Çocuk Zirvesi hedeflerini gerçek-
leştirmeleri için Devletlere sürekli olarak tavsiyel-
erde bulunmuştur. Örneğin:

"Komite Taraf Devletin, Dünya Çocuk Zirvesi he-
deflerini gerçeklefltirme yönündeki çabalar›n›
taktirle karfl›lamaktad›r. Ancak, sa¤l›k hizmetleri-
ne eriflimdeki eflitsizlikler, ba¤›fl›klama kapsam›-
n›n yetersizli¤i ve bebek ölüm oranlar› hala en-
difle konusudur. Komite, Taraf Devlete, çocukla-
r›n temel sa¤l›k ve di¤er hizmetlere eriflimini
sa¤lamak üzere etkili önlemler almaya devam

Alma Ata Bildirgesi
Alma Ata Temel Sağl›k Hizmetleri Bildirgesi’nin metni şöyledir:

"Temel sağl›k hizmetleri:

1. ülkenin ve ülkede yaşayan toplumlar›n ekonomik koşullar›yla sosyo-kültürel ve siyasal özellikle-
rini yans›tmakta ve bunlardan kaynaklanmakta olup, sosyal, biyomedikal ve sağl›k hizmetleri alanla-
r›ndaki araşt›rmalarla halk sağl›ğ› alan›ndaki deneyimlerin ilgili sonuçlar›n›n uygulanmas›n› temel
al›r;

2. toplumun başl›ca sağl›k sorunlar›n› ele alarak geliştirici, önleyici, tedavi edici ve rehabilitasyona
yönelik hizmetleri buna göre sağlar;

3. en az›ndan şu bileşenleri içerir: var olan sağl›k sorunlar› ile bunlar›n önlenmesine ve kontrolüne
ilişkin eğitim; gerekli besin maddelerinin bulunmas› ve gerektiği biçimde beslenme; yeterli su ve te-
mel s›hhî koruma imkânlar›; aile planlamas› dahil olmak üzere ana-çocuk sağl›ğ› hizmetleri; belli baş-
l› bulaş›c› hastal›klara karş› bağ›ş›klama; yerel olarak endemik hastal›klar›n önlenmesi ve kontrolü;
yayg›n hastal›klar›n ve yaralanmalar›n uygun biçimde tedavisi ve temel ilaçlar›n sağlanmas›;

4. sağl›k sektörüne ek olarak, ilgili diğer bütün sektörlerle birlikte ülke ve toplum ölçeğindeki kalk›n-
man›n bütün yönlerini; bu arada özellikle tar›m, hayvanc›l›k, g›da, sanayi, eğitim, konut, imar işleri,
iletişim gibi sektörleri kapsar; ve bütün bu sektörlerin eşgüdümlü çabalar›n› öngörür;

5. temel sağl›k hizmetlerinin planlanmas›nda, örgütlenmesinde, gerçekleştirilmesinde ve denetlenme-
sinde azamî ölçüde toplum ve birey yeterliliğini ve kat›l›m›n› öngörüp teşvik eder; yerel, ulusal ve di-
ğer ulaş›labilir kaynaklar›n eksiksiz kullan›m›n› sağlar ve bu amaçla ve uygun eğitim yoluyla toplum-
lar›n kat›l›m kapasitelerini geliştirir; 

6. herkes için kapsaml› sağl›k bak›m› sağlanmas› ve en fazla gereksinim duyanlara öncelik tan›nma-
s› ile sonuçlanmak üzere bütüncül, işlevsel ve birbirini karş›l›kl› destekleyen sevk sistemleri arac›l›-
ğ›yla süreklilik kazan›r;

7. yerel ölçekte ve sevk işlemlerinde, doktorlar, hastabak›c›lar, ebeler, yard›mc› sağl›k personeli ve
gerektiği durumlarda toplum gönüllüleri ile yine gerektiği durumlarda geleneksel tedavi yöntemleri
kullananlar dahil bütün sağl›k kesimi çal›şanlar›na dayan›r; bu kesimlerin teknik ve sosyal aç›dan
gerekli eğitimi görmelerini ve toplumun d›şa vurulan sağl›k gereksinimlerini karş›lamak üzere birlik-
te ekip olarak çal›şmalar›n› öngörür."

(Alma Ata Bildirgesi, 1978, parag. VII)
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etmesini tavsiye eder." (Kosta Rika ‹RSG, Add.
117, parag. 21)

BM’nin 2000 y›l›nda gerçekleştirilen Genel Kurul
özel oturumunda Dünya Sosyal Kalk›nma Zirve-
sinden (1995 Kopenhag) bu yana al›nan mesafe
değerlendirilmiştir. Özel oturum, sosyal kalk›n-
maya ilişkin daha ileri düzeyde girişimlerde bulu-
nulmas› karar›n› alm›şt›r (A/RES/S-24/2): "Dünya
Sosyal Kalk›nma Zirvesinden bu yana 5 y›l geç-
miştir. Bilindiği gibi bu zirvede devlet ve hükümet
başkanlar› ilk kez bir araya gelerek sosyal kalk›n-
man›n ve insanlar›n esenliğinin önemini hep bir-
likte kabul etmişler ve 21. yüzy›lda bu çerçevede-
ki hedeflere öncelik tan›may› kararlaşt›rm›şlard›r.
Sosyal Kalk›nma Kopenhag Bildirgesi ve Sosyal
Kalk›nma Dünya Zirvesi Eylem Program›, sürdü-
rülebilir kalk›nmada insanlar› merkeze yerleştir-
me konusunda yni bir mutabakat oluşturmuş, yok-
sulluğu ortadan kald›rma kararl›l›ğ›n› dile getir-
miş, tam ve üretken istihdam sözü vermiş; herkes
için istikrarl›, güvenli ve adil toplumlar yarat›lma-
s› amac›yla sosyal bütünleşmeyi vurgulam›şt›r."
(parag. 1). 

Al›nan kararda, sağl›k politikalar›n›n, yoksullukla
mücadelede bir araç olarak kullan›lmas› benim-
senmiştir. Bu yöndeki çabalar, Dünya Sağl›k Ör-
gütü’nün yoksulluk ve sağl›kla ilgili stratejisi doğ-
rultusunda geliştirilecektir. Söz konusu çabalar
aras›nda "yoksullar› etkileyen belli başl› hastal›k-
lar ve sağl›k sorunlar› üzerinde odaklaşan, sürdü-
rülebilir ve etkili biçimde yönlendirilen yoksuldan
yana sağl›k sistemleri geliştirilecek; sağl›k hiz-
metlerinin finansman›nda daha adil yollar devreye
sokulacak ve insanlar›n yaşamlar› boyunca kalite-
li temel sağl›k hizmetlerine ulaşabilmeleri sağla-
nacakt›r. Cinsel ve üreme sağl›ğ› başl›klar›n› da
kapsayan bu hedeflere en geç 2015 y›l›nda ulaş›l-
mas› gerekmektedir. Sağl›k eğitimi programlar›,
temiz su ve sanitasyon, beslenme, g›da güvenliği
ve bağ›ş›klama programlar› bu çerçevede değer-
lendirilecektir." Bu arada, HIV/AIDS’e karş›
mücadelede ulusal ölçekte ayr›nt›l› ve çok sektör-
lü bir girişim önerilmektedir (taahhüt 2, parag. 27
(u) ve taahhüt 7. parag.97). 

Sa¤l›k alan›ndaki haklar›n
zamana yay›lm›fl olarak ve
geliflerek gerçeklefltirilmesi

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 4. maddesi,
diğer ekonomik, sosyal ve kültürel haklarda oldu-
ğu gibi, Taraf Devletler’den 24. maddeyi "Eldeki
kaynaklar› olabildiğince geniş tutarak ve gerekir-
se uluslararas› işbirliği çerçevesinde" gerçekleştir-
melerini talep etmektedir. Yaşam hakk› (madde 6,
parag. 1) her koşulda gözetilmesi gereken bir hak-
t›r ve bu hak hem İnsan Haklar› Evrensel Bildirge-

sinde hem de Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Hak-
lar Sözleşmesi’nde (bkz. s. 91) yer almaktad›r. 24.
madde, uygulaman›n kademeli niteliğini vurgula-
maktad›r: Taraf Devletler, hiçbir çocuğun bu tür
t›bbî bak›m hizmetlerinden yararlanma hakk›ndan
yoksun b›rak›lmamas›n› güvence alt›na almak için
"çaba gösterip", "bu hakk›n tam olarak uygulan-
mas›n› takip ederler" (parag. 1 ve 2) ve ayn› hak-
k›n tam olarak gerçekleştirilmesini "tedricen sağ-
lamak amac›yla" uluslararas› işbirliğini teşvik
edeceklerdir (parag. 4). 

Benzer biçimde, Uluslararas› Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 2(1). maddesi
de Taraf Devletler’den her birinin "Sözleşme’de
tan›nan haklar› mevcut kaynaklar› ölçüsünde gi-
derek artan bir şekilde tam olarak gerçekleştirmek
için, özellikle yasal tedbirlerin al›nmas› da dahil,
gerekli her türlü tedbiri almak" üzere gerekli
ad›mlar› atma yükümlülüğü alt›na girdiğini belirt-
mektedir.

Çocuk Haklar› Komitesi henüz 24. maddenin yo-
rumlanmas› ve Taraf Devletler’in yükümlülükleri
konusunda ayr›nt›l› bir aç›klamada bulunmam›ş-
t›r. Bununla birlikte, Ekonomik, Sosyal ve Kültü-
rel Haklar Komitesi, Uluslararas› Ekonomik, Sos-
yal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne göre "Taraf
Devletler’in yükümlülüklerinin niteliği" konusun-
da yapt›ğ› anahtar niteliğindeki bir Genel Yo-
rum’da, haklar›n süreç içinde gerçekleşmesi kav-
ram›n›n, bir yan›yla, dünyam›z›n gerçekliklerini
yans›tan bir esneklik arac› olduğunu belirtmekte-
dir. "Buna karş›l›k, bu ifade genel amaç gözetile-
rek okunmal›d›r; gerçekten de, Sözleşme’nin var-
l›k nedeni, söz konusu haklar›n gerçekleştirilme-
sinde Taraf Devletler’e aç›k yükümlülükler getir-
mektir. Dolay›s›yla belge söz konusu hedeflere
doğru mümkün olduğu kadar h›zl› ve etkili bir
ilerleme öngörmektedir. Ayr›ca, bu aç›dan ters et-
ki yapabilecek önlemler üzerinde dikkatle durul-
mas›, bu önlemlerin Sözleşme’de tan›nan haklar›n
bütünü ve eldeki kaynaklardan azamî ölçüde ya-
rarlanma ilkesi ›ş›ğ›nda gerekçelendirilmesi ge-
rekmektedir...

"Komite’nin görüşü odur ki, Taraf Devletler’den
her biri, belgede yer alan haklar›n hepsi için hiç
olmazsa belirli bir gerçekleşme düzeyini sağlama
gibi temel bir yükümlülük alt›ndad›r. Bu durum-
da, örneğin Taraf Devletler’den herhangi birinde
önemli say›da insan temel yiyecek maddelerin-
den, vazgeçilmez nitelikteki sağl›k hizmetlerin-
den, asgarî bir bar›nak ve ev imkân›ndan ve eğiti-
min en temel biçimlerinden yoksunsa, o zaman bu
ülkenin Sözleşme ile gelen temel yükümlülükleri-
ni yerine getirmediği söylenebilir ... mevcut kay-
naklar›n gerçekten yetersiz olduğunun gösterile-
bildiği durumlarda bile Taraf Devlet bu s›n›rl›l›k
içinde haklardan azamî ölçülerde yararlan›lmas›n›
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sağlamak zorundad›r. Ayr›ca, ekonomik, sosyal
ve kültürel haklar›n gerçekleşme ya da daha özel
olarak gerçekleşmeme ölçülerini izleme ve bu
haklar›n geliştirilmesi için programlar ve strateji-
ler geliştirme yükümlülüğü, kaynaklar›n s›n›rl› ol-
mas› gerekçesiyle hiçbir zaman ortadan kalkmaz."
(Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi,
Genel Yorum 3, 1990, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 20
ve 21; daha fazla bilgi için bkz. madde 4, s. 60)

Komite, özellikle dezavantajl› gruplar›n sağl›k
hizmetlerine hiç ya da serbestçe erişememeleri
konusundaki endişelerini s›k s›k dile getirmiştir.
Bu arada Komite, ilaç sanayiine yetersiz yat›r›m,
ilaç bulunamamas› ve ilaçlar›n pahal›l›ğ› gibi ko-
nulara da değinmiştir. Örneğin:

"Komite, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesinin, başta kad›nlar ve çocuklar olmak
üzere Ermeni halk›n›n sağl›k durumunun kötüleş-
mesiyle ve bu sektöre ayr›lan bütçenin daralma-
s›yla ilgili olarak dile getirdiği endişeleri
(E/C.12/1/Add.39) paylaşmakta ve yinelemekte-
dir. Komiteyi endişeye sevk eden hususlar aras›n-
da sağl›k hizmetlerinin kalitesindeki düşüş, gebe-
lik öncesi ve neonatal bak›m›n yetersizliği ile ye-
tersiz beslenme de yer almaktad›r. Maliyet, yoksul
hanelerin sağl›k hizmetlerine erişimlerinin önünde
bir engeldir ve kürtaj aile planlamas›n›n en yayg›n
yöntemi haline gelmiştir.

"Komiteye göre Taraf Devlet, elindeki kaynaklar›
etkili bir temel sağl›k hizmetleri sisteminin oluştu-
rulmas› için kullanmal›d›r. Taraf Devlet ayr›ca
toplumun en yoksul kesimlerine yiyecek dağ›tma-
y› sürdürmeli, iyotlu tuz kullan›m›n› yayg›nlaşt›r-
mal› ve aile planlamas› programlar› geliştirmeli-
dir. Komite Taraf Devleti, bu konularda başka ku-
ruluşlar›n yan›s›ra UNICEF, WHO, Dünya G›da
Program› ve sivil toplumdan yard›m almaya teş-
vik eder." (Ermenistan İRSG, add. 119, parag. 36
ve 37).

"Komite, ba¤›fl›klama oranlar›n›n yetersizli¤in-
den, yüksek malnütrisyon düzeyinden, genel
olarak çocuklar›n özel olarak da kamplardaki ço-
cuklar›n sa¤l›k durumlar›n›n son derece olumsuz
olmas›ndan derin endifle duymaktad›r. Komiteyi
endifleye sevk eden bir di¤er husus da çocuk ve
anne ölüm oranlar›n›n yüksekli¤i, sa¤l›k hizmet-
lerine yeterli yat›r›m yap›lmamas›, fiilen hizmet
veren hastane ve sa¤l›k merkezi say›s›n›n azl›¤›,
ilaçlar›n yeterince bulunamamas›, bulunabilen
ilaçlar›n pahal›l›¤› ve sa¤l›k personelinin büyük
ölçüde Bujumbura kentine ya¤›lm›fl olmas›d›r. 

"Komiteye göre Taraf Devlet sa¤l›k bütçesini
önemli ölçüde artt›rarak, temel sa¤l›k olmak
üzere halk sa¤l›¤›n› gelifltirmek için her çabay›
harcamal›, bu arada k›rsal topluluklarda ve

kamplarda yaflayanlar baflta olmak üzere özellik-
le çocuklar›n sa¤l›k hizmetlerine eriflimini güven-
ce alt›na almal›d›r. Taraf Devlet, çocukluk hasta-
l›klar›n›n kontrolü için kapsaml› politikalar ve
programlar uygulamal›, ana çocuk sa¤l›¤›n› ge-
lifltirecek önlemler almal›d›r. Komite Taraf Devle-
tin bu alanlarda UNICEF ve WHO’dan yard›m al-
mas›n› tavsiye eder." (Burundi ‹RSG, Add. 133,
parag. 54 ve 55) 

"Komiteyi endiflelendiren hususlar aras›nda kü-
çük çocuk ölümlerinin afl›r› derecede fazlal›¤›,
anne ölüm oranlar›n›n yüksekli¤i, ciddi hastal›k-
lar›n yayg›n biçimde görülmesi, malnütrisyonla
ilgili sorunlar›n çocuklar ve anneler aras›ndaki
yayg›nl›¤›, ba¤›fl›klama oranlar›n›n düflüklü¤ü ve
temiz içme suyu teminindeki yetersizlikler yer al-
maktad›r. Bunlar›n yan›s›ra Komiteyi endiflelendi-
ren bir baflka husus da, baflta gebelik ve do-
¤umla ilgili hizmetler olmak üzere temel sa¤l›k
hizmetlerinin paral› olmas›n›n, toplumun deza-
vantajl› kesimlerinden kad›n ve çocuklar›n bu
hizmetlere eriflimini engelleyici olabilmesidir.
Sa¤l›k enformasyon sistemindeki yetersizlikler,
bu arada elde istatistik bulunmay›fl› bir baflka
sorundur.
"Taraf Devlet, çocuklar›n ve yetiflkinlerin sa¤l›k
alan›ndaki sorunlar›n›n çözümü için gerekli her
ek çabay› göstermeli, yoksul aileler dahil bütün
halk›n sa¤l›k hizmetlerine eriflimini sa¤lamal›d›r.
Taraf Devletin özellikle yapmas› gereken, yoksul
ailelere mensup kad›nlar ve çocuklar söz konusu
oldu¤unda sa¤l›k hizmetlerinden ücret al›nma-
mas›n›n ya da az al›nmas›n›n yollar›n› araflt›rmak
ve sa¤l›k hizmetlerinin desantralizasyonunu ger-
çeklefltirmektir. Gebe kad›nlara, do¤um s›ras›n-
da e¤itilmifl personelin yard›m› dahil ücretsiz t›b-
bi yard›m sa¤lanmal›d›r. Komite bu alanlarda
UNICEF, WHO ve di¤er uluslararas› kurulufllar-
dan yard›m al›nmas›n› tavsiye eder." (Orta Af-
rika Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 138, parag. 54 ve
55)

Sa¤l›¤a/sa¤l›k hizmetlerine
eriflimde ayr›mc›l›k

24. madde, Taraf Devlet’in, çocuğun olabilecek
en iyi sağl›k düzeyine kavuşma hakk›n› tan›mas›
ve bu tür t›bbî bak›m hizmetlerinden yararlanma
hakk›ndan yoksun b›rak›lmamas›n› vurgulamakta-
d›r. 2. madde ile birlikte okunduğunda 24. madde,
hiçbir çocuğun ayr›mc›l›ğa maruz b›rak›lmamas›-
n› gerekli görmekte ve bu haklar› uygularken -
"her çocuğa, kendilerinin, ana babalar›n›n veya
yasal vasilerinin sahip olduklar›, ›rk, renk, cinsi-
yet, dil, din, siyasal ya da başka düşünceler, ulu-
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sal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatl›k, do-
ğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayr›m göze-
tilmeksizin tan›r ve taahhüt ederler". - Alma Ata
Bildirgesi’nde ise şöyle denmektedir: "İnsanlar›n
sağl›k durumlar›nda bugün bir yandan gelişmekte
olan ve gelişmiş ülkeler aras›nda, diğer yandan da
tek tek ülkelerin kendi içlerinde görülen büyük
eşitsizlikler, siyasal, toplumsal ve ekonomik aç›-
lardan kabul edilemez niteliktedir ve dolay›s›yla
bu durum bütün ülkeler için dikkate al›nmas› ge-
reken duyarl› bir konu oluşturmaktad›r." (Bildir-
ge, parag. II). 

Komite, sağl›kla ilgili duyarl›l›klar›n› birçok ör-
nekte ayr›mc›l›k konusuna bağlam›şt›r. Komite,
özellikle yoksul çocuklara, k›zlara, özürlü çocuk-
lara, k›rsal alanlarda ve bir ülkenin ücra bölgele-
rinde yaşayanlara, etnik gruplara, yerli toplulukla-
ra mensup çocuklara, iltica talebinde bulunan ve
mülteci çocuklara ve yasa d›ş› yollardan başka ül-
kelere göçenlere yönelik ayr›mc›l›ğ›n alt›n› çiz-
mektedir (ayr›ca bkz. madde 2, s. 19). Örneğin:

"Komite, Sözleflmenin 24. maddesi ›fl›¤›nda, Ta-
raf Devletin çeflitli ulusal programlar gelifltirerek
belli bafll› sa¤l›k sorunlar›na önem verip bunlara
öncelik tan›d›¤›n› kaydeder. Bununla birlikte Ko-
miteyi endifleye sevk eden husus, anne ölümleri-
nin yüksek olmas›, düflük a¤›rl›kl› do¤um olayla-
r›n›n ise hala çok yayg›n görülmesidir. Bu plan-
daki sorunlar aras›nda, do¤um öncesi bak›m›n
yetersiz oluflundan kaynaklanan mikronütriyen
yetersizlikleri, kaliteli temel sa¤l›k hizmetlerine
eriflimin s›n›rl›l›¤›, kalifiye sa¤l›k personeli yeter-
sizli¤i, sa¤l›k e¤itiminin yetersiz kalmas›, temiz
içme suyu ve sanitasyon alan›ndaki yetersizlikler
yer almaktad›r. Özellikle k›rsal kesimler söz ko-
nusu oldu¤unda kad›nlar›n ve k›z çocuklar›n
özellikle ma¤dur durumda olmalar› say›lan bu
sorunlar›n a¤›rl›¤›n› daha da art›rmaktad›r." (Hin-
distan ‹RSG, Add. 115, parag. 48 ve 49. Ayr›ca
bkz. Peru 2RSG, Add. 120, parag. 24; Güney
Afrika ‹RSG, add. 122, parag. 29)

Özürlülük

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 23. maddesi
"özürlü çocuklar›n özel bak›mdan yararlanma
hakk›n›n" tan›nmas›n›; bu çocuklara sağlanan yar-
d›m›n "t›bbî bak›m hizmetleri, rehabilitasyon hiz-
metleri …olanaklar›ndan etkin olarak yararlanma-
s›n› sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en ek-
siksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yan›nda,
kültürel ve ruhsal yönü dahil, bireysel gelişmesini
güvence alt›na alacak biçimde verilmesini" öngör-
mektedir.

Özürlü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenme-
sine İlişkin Standart Kurallara göre Devletler

"özürlü kişilerin, özellikle de bebeklerin ve ço-
cuklar›n, toplumdaki diğer insanlara yönelik ayn›
sağl›k hizmetleri sistemi dahilinde, ayn› düzeyde
bak›m ve hizmet alabilmelerini sağlamal›d›r."
(kural 2.3; bkz. madde 23, s. 344)

Komitenin, 1997 y›l› ekim ay›nda yapt›ğ› "özürlü
çocuklar›n haklar›" (bkz. madde 23, s. 328) konu-
lu Genel Görüşmenin ard›ndan benimsediği tavsi-
yeler aras›nda, özürlü çocuğa eşit yaşam ve geliş-
me hakk› tan›mayan, bu konumdaki çocuklar› ay-
r› kurumlarda başkalar›ndan ay›ran yasalar›n yeni-
den gözden geçirilip değiştirilmesi de yer almak-
tad›r. Komitenin genel tavsiyesi şu yöndedir: 

"Devletler, özürlü çocuklara ayr›mc›l›k uygulayan
ve bu çocuklara Sözleşmede yer alan haklardan
eşit biçimde yararlanma hakk› tan›mayan, örneğin
öldürme, sağl›ğa ve gelişime zararl› geleneksel
uygulamalar, boş inanç ve özürlülüğün adeta bir
trajedi gibi görülmesi türünden davran›ş ve uygu-
lamalara aktif biçimde karş› ç›kmal›d›rlar." (16.
oturum raporu, Eylül/Ekim 1997, ÇHS/K/69, pa-
rag. 338 (e)). 

K›z çocuklar

Komite, k›z çocuklara ilişkin Genel Görüşme ra-
porunda şu görüşe yer vermiştir (Ocak 1995): 

"... Ataerkil sistemde derin kökleri olan erkek
çocuk tercihi, kendini genellikle k›z çocuklar›n
ihmali, k›z çocuklara az yiyecek verilmesi ve sa¤-
l›klar›na fazla özen gösterilmemesi biçiminde or-
taya koymufltur. Böyle bir afla¤›lama genellikle
aile içi fliddet ve istismar için elveriflli bir ortam
yaratm›fl, bunun yan›s›ra erken evlilik ve gebelik-
ten kaynaklanan sorunlara yol açm›flt›r..." (seki-

zinci oturum raporu, ÇHS/Y/38, s. 49)

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans› Eylem Plat-
formu şöyle demektedir: "Beslenme, bedensel ve
zihinsel sağl›k hizmetleri gibi alanlarda k›z çocuk-
lara karş› halen uygulanan ayr›mc›l›k, bu çocukla-
r›n bugünkü ve gelecekteki sağl›k durumlar›n›
olumsuz etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkeler-
de tahminen 450 milyon yetişkin kad›n, çocukluk
dönemindeki protein-kalori aç›s›ndan yetersiz
beslenme yüzünden bodur kalm›şt›r..." (parag.
266). Eylem Platformu istisnas›z bütün k›zlar›n
eğitime, "beslenmeye, bedensel ve zihinsel sağl›k
hizmetlerine ve bunlarla ilgili bilgilere" eşit erişim
imkânlar› tan›narak potansiyellerini ve becerileri-
ni eksiksiz geliştirmelerinin sağlanmas›n› öner-
mektedir. (parag. 272)

Genel Kurul özel oturumunda (2000), Beijing Bil-
dirgesinin ve Eylem Platformunun uygulanmas›
yönünde benimsenen siyasal bildirge ve girişim-
lerde (A/RES/S-23/3) 1995 y›l›ndan bu yana sağ-
lanan ilerlemeler ve karş›laş›lan engeller konusun-
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da özet yapan önemli bölümler bulunmaktad›r.
Gene bu bölümlerde Devletlere genel olarak sağ-
l›k hizmetleri (parag. 72) ve özel olarak da ergen
sağl›ğ› (parag. 79, bkz. s.363) konular›nda ayr›nt›-
l› tavsiyelerde bulunulmaktad›r. 

Kad›nlara Karş› Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Komite-
si 1999 y›l›nda, kad›n ve sağl›kla ilgili bir Genel
Tavsiye geliştirmiştir (Kad›nlara Karş› Her Tür
Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Sözleşmesinin 12. mad-
desiyle ilişkili olarak). Bu tavsiye karar›, üreme ve
cinsel sağl›k dahil olmak üzere kad›nlar›n sağl›k
haklar›na ilişkin ayr›nt›l› tavsiyeler içermekte ve
tavsiyenin amaçlar› aç›s›ndan "kad›n" teriminin
k›z çocuklar› ve ergenleri de içerdiğini vurgula-
maktad›r. Bu tavsiye karar›na göre "evde ve işye-
rinde erkek ile kad›n aras›ndaki erk ilişkilerinin
dengesizliği, kad›n›n sağl›ğ›n› ve beslenmesini
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Kad›nlar ve
k›zlar, bunun yan›s›ra, sağl›klar› aç›s›ndan zararl›
çeşitli şiddet uygulamalar›na da maruz kalabil-
mektedir. Küçük k›zlar ve ergenlik dönemindeki-
ler erkeklerin ve akrabalar›n›n cinsel istismar›na
maruz kalabilmekte, böylece fiziksel ve psikolojik
zarar riskinin yan›s›ra bir de küçük yaşta gebelik
gibi bir risk ortaya ç›kmaktad›r. Genital mutilas-
yon gibi kimi geleneksel uygulamalar da ölüm ve
özürlülük riskini art›ran bir etmendir." Tavsiye
karar›na göre Taraf Devletler "kad›nlar›n sağl›ğ›n›
yaşamlar› boyunca güvence alt›na alacak kapsam-
l› bir ulusal strateji geliştirmelidirler." (Genel
Tavsiye 24, 1999, Kad›nlara Karş› Ayr›mc›l›ğ›n
Önlenlmesi Komitesi, İHB/GEN/1/Rev. 5, s. 246,
247 ve 251)  

Sa¤l›k haklar› ile ilgili kat›l›m

12. madde, çocuklar›n görüşlerini ifade etme, bu
görüşlerin dikkate al›nmas›, çocuklar›n idarî ya da
adlî bir kovuşturmada dinlenmeleri gibi haklar›n
sağl›k ve sağl›k hizmetleri alan›nda da uygulan-
mas› gerektiğini belirtmektedir. Kat›l›m›n gözetil-
mesi, hem çocuğu ilgilendiren sağl›k hizmetleri-
nin genel planlamas›nda, sunulmas›nda ve izlen-
mesinde, hem tek tek çocuklar›n tedavisinde, hem
de çocuğun tedaviye onay verip vermeme hakk›n-
da geçerli olmal›d›r. (daha fazla bilgi için bkz.
madde 12, s. 185). Periyodik Raporlar K›lavuzu,
çocuklar›n ana-babalar›n›n r›zas› olmadan t›bbî
dan›şmanl›k hizmeti almalar›nda ve bu arada t›bbî
tedavi ve ameliyat görmelerinde yasal olarak ge-
çerli herhangi bir asgarî yaş s›n›r› olup olmad›ğ›
konusunda bilgi istemektedir. Sözleşme bu konu-
da belirli bir yaş s›n›r› konulmas›n› destekleme-
mekte, bunun yerine çocuğun kendi ad›na karar
verme aç›s›ndan "gelişen kapasitesine" sayg› gös-
terilmesini önermektedir (bkz. madde 1, çocuğun
tan›m›, s. 8).

"Taraf Devletler bu hakk›n tam
olarak uygulanmas›n› takip
ederler ve özellikle ...
konusunda uygun önlemleri
al›rlar": madde 24(2)

Buradaki ifade, paragraf 2’de s›ralanan önlemle-
rin al›nabilecek bütün önlemleri içermediğini gös-
termektedir. Başka bir deyişle, söz konusu hakk›n
yaşama geçirilmesi için başka önlemlere de gerek
olabilir.

"(a) bebek ve çocuk ölüm oranlar›n›n
düflürülmesi"

6. madde, "her çocuğun yaşama hakk›na sahip ol-
duğunun" tan›nmas›n› istemekte, bu bağlamda
Devletler’in çocuğun yaşat›lmas›n› "mümkün
olan ölçüde" sağlamalar› gerekmektedir (bkz. s.
89). Bebek ölüm h›z›, her 1000 canl› doğumda,
çocuklar›n doğumdan 1 yaş›na kadar olan dönem-
de ölme olas›l›klar›d›r. Çocuk ölüm h›z› dendiğin-
de bundan genel olarak 5 yaş›n alt›ndaki çocukla-
r›n ölümü anlaş›l›r. Bu da, her 1000 canl› doğum-
da, çocuklar›n doğumdan tam tam›na 5 yaş dolun-
caya kadar olan sürede ölme olas›l›klar›d›r. Buna
karş›l›k Sözleşme’nin kendi bağlam›nda "çocuk"
kavram› 18 yaş›n alt›ndaki herkesi kapsamaktad›r
ve dolay›s›yla ölümlerin azalt›lmas› duyarl›l›ğ› 18
yaş›na kadar uzanmaktad›r. 

UNICEF, bir ülkedeki çocuklar›n durumunun be-
lirlenmesinde en önemli gösterge olarak 5 yaş›n-
dan küçükler ölüm oran›n› seçmiştir. 2000 y›l›nda
5 yaş›ndan küçüklerde ölüm oranlar› 1000 canl›
doğumda 316 (Sierra Leone) ile 4 aras›nda (İzlan-
da, Japonya, Norveç, Singapur, İsveç ve İsviçre)
değişmekteydi (Dünya Çocuklar›n›n Durumu
2002, Resmi Özet, UNICEF, s. 11). 

Çocuk Haklar› Komitesi, ölüm h›zlar›n› düşürme-
de başar›l› olan Devletler’i kutlam›ş, buna karş›l›k
ölüm h›zlar›n›n yükseldiği durumlarla bu h›zlar›n
ayr›mc› biçimde değişkenlik gösterdiği durumlar
karş›s›ndaki endişelerini dile getirmiştir:

"Komite, Taraf Devlette bebek ölüm oranlar›n›n
afl›r› yüksek, yaflam beklentisinin ise az olmas›n-
dan ciddi biçimde endifle duymaktad›r. Komiteyi
özellikle kayg›land›ran hususlar aras›nda s›tma
ve verem vakalar›n›n yayg›nl›¤›, sa¤l›k hizmetleri
altyap›s›n›n zay›fl›¤›, sa¤l›k meselelerinde bilinç
ve duyarl›l›k düzeyinin düflüklü¤ü ve 1993 y›l›na
ait Sa¤l›k Politikas› ile 1994 y›l›na ait Sosyal Poli-
tikan›n uygulanmas›ndaki yetersizlikler yer al-
maktad›r. Sa¤l›k alan›ndaki politikalar›n yaflama
geçirilmesinde yavafl kal›nmaktad›r ve bu alanda
gerçeklefltirilenler son derece s›n›rl›d›r.



359ÇOCU⁄UN SA⁄LIK VE SA⁄LIK H‹ZMETLER‹NDEN YARARLANMA HAKKI

"Komiteye göre Taraf Devlet, temel sa¤l›k hiz-
metlerine eriflimi yayg›nlaflt›rmal›, ulusal sa¤l›k
hizmetleri altyap›s›n› güçlendirmeli, bebek ölüm
oranlar›n› düflürmek ve yaflam beklentisini art›r-
mak üzere halk sa¤l›¤› e¤itimi programlar› uygu-
lanmal›d›r. Taraf Devlet bu alanlarda WHO,
UNICEF ve BMKP’nin yard›mlar›na baflvur-

mal›d›r." (Etiyopya 2RSG, parag. 52 ve 53).

Komite bu bağlamda annelerin eğitim düzeyi ile
bebek ölümleri aras›ndaki ilişkiye dikkat çekmiş-
tir:

"Araflt›rmalar›n da gösterdi¤i gibi annelerin e¤i-
tim düzeyinin düflüklü¤ü ile bebek ölümleri, bu
ölümlerle belirli bölgeler aras›ndaki iliflkiyi dikka-
te alan Komite, Taraf Devletin bu konuyu baflka
önlemlerin yan›s›ra annelere gerekli sa¤l›k e¤iti-
mi sa¤layarak çözmesini tavsiye eder. Taraf Dev-
let bu konuda WHO ve UNICEF’ten teknik yar-
d›m almal›d›r." (Eski Yugoslav Cumhuriyeti Ma-

kedonya ‹RSG, Add. 118, parag. 37)

Çocuklar İçin Dünya Zirvesi Bildirgesi ve diğer
belgelerde de belirtildiği gibi bebek ve çocuk
ölümlerinin çok çeşitli nedenleri vard›r. 

Devletler’in çocuklarla ilgili bu ölüm nedenlerini
önleme yükümlülükleri 24(2). maddenin altparag-
raflar›nda ve ayn› Sözleşme’nin diğer maddelerin-
de ele al›nmaktad›r. Örneğin, çocuğun gerektiği
gibi bak›l›p yetiştirilmesi için yeterli desteğin sağ-
lanmas› (madde 18) ve çocuklar›n şiddetin, sömü-
rünün ve istismar›n çeşitli biçimlerinden korun-
mas› (maddeler 19, 32-38) bu içeriktedir.

Komite, Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda, çocuk
ölümlerinin gerektiği gibi araşt›r›l›p nedenleriyle
birlikte bildirilmesinin, ölümlerle nedenlerinin
kayda geçirilmesinin önemini belirtmektedir (pa-
rag. 41). Bu konuda yeterince araşt›rma yap›lma-
s›, bebek ve çocuk ölüm h›zlar›n› azaltmay› amaç-
layan stratejilerin sağl›kl› biçimde geliştirilmesi
aç›s›ndan büyük önem taş›maktad›r (ayr›ca
bkz.madde 6, s.107).

"(b) bütün çocuklara gerekli t›bbî
yard›m›n ve t›bbî bak›m›n, temel
sa¤l›k hizmetlerinin gelifltirilmesine
önem verilerek sa¤lanmas›"

Bir kez daha burada da vurgu "bütün çocuklara"
yap›lmaktad›r. Komite’nin genel duyarl›l›ğ›, Al-
ma Ata Bildirgesini yans›tacak biçimde, temel
sağl›k hizmetlerine gereken önemin verilmemesi
üzerinde yoğunlaşmaktad›r (bkz. yukar›da s. 354).
Örneğin:

"Komite, temel sa¤l›k hizmetleri sisteminin, bafl-
ka gerekliliklerin yan›s›ra, do¤um öncesi bak›m,

cinsel e¤itim dahil sa¤l›k e¤itimi, aile planlamas›
ve ba¤›fl›klama programlar› gibi yönleriyle gelifl-
tirilmesini tavsiye etmektedir. Özel olarak ba¤›-
fl›klama programlar›na iliflkin sorunlara gelince,
Komite, Hükümet’in afl› temini ve üretiminde
uluslararas› iflbirli¤ine yönelmesini önermekte-
dir." (Rusya Federasyonu ‹RSG, Add.4, parag.

20) 

Komite Rusya Federasyonu taraf›ndan sunulan
ikinci raporu incelediğinde yüksek bebek ölüm
oranlar›na, bu arada giderek kötüleşen sağl›k alt-
yap›s›na ve hizmetlerine dikkat çekmiştir. Tavsiye
şu yöndedir: 

"...Taraf Devlet, temel sa¤l›k hizmetlerindeki ge-
rilemeyi tersine çevirmek için gerekli teknik yar-
d›mlar› almal›d›r." (Rusya Federasyonu 2RSG,

Add. 110, s.46)

Komite, K›rg›zistan’a ilişkin olarak şu görüşleri
dile getirmiştir:

"Komite temel sa¤l›k hizmetleri sektörünü güç-
lendirmeye yönelik çabalar› dikkate almakla bir-
likte, baflta kad›nlar ve çocuklar olmak üzere en
kritik konumdaki kesimlerin sa¤l›k koflullar›ndaki
bozulmadan endifle etmektedir. Komitenin özel-

Bebek yaflam›na de¤er
verilmesi 

"Anayasal görevin yan›s›ra, çocuklar›n yaşam›
gelenekler taraf›ndan da güvence alt›na al›nm›ş-
t›r. Ülkedeki küçük çocuklar, geleneksel geniş
ailenin desteğinden önemli ölçüde yararlanmak-
tad›rlar. Geniş aile, küçük çocuk bak›m› aç›s›n-
dan bir deney hazinesi ve acil yard›m kap›s›d›r.
Ülkedeki geleneklerin en önemlilerinden biri,
çocuğun birinci doğum y›ldönümünde görülen
kamem’dir. Bu törenin kökenleri, pek az çocu-
ğun bir yaş›na kadar yaşayabildiği önceki dö-
nemlere uzanmaktad›r. Bu nedenle çocuğun bi-
rinci yaş› o kadar önemlidir ki, aileler bu vesi-
leyle yüzlerce kişinin kat›ld›ğ› yemekler ver-
mektedir.

"Çocuklara yönelik bu özen, ABD taraf›ndan fi-
nanse edilen klinik bak›m hizmetleriyle birlikte,
geçtiğimiz 50 y›l içinde çocuklar›n say›s›nda ve
nüfus içindeki oran›nda önemli bir art›ş sağla-
m›şt›r. İkinci Dünya Savaş›’n›n sonundan bu ya-
na ülkede nüfus beş kat artarak 11 binden 55 bi-
ne yükselmiştir. Bugün nüfusun yüzde 60’tan
fazlas›n› 18 yaş ve alt›ndakiler oluşturmaktad›r.
Bu durumda, görece s›n›rl› bir yetişkinler kesimi
çok say›da çocuğun bak›m›ndan sorumludur."

(Marshall Adalar› İR, parag. 90 ve 91)
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likle dikkat çekmek istedi¤i nokta, afl›yla önlene-
bilir olanlar dahil bulafl›c› hastal›klarda ve mal-
nütrisyonda görülen yayg›nlaflmad›r. Bir baflka
endifle konusu da, kimi yerleflimlerin çok uzakta
kalmas› ve sa¤l›k personelinin yetersizli¤i nede-
niyle k›rsal kesimdeki çocuklar›n bu durumdan
çok daha fazla zarar görmeleridir.

"Komite Taraf Devlete temel sa¤l›k hizmetlerine
özen göstermesini, Çocuk Hastal›klar›n›n Enteg-
re Kontrolü stratejisini gerekli insani ve maddi
kaynaklarla destekleyerek uygulamas›n› ve en
güç durumdaki kesimlerin sa¤l›k hizmetlerine
eriflimini sa¤lamas›n› tavsiye eder. Ayr›ca Taraf
Devlet baflta mülteci konumundakiler olmak
üzere ailelerin polikliniklere kaydolmalar›n› sa¤-
lamak üzere duyarl›l›k kampanyalar› yürütmeli-
dir. Taraf Devlet bunlar›n ötesinde kapsaml› aile
planlamas› programlar› gelifltirmeli, bu arada
kürtaj›n bir tür aile planlamas› yöntemi olarak
kullan›lmas›n› önlemelidir. Taraf Devlet bu alan-
larda baflka kurulufllar›n yan›s›ra UNICEF ve
WHO’nun deste¤ine baflvurmal›d›r." (K›rg›zistan
‹RSG, Add. 127, parag. 43 ve 44. ayr›ca bkz.

Tacikistan ‹RSG, Add. 136, parag. 38 ve 39).

"(c) Temel sa¤l›k hizmetleri
çerçevesinde ve baflka olanaklar›n
yan›s›ra, kolayca bulunabilen
tekniklerin kullan›lmas› ve besleyici
yiyecekler ve temiz içme suyu sa¤lan-
mas› yoluyla ve çevre kirlenmesinin
tehlike ve zararlar›n› göz önüne
alarak, hastal›k ve yetersiz beslenm-
eye karfl› mücadele edilmesi."

Bu paragraf da temel sağl›k hizmetleri çerçevesi-
ni öne ç›karmaktad›r. Komite taraf›ndan dile geti-
rilen yorumlar beslenme, temiz su temini ve çevre
kirlenmesi gibi temel konular›n alt›n› çizmiştir.
Temel sağl›k hizmetlerinin sağlanmas› ve bu hiz-
metlere erişim alan›ndaki ayr›mc› uygulamalara
dikkat çekilmiş, bu ayr›mc›l›ğ›n özellikle k›rsal
alanlarda yaşayanlarla yoksulluk içindeki çocuk
üzerindeki olumsuz etkilerine işaret edilmiştir. 

Beslenme. 24(2). maddenin (e) paragraf›nda
beslenmeden de söz edilmektedir. Buna göre Dev-
let’in, beslenmeyle ilgili temel bilgileri özellikle
ana-babalara ve çocuklara ulaşt›rmas› gerekmek-
tedir. Sözleşme’nin 27. maddesi (yeterli yaşam
standard›) Taraf Devletler’in gerektiği durumlar-
da, özellikle beslenme, giyim ve konut alan›nda
maddî yard›m ve destek programlar› geliştirmele-
rini istemektedir (ayr›ca bkz. madde 27, s. 395).

1969 tarihli Sosyal İlerleme ve Kalk›nma Bildir-
gesi’nde "açl›ğ›n yok edilmesi ve yeterli beslenme

hakk›n›n güvence alt›na al›nmas›" (madde 10(b))
"ana hedefler" aras›nda geçmektedir. İnsan Hakla-
r› Evrensel Bildirgesi ise "her şahs›n, gerek kendi-
si gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, t›b-
bî bak›m, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak
üzere sağl›ğ› ve refah›n› temin edecek uygun bir
hayat seviyesine ulaşma hakk› olduğunu" belirt-
mektedir (madde 25). Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklar Sözleşmesi de benzer biçimde herke-
sin "yeterli beslenme dahil" yeterli bir yaşam stan-
dard›na ulaşma hakk›n› kabul etmekte ve açl›k
tehlikesinden ar›nm›ş bir yaşam›n herkesin temel
hakk› olduğunu söylemektedir (madde 11(1)).

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
1999 y›l›nda yeterli yiyeceğe ulaşma ile ilgili bir
Genel Yorum aç›klam›şt›r ve bunu "bütün haklar-
dan yararlanabilme aç›s›ndan yaşamsal önemde
bulduğunu" belirtmiştir. Buna göre "açl›k ve mal-
nütrisyon sorununun kökeninde yiyecek olmama-
s› değil, mevcut yiyeceklere ulaş›lamamas›d›r.
Bunun nedenleri aras›nda, başkalar›n›n yan›s›ra,
dünya nüfusunun büyük bölümünü etkileyen yok-
sulluk başta gelmektedir. Yeterli yiyeceğe ulaşma
hakk›n›n özünü, "insanlar›n normal beslenme ge-
reksinimlerini karş›layabilecek nicelikte ve nite-
likte, zararl› maddelerden ar›nm›ş ve verili kültür
içinde kabul edilebilir besin maddelerinin buluna-
bilmesi" oluşturur. "Erişilebilirlik" ise "sürdürüle-
bilir ve insanlar›n başka haklar›ndan yararlanma-
lar›n› engellemeyici yollardan" sağlanmal›d›r. Ko-
mite, yeterli yiyeceğe ulaşma hakk›n›n yaşama ge-
çirilmesini "her kad›n, erkek ve çocuğun, yaln›z
başlar›na ya da topluluklar›ndaki başkalar›yla bir-
likte, yeterli yiyeceğe ya da bunun sağlaman›n
yollar›na her durumda yeterince fiziksel ve ekono-
mik erişim sahibi olmalar›" biçiminde tan›mla-
maktad›r. "Dolay›s›yla, yeterli yiyeceğe erişim
hakk›, dar ya da s›n›rl› anlamda belirli miktarlarda
protein, kalori ve diğer besinleri içeren paketlerin
varl›ğ› biçiminde yorumlanmamal›d›r. Bu hak de-
rece derece yaşama geçirilecektir. Bununla birlik-
te Taraf Devletlerin asal yükümlülüğü, doğal ve
diğer felaketlerde bile açl›ğ›n önlenmesi ve gide-
rilmesidir."

Genel Yorumda aşr›ca şu görüşler de dile getiril-
mektedir: "Yeterli yiyecek hakk› ihlal edilen her-
hangi bir kişi ya da grup, gerek ulusal gerekse
uluslararas› düzeylerde yarg›ya başvurma hakk›na
sahip olmal›d›r. Bu ihlale maruz kalan herkes,
mağduriyetinden dolay› tazmin edilebilmelidir.
Bu tazminat, yitirilenin geri verilmesi, bu tür du-
rumlar›n bir daha tekrarlanmayacağ›na ilişkin gü-
vence vb. biçiminde olabilir. Ülke ombudsman›
ve insan haklar› komisyonlar›, bu hakka yönelik
ihlal vakalar›n› ele almal›d›r." (Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Komitesi, Genel Yorum 12,
1999, İHB/GEN/1/Rev.5, ss. 66-68 ve 72).
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Çocuk Haklar› Komitesi malnütrisyonla ilgili en-
dişelerini birçok kez dile getirmiştir ve yetersiz
beslenmenin sona erdirilmesinde çok sektörlü bir
yaklaş›m›n gerekliliği üzerinde durmuştur:

"...Bununla birlikte, Taraf Devlette bebek ve 5
yafl›ndan küçük çocuk ölümlerinin bölgenin en
yüksek düzeylerinde olmas› endifle konusudur.
Ayn› flekilde, çocuk malnütrisyonu konusu da
ciddi boyutlardad›r. 

"Komite, Taraf Devletin, çocuk hastal›klar› ve
ölümleri sorununu, çok sektörlü bir yaklafl›m be-
nimseyerek; okumaz yazmazl›k, temiz su temini
ve g›da güvensizli¤i gibi çocuk hastal›klar›n›n
bugünkü durumunu belirleyen etmenleri dikka-
te alarak gündeme getirmesini tavsiye eder. Ön-
celikli alanlar, titiz ve kapsaml› araflt›rmalar so-
nucunda elde edilen veriler ›fl›¤›nda belirlenmeli-
dir. Böyle bir strateji, sa¤l›kla ilgili pek çok mese-
lenin sa¤l›k kurulufllar› d›fl›nda gerçekleflti¤ini
gözetmeli, bu arada özellikle izole topluluklar›n
gereksinimlerini dikkate almal›d›r." (Kamboçya
‹RSG, Add. 128, parag. 44 ve 45)

"Komite, Taraf Devletin bir g›da ve beslenme
program› uygulam›fl oldu¤unu dikkate almakla
birlikte, , kentsel alanlardaki afl›r› kalabal›klaflma-
ya, yüksek oranda fleker ve ya¤ içeren besin
maddelerinin ithaline ve emzirme düzeyinin dü-
flüklü¤ünden de etkilenen yetersiz beslenme va-
kalar›n›n giderek artmas›n› endifleyle karfl›lamak-
tad›r.

"Komite, Taraf Devletin, beslenme program›n›
güçlendirerek malnütrisyonu önlemesini ve bu
olguyla mücadele etmesini, bunu yaparken de
program›n etkilili¤ini özellikle daha sa¤l›kl› bes-
lenme al›flkanl›klar›n› teflvik ederek art›rmas›n›
tavsiye eder." (Marshall Adalar› ‹RSG, Add. 139,
parag. 46 ve 47)

Komite, çocuk sağl›ğ›na ilişkin olarak şu tehdide
dikkat çekmiştir:
"...Komite, giderek kötüleflen beslenme al›flkan-
l›klar› ve besin tercihleri konusunda endiflelidir.
Endifleye neden olan hususlar aras›nda okullar-
daki yemek programlar›, özellikle kentsel yerle-
flimlerdeki çocuklar aras›nda obesite ve afl›r› kilo-
lulu¤un yayg›nl›¤› da yer almaktad›r...

"Komite, Taraf Devletin, çocuklar aras›nda obe-
site ve afl›r› kilolulu¤un önlenmesi için gerekli
önlemleri almas›n› tavsiye eder." (Palau ‹RSG,
add. 149, parag. 46 ve 47)

Uluslararas› Beslenme Konferans› (Roma, Aral›k
1992) Beslenmeye Yönelik Dünya Bildirgesi ve
Eylem Plan›’n› haz›rlam›şt›r. Bu belgede "besleyi-

ci ve güvenli yiyecek herkesin temel hakk›d›r"
denmektedir. Bildirge ayr›ca "uluslararas› insan
hukuku aç›s›ndan yiyeceğin bir siyasal bask› arac›
olarak kullan›lmamas› gerektiğini" teyit etmiştir.
Buna göre "yiyecek yard›mlar›n›n, siyasal bağlan-
t›, coğrafî konum, cinsiyet, yaş, etnik, kabilesel ya
da dinî kimlik nedeniyle engellenmemesi" gerek-
mektedir (Bildirge, parag. 1 ve 15).

Çevre kirlili¤i. Komite, gerek genel anlamda

gerekse özel kimi olaylardan kaynaklanan çevre
kirliliğinin çocuk haklar›n›n yaşama geçirilmesi
üzerindeki zararl› etkilerini değerlendirmeye baş-
lam›şt›r. Komite bu bağlamda su kaynaklar›n›n
kirlenmesini, deniz ve hava kirliliğini gündeme
getirmiştir. Örneğin, 

"Komite, Sözleflmenin 24. maddesi ›fl›¤›nda, ha-
va kirlili¤inin çocuklar üzerindeki etkilerine özel
bir dikkat gösterilmesini, bu konuya iliflkin bir
araflt›rma yap›lmas›n› tavsiye eder. Bu alanda
uluslararas› yard›ma baflvurulmas› da düflünül-
melidir." (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
‹RSG, Add. 88, parag. 31)

Norveç’te kirlili¤e karfl›
korunma

"Başta büyük kentler olmak üzere yoğun nüfus-
lu yerlerde yaşayanlar, sağl›ks›z düzeylerde kir-
lenmeye ve gürültüye maruzdur. Hava kirliliğin-
den en olumsuz etkilenen kesimlerin baş›nda
çocuklar gelmektedir. Norveç Hükümeti bu so-
runlar› azaltmak için Kirliliği Kontrol Program›
çerçevesinde yönetmelik yay›nlam›şt›r. 30 Ma-
y›s 1997 tarihli bu yönetmelikte, yerel hava ka-
litesi ve gürültü ile ilgili bağlay›c› eşit değerlen
belirlenmiştir. Yerel hava kirliliği ve gürültü en
başta ulaş›mdan kaynaklanmaktad›r ve yeni yö-
netmelik diğer kirlilik türleriyle birlikte ulaş›m-
dan kaynaklanan kirliliği de ele almaktad›r.

"Norveç’te çevre politikas› ilk kez hava kirliliği
ile ilgili bağlay›c› s›n›rlar belirlemektedir. Yerel
ortamlardaki hava kalitesi hakk›nda daha fazla
bilgi edinmek için, en fazla kirlilik olan yerler-
deki kirleticilerden hava kirliliğindeki ve gürül-
tüdeki paylar›n› bildirmeleri istenmektedir. Bu
bilgilerin, özellikle kentlerdeki ve yoğun nüfus
bulunan diğer yerlerdeki çocuklar›n ve ergenle-
rin fiziksel çevreleri hakk›nda bir fikir edinilme-
sine önemli katk›s› olacakt›r. Kimi belediyeler
daha şimdiden hava kirliliği ile ilgili kontrol
mekanizmalar›n› devreye sokmuşlard›r ve bu
mekanizmalar›n daha da geliştirilmesi mümkün-
dür."

(Norveç, 2R, parag. 254 ve 255)
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"Komite, çocuk sa¤l›¤›na yönelik olanlar dahil
çevresel tehditlerin yayg›nlaflmas›n› endifleyle
karfl›lamaktad›r Bu tehdit, Amazon bölgesinin
petrol ç›kar›m› yap›lan yörelerinde özellikle gün-
demdedir. Komite, Sözleflmenin 24 (2) (c) mad-
desi ›fl›¤›nda Taraf Devletin, uluslararas› yard›m-
lara da baflvurarak, kirlilik dahil çevresel bozul-
man›n çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ön-
leyecek önlemleri almas›n› tavsiye eder." (Ekva-
dor ‹RSG, Add. 93, parag. 24)

"Komite, Taraf Devletin di¤er giriflimlerin yan›s›-
ra Kat› At›k Yönetimi ‹daresini kurarak ve kat›
at›k toplanan bölgelerin oran›n› yüzde 55’ten
yüzde 95’e ç›kararak çevre sa¤l›¤› hizmetlerini
gelifltirme niyetini taktirle karfl›lamakla birlikte,
çevre sa¤l›¤› koflullar›n›n olumsuzlu¤unu endi-
fleyle karfl›lamaktad›r. Komite, bu ba¤lamda, çu-
kurlu helalar›n halen kullan›lmas›na, deniz kir-
lenmesine ve kat› at›k bertaraf sistemlerinin ye-
tersizli¤ine özellikle dikkat çekmek istemektedir.
Komite, Taraf Devlete, çevre sa¤l›¤›yla ilgili ko-
nulara yönelik çabalar›n› yo¤unlaflt›rmas›n›, bu
çerçevede özellikle kat› at›k yönetim sistemini
gelifltirmesini tavsiye eder." (Grenada ‹RSG,
Add. 121, parag.24)

"Özellikle hava kirlili¤i olmak üzere çevresel bo-
zulmadaki art›fl endifleyle karfl›lanmaktad›r. Ko-
mite, Taraf Devlete, baflta hava kirlili¤i olmak
üzere çevresel bozulman›n önlenmesi için sürdü-
rülebilir kalk›nma programlar› uygulamas›n› tav-
siye eder." (Güney Afrika ‹RSG, Add. 122, pa-
rag. 30). 

"Komite, Taraf Devletteki çevresel bozulma so-
runlar› konusunda endiflelerini dile getirmek is-
ter. Temiz içme suyuna eriflim güçlü¤ü ve ailele-
rin konut aç›s›ndan s›k›nt›l› durumlar› özellikle
dikkat çeken sorunlard›r.

"Komite, Sözleflmenin 24 (2) (c) maddesi ›fl›¤›n-
da Taraf Devletin, uluslararas› yard›mlara da
baflvurarak, kirlilik ve su kaynaklar›n›n bozulmas›
dahil çevresel bozulman›n çocuklar üzerindeki
olumsuz etkilerini önleyecek gerekli bütün ön-
lemleri almas›n› tavsiye eder. Taraf Devlet ayr›-
ca, genel uluslararas› yard›mlara da baflvurarak
ailelerin konut sorunlar›n› çözmelidir." (Komoros
‹RSG, Add. 141, parag. 41 ve 42. Ayr›ca bkz.
Ermenistan ‹RSG, Add. 119, parag. 40 ve 41;
Ürdün 2RSG, Add. 125, parag. 49 ve 50;
Dominik Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 150, parag.

35 ve 36)

“(d) Anneye do¤um öncesi ve sonras›
uygun bak›m›n sa¤lanmas›”

Çocuklar İçin Dünya Zirvesi Eylem Plan› şöyle

demektedir: “... bebek ölüm h›zlar›n›n, özellikle
de neonatal ölümlerin yüksek olmas›n›n nedenle-
ri, zamans›z gebelikler, düşük doğum ağ›rl›ğ›n›n
düşük olmas›, prematüre doğum, doğum s›ras›n-
daki koşullar›n sağl›ks›zl›ğ›, neonatal tetanos,
yüksek doğurganl›k oranlar› vb. ile ilişkilidir…”
(parag. 16). Beş yaş›ndan küçük çocuk ölümleri-
nin hemen hemen yar›s› doğum öncesi nedenlerle
ilişkilidir.
Gerekli eğitimi görmüş, gerektiği gibi denetlenen
yeterli say›da sağl›k personeli, gereksinimi olan
herkese hizmet sunabilmelidir. Komite, gelenek-
sel ebeler dahil, doğum olaylar›nda yard›mc› rol
üstlenen herkesin gerekli eğitimden geçirilmesi-
nin önemine işaret etmektedir:

Komite, erken gebelik olaylar›n›n ölümler ve has-
tal›klar aç›s›ndan oluşturduğu riske işaret etmiştir
(bu konuda daha ayr›nt›l› bilgi için aşağ›da
24(2)(f) paragraf›nda yer alan aile planlamas› eği-
timi ve hizmetleri ile ilgili bölüme bak›n›z.).

Komite, kimi Devletlere ücretli doğum izni için
tavsiyelerde bulunmuştur:

“Komite, Taraf Devletin, çocu¤un yüksek yarar›
ilkesi ve Sözleflmenin 18 (3) ve 24 (2) maddeleri
›fl›¤›nda mevcut yasal düzenlemelerini gözden
geçirerek, ücretli do¤um iznini bütün sektörler-
deki iflverenler için zorunlu hale getirmesini tav-
siye eder.” (Avustralya ‹RSG, Add. 79, parag.
31) 

“(e) Bütün toplum kesimlerinin,
özellikle ana-babalar ve çocuklar›n›n,
çocuk sa¤l›¤› ve beslenmesi, anne
sütü ile beslenmenin yararlar›,
toplum ve çevre sa¤l›¤› ve kazalar›n
önlenmesi konusunda temel bilgileri
elde etmeleri ve bu bilgileri

kullanmalar›na yard›mc› olunmas›”

24. maddenin bu paragraf›, çocuğun sağl›kl› olma
ve sağl›k hizmetlerine erişim hakk›n›n güven alt›-
na al›nmas› aç›s›ndan sağl›k eğitiminin, sağl›k bil-
gilerinin ve bu alandaki desteğin büyük önemini
vurgulamaktad›r. Bütün bunlar, ayn› zamanda
Dünya Zirvesi Bildirgesi ve Eylem Plan› ile Dör-
düncü Dünya Kad›n Konferans› Eylem Platfor-
mu’nda da yans›ma bulan vurgulard›r. Sağl›k ile
temel eğitim imkânlar›na erişim ve okur yazarl›k
aras›ndaki bağlant›, gerek bu planlarda gerekse di-
ğer belgelerde kabul edilmekte ve yer almaktad›r.
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 17. maddesi,
çocuklara yararl› olabilecek bilgilerin yayg›nlaşt›-
r›lmas›nda kitle iletişim araçlar›n›n potansiyel ro-
lünü vurgulamaktad›r (bkz. madde 17, s. 241). 18.
madde Taraf Devletler’in, çocuk yetiştirme so-
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rumluluklar›n› yerine getirmelerinde ana-babalara
gerekli yard›m› yapmalar›n› istemektedir. Çocuk
Haklar› Komitesi de, çocuk yetiştirme ve aile eği-
timinin önemini vurgulay›p bu konuda s›k s›k çağ-
r›da bulunmuştur (ayr›ca bkz. madde 18, s. 249). 

Emzirme. Çocuklar›n anne sütüyle beslenmele-
ri konusunun iki yönü vard›r: Bir yandan bu uygu-
laman›n avantajlar›yla ilgili eğitim ve bilgilerin
yayg›nlaşt›r›lmas›, diğer yandan da bebek mama-
lar›n›n ticarî amaçla pazarlanmas›n›n olumsuz et-
kilerine karş› mücadele. Bu alandaki eğitim için
geniş ölçüde başvurulan bir standart, UNICEF’in
1989 y›l›nda yay›nlad›ğ› Başar›l› Bir Emzirme
İçin On Ad›m başl›kl› belgedir. Bu ad›mlar, 1991
y›l›nda WHO ve UNICEF taraf›ndan birlikte baş-
lat›lan uluslararas› ölçekli Bebek Dostu Hastane
Girişiminin omurgas›n› oluşturmaktad›r 

Bebek Mamalar›n›n Pazarlanmas›yla İlgili Ulus-
lararas› Kurallar, Dünya Sağl›k Asamblesi taraf›n-
dan 1981 y›l›nda kabul edilmiştir (WHA Karar›
34.22, 1981). Bu kurallar›n amac› şöyle özetlene-
bilir: “Anne sütüyle beslemenin savunulmas› ve
yayg›nlaşt›r›lmas›, bebek mamalar›n›n ise gerekli
olduğu zamanlarda uygun pazarlama ve dağ›t›m
yoluyla kullan›lmas› sağlanarak bebeklerin yeterli
ve güvenli biçimde beslenebilmelerine katk›da
bulunmak” (Kurallar, parag. 1). 1990 y›l›nda, An-
ne Sütüyle Beslemenin Korunmas›, Desteklenme-
si ve Yayg›nlaşt›r›lmas› ile ilgili Innocenti Bildir-
gesi, 1995 y›l› hedeflerine ulaş›labilmesi için bu
kurallar›n ulusal girişimlerle yaşama geçirilmesini
öngörmektedir. Dünya Sağl›k Asamblesi (WHA),
Üye Devletler’e, bu kurallar› ve daha sonra al›nan
WHA kararlar›n› bütünüyle benimsemeleri için
s›k s›k çağr›da bulunmuştur. Kurallara göre Üye
Devletler “bu kurallar›n içerdiği ilkelere ve amaç-
lara ulaşmak için at›lan ad›mlar› her y›l Genel Di-
rektör’e bildireceklerdir”. WHO Genel Direktörü
ise, sonu çift say› ile biten y›llarda kurallar›n ne
ölçüde uyguland›ğ› ile ilgili bilgileri Dünya Sağl›k
Asamblesine sunacak ve talepleri üzerine Üye
Devletler’e destek sağlayacakt›r (parag. 11.6 ve
11.7). 

Komite, kurallar›n Taraf Devletler’ce uygulanma-
s›n›n, ana-babalar›n “anne sütüyle beslenmenin
yararlar› konusunda temel bilgiler elde etme hak-
lar›n›n gerçekleşmesi ve böylece 24. maddede be-
lirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri” aç›-
s›ndan somut bir ad›m olduğunu düşünmektedir:

“Komite, bebek mamalar›n›n ticarî pazarlamas›
konusundaki yasa¤›n uygulanmas›n› ve sa¤l›k
kurulufllar›nda bulunan anneler aras›nda emzir-
menin yayg›nlaflt›r›lmas›n› tavsiye etmektedir...”
(Lübnan ‹RSG, Add.54, parag. 34) 

“Komite, do¤umu izleyen ilk aydan sonra ço-

cuklar›n emzirilmesi uygulamas›n›n önemli ölçü-
de terk edilmesini endifleyle karfl›lamaktad›r. Do-
¤um izni süresinin k›sa tutulmas› ve Bebek Ma-
malar›n›n Pazarlanmas›na ‹liflkin Uluslararas› Ku-
rallar›n tam olarak uygulanmamas› da endifle
kayna¤› olan konular aras›ndad›r. 

“Komite, Taraf Devletin, ilk aydan sonra emzir-
menin neden b›rak›ld›¤›n› ortaya koyacak kap-
saml› bir araflt›rma yapt›rmas›n› ve do¤um izni
süresini uzatmas›n› tavsiye eder. Halk›n, özellikle
de genç annelerin anne sütüyle beslemenin ya-
rarlar› konusunda bilinçlendirilmesi için ciddi ça-
balar gösterilmeli, bu arada bebeklerini emzir-
mek isteyen annelerin istihdam›n›n yol açabile-
ce¤i olumsuz sonuçlar› giderme ve bebeklerin
daha uzun süre emzirilmelerini sa¤lama amac›y-
la gerekli önlemler al›nmal›d›r. Komite ayr›ca Ta-
raf Devletin Bebek Mamalar›n›n Pazarlanmas›na
‹liflkin Uluslararas› Kurallar› tam olarak uygula-
mas›n› da tavsiye eder. “ (Lüksembourg ‹RSG,
Add. 92, parag. 18 ve 36)

“Emzirme oranlar›n›n düflüklü¤ü endifle yarat-
maktad›r...

“Komite Taraf Devletin, emzirme uygulamalar›n›
yayg›nlaflt›racak ve destekleyecek etkili önlemler
almas›n› tavsiye eder...” (Malta ‹RSG Add. 129,
parag. 35 ve 36)

Komite, emzirme yoluyla HIV virüsü bulaşma ris-
ki konusunda annelerin bilgilendirilmelerinin öne-

mine dikkat çekmiştir:

“...Komite, HIV virüsü tafl›yan annelerin çocukla-
r›na emzirme yoluyla virüs bulaflt›rmalar›n›n ön-
lenmesi için gerekli bilgilendirmenin yap›lmas›n›
ve bu durumlarda emzirmeye sa¤l›kl› alternatif-
ler gelifltirilmesini tavsiye eder. Taraf Devlet, güç
durumdaki kesimlerin (kad›nlar ve çocuklar da-
hil) sa¤l›k hizmeti almalar›n› engelleyen sosyal
etmenleri ele almal›, mülteci ve yerlerinden olan
çocuklarla sokak çocuklar›na ulaflmak için özel
çabalar harcamal›d›r. Taraf Devlet bu konularda
HDK’lar ve sivil toplum gruplar› ile ortakl›klar
oluflturmal› ve WHO ve UNICEF gibi BM kurulufl-
lar›ndan yard›m almal›d›r.” (Cibuti ‹RSG, Add.

131, parag. 42)

UNAIDS’le birlikte alt› sponsor kuruluştan ikisi,
WHO ve UNICEF 1997 y›l›nda HIV ve çocuk
emzirme konular›nda ortak bir politika aç›klamas›
yapm›ş ve ulusal yetkililerin bu politikay› uygula-
malar›na yard›mc› olacak bir k›lavuz da yay›nla-
m›şt›r. Ele al›nan konular aras›nda HIV’›n emzir-
me yoluyla geçme biçimleri, karar mercilerine yö-
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HIV/AIDS’le ilgili Görevler Bildirgesinden Al›nt›lar
2001 y›l›nda yap›lan HIV/AIDS özel oturumunda benimsenen Bildirge, HIV/AIDS krizi karş›s›nda
çeşitli hedefler belirlemektedir:

“Önleme
Önleme, kriz karş›s›ndaki yan›t›m›z›n ana hedefi olmal›d›r

2003 y›l›na kadar zamana bağl› ulusal hedefler geliştirilerek 15-24 yaş grubundaki genç erkekler ve
kad›nlar aras›ndaki HIV prevalans›n›n 2005 y›l›na kadar bu sorundan en fazla etkilenen ülkelerde
yüzde 25 oran›nda, 2010 y›l›na kadar da tüm dünyada gene yüzde 25 oran›nda azalt›lmas›; bu hedef-
lere ulaş›lmas›n› sağlayacak çabalar›n yan›s›ra HIV/AIDS’le ilgili cinsiyetçi kal›plara ve toplumsal
cinsiyet eşitsizliklerine karş› mücadele edilmesi; yetişkin erkeklerle erkek çocuklar›n bu çabalara et-
kin biçimde kat›lmalar›...

2005 y›l›na kadar genç erkek ve kad›nlar›n en az yüzde 90’›n›n, 2010 y›l›na kadar da en az yüzde
95’inin AIDS’le ilgili bilgilere, yaş›t eğitimi ve gençlere özel HIV eğitimi dahil eğitime erişimlerinin
sağlanmas›; HIV enfeksiyonuna maruz kalma durumlar›n› s›n›rland›racak becerilerin genç insanlara
kazand›r›lmas› ve bu amaçlar doğrultusunda gençler, ana-babalar, eğitimciler ve sağl›k görevlileriyle
işbirliği yap›lmas›;

HIV enfeksiyonu olan bebek say›s›n›n 2005 y›l›na kadar yüzde 20, 2010 y›l›na kadar da yüzde 50 ora-
n›nda azalt›lmas›; bunun için gebe kad›nlar›n doğum öncesi bak›m için başvuranlar›n›n yüzde 80’ine
HIV’la ilgili bilgi, dan›şmanl›k ve diğer hizmetlerin verilmesi; HIV enfeksiyonu bulunan kad›nlar›n
virüsü bebeklerine bulaşt›rmalar›n› önlemek için gerekli tedavinin yap›lmas› ve önlemlerin al›nmas›;
gene HIV enfeksiyonu olan kad›nlara etkili müdahalelerde bulunularak bu kişilere gönüllülük ve giz-
lilik temelinde dan›şmanl›k ve test hizmetleri sağlanmas›; kad›nlara anti-retroviral tedavi dahil tedavi
hizmetleri ulaşt›r›lmas›; gerekliyse anne sütü yerine başka besinlerin önerilmesi...

Virüse aç›kl›k durumlar›n›n azalt›lmas›
Virüse aç›k olanlara öncelik tan›nmal›d›r

Kad›nlar›n güçlendirilmesi, bu aç›dan vazgeçilmez önemdedir

2003 y›l›na kadar, virüse aç›kl›k durumunun önlenmesinde ailenin önemini tan›yan stratejilerin, prog-
ramlar›n ve politikalar›n geliştirilmesi ve/ya da güçlendirilmesi; bu amaçla, başka girişimlerin yan›s›-
ra çocuklar›n eğitilmesi ve yönlendirilmesi; kültürel, dinsel ve etik etmenlerin bu bağlamda dikkate
al›nmas›; çocuklar›n ilk ve orta öğretime kat›l›mlar›n›n art›r›lmas› ve okula giden k›z ve erkek çocuk-
lara HIV/AIDS’le ilgili bilgiler verilmesi; okullarda özellikle genç k›zlar için güvenlikli ortamlar sağ-
lanmas›; kaliteli ve genç dostu enformasyon, eğitim ve dan›şmanl›k hizmetlerinin geliştirilmesi; üre-
me ve cinsel sağl›k eğitiminin güçlendirilmesi; ailelerin ve gençlerin HIV/AIDS önleme ve bak›m
programlar›n›n planlanmas›na, uygulanmas›na ve değerlendirilmesine kat›l›mlar›n›n sağlanmas›...

HIV/AIDS yüzünden kimsesiz ve korunmas›z kalan çocuklar
HIV/AIDS’den etkilenen ve bu yüzden kimsesiz kalan çocuklar›n özel yard›ma gereksinimi vard›r. 

Hükümetlerin, ailelerin ve topluluklar›n HIV/AIDS yüzünden kimsesiz kalan ve bundan etkilenen ço-
cuklar için destekleyici ortamlar yaratmas›n› sağlamaya yönelik ulusal politikalar›n ve stratejilerin
2003 y›l›na kadar geliştirilmesi ve bunlar›n 2005 y›l›nda uygulamaya konulmas›; dan›şmanl›k, psiko-
sosyal destek, okullaşma, bar›nma, beslenme, sağl›k ve diğer sosyal hizmetlerin bu çerçevede gelişti-
rilmesi ve bu çocuklarla diğerlerinin söz konusu hizmetler aç›s›ndan eşit durumda bulunmalar›; AIDS
yüzünden kimsesiz kalm›ş çocuklara yönelik istismarc›, sömürücü, şiddet içeren, miras hakk›ndan
yoksun b›rakan ve diğer olumsuz tutum ve davran›şlar›n önlenmesi;

AIDS yüzünden kimsesiz kalan çocuklar›n çevreleri taraf›ndan damgalanmalar›na karş› ç›kan aktif ve
belirgin politikalarla bu çocuklar›n herhangi bir ayr›mc›l›ğa maruz kalmamalar›n›n ve bütün insan
haklar›ndan tam olarak yararlanmalar›n›n sağlanmas›. 

Başta donör ülkeler olmak üzere uluslararas› topluluğun, sivil toplumun ve özel sektörün, salg›n›n en
çok etkilediği ve riskli ülkelerdeki çocuklar› korumaya yönelik ulusal programlara etkili biçimde des-
tek vermelerinin sağlanmas› ve bu arada Sahra Güneyi Afrika’n›n durumunun özellikle dikkate al›n-
mas›. “ (parag. 65, 66 ve 67)

(“Küresel Krize Karş› Küresel Eylem”- HIV/AIDS Bildirgesi; BM Genel Kurulunun 25-27 Haziran
2001 tarihlerinde yapt›ğ› 26. özel oturumda al›nan karar, A/RES/S-26/2, ss. 7-10) 
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nelik k›lavuzlar ve ayr›ca sağl›k alan›ndaki görev-
liler için bir k›lavuz yer almaktad›r. HIV ve Çocuk
Beslenmesi Teknik Dan›şma Kurulu WHO tara-
f›ndan 1998 y›l› Nisan ay›nda Cenevre’de toplan-
m›ş, bu toplant›da uygulamaya ilişkin konular ele
al›nm›şt›r. Sonuçta, uluslararas› planda kabul gö-
ren insan haklar› standartlar› temelinde bir halk
sağl›ğ› yaklaş›m› üzerinde geniş bir mutabakata
var›lm›şt›r. 

Kazalar›n önlenmesi. Kazalar›n önlenmesi konu-
sunda bilgi veren İlk Raporlar say›ca azd›r ve Ko-
mite de bu konuda pek az yorum yapm›şt›r. 3(2).
maddeye göre Devletler, çocuklar›n esenliği için
gerekli bak›m ve korumay› sağlamakla yükümlü-
dürler. Kazalar›n önlenmesi aç›kça ana-babalar›n
sorumluluğunda bir görev olsa bile, bu konunun
ancak Devlet’in girişimleriyle gerçekleştirilebile-
cek kimi yönleri de vard›r (ulaş›m ve çevre politi-
kalar›, gerekli dan›şmanl›k hizmetlerinin verilme-
si, ailelerin çeşitli güvenlik önlemlerini alabilme-
leri için destek sağlanmas› vb.). Yukar›da değinil-
diği gibi (s. 331) Komite Periyodik Raporlar K›-
lavuzu’nda ölüm nedenlerinin araşt›r›lmas›n›n
önemini vurgulam›şt›r (parag. 41). Kazalar, bir-
çok ülkede çocuk ölümlerine ve yaralanmalara yol
açan belli başl› nedenlerden biridir. WHO taraf›n-
dan verilen bilgilere göre, 1998 y›l›nda yollardaki
trafik kazalar›ndan ölen insan say›s› 1.171.000’dir
ve bu da söz konusu kazalar› insan ölümlerine ne-
den olma aç›s›ndan onuncu s›raya yerleştirmekte-
dir. Bu tür kazalara görece en fazla mazur kalan-
lar› genç yetişkinler oluşturmaktad›r (Yaralanma-
larla ilgili gerçekler: yollardaki trafik kazalar›na
bağl› yaralanmalar, WHO, 2000). Araşt›rma, ka-
zalar›n önlenmesi yolundaki çabalar›n önemli bir
parças›n› oluşturur:

“Komite, ayr›ca, okullarda trafik kurallar›n›n ö¤-
retilmesi dahil olmak üzere, trafik kazalar›n›n ön-
lenmesine yönelik bütün önlemlerin al›nmas›n›
tavsiye eder.” (Lao Demokratik Halk Cumhuriye-
ti ‹RSG, Add. 78, parag.47)

“Komite, Ulusal Sa¤l›k Programlar›n›n 2005 y›l›na
kadar sürece¤ini dikkate almakla birlikte, baflta
verem vakalar›n›n yayg›nlaflmas› olmak üzere ço-
cuk hastal›klar›n›n artmas› ve anne sütüyle emzir-
me uygulamas›n›n seyrekli¤i konusundaki endifle-
lerini dile getirmek ister. Ayr›ca, baflta motorlu
tafl›t kazalar› olmak üzere çocuk ölümlerine yol
açan travma ve kazalar da dikkat çekici boyutlar-
dad›r. 

“Komiteye göre Taraf Devlet bütün çocuklar›n
sa¤l›k durumlar›n› iyilefltirmek üzere yeterli kay-
naklar› tahsis etmeli ve bu alanda kapsaml› poli-
tikalar ve programlar gelifltirmelidir. Sa¤l›kl› ve
güvenli bir çevreye yönelik önlemler de bunlar

aras›ndad›r. Bunlar›n yan›s›ra, çocuklar›n ve genç-
lerin intihar ya da kaza gibi olaylar sonucunda öl-
melerini önleyecek bilinç ve duyarl›l›k gelifltirme
çabalar› da gündeme getirilmelidir.” (Litvanya
‹RSG, Add. 146, parag. 35 ve 36)

HIV/AIDS sorunu

HIV/AIDS’in çocuk haklar›n›n yaşama geçirilme-
si aç›s›ndan oluşturduğu ciddi tehdit, Komitenin
1998 y›l›nda bu konuda yapt›ğ› Genel Yorumme-
de ele al›nm›şt›r. Genel görüşme “AIDS’li bir
dünyada çocuklar” başl›ğ› alt›nda gerçekleştiril-
miştir. Komite, genel görüşmenin ard›ndan, konu-
ya ilişkin ayr›nt›l› tavsiyeler geliştirmiştir (....say-
fadaki çerçeveli yaz›ya bak›n›z). Komite 2001 y›-
l›nda HIV/AIDS ve çocuk haklar› konusunda bir
Genel Yorum aç›klama karar› alm›şt›r. 2000 y›l›n-
da toplanan BM Genel Kurulu özel oturumu, Dün-
ya Sosyal Kalk›nma Zirvesinden (Kopenhag,
1995) bu yana meydana gelen gelişmeleri değer-
lendirmiştir. Burada sosyal kalk›nmaya ilişkin
bundan sonraki girişimlerle ilgili ayr›nt›l› bir karar
al›nm›şt›r (24. özel oturum, A/RES/S-24/2). Ka-
rar, bu alandaki siyasal kararl›l›ğ›n pekiştirilmesi-
ni ve HIV/AIDS karş›s›nda ulusal ve uluslararas›
planda verilecek mücadeleyi öngörmektedir. Bu
arada, gelişmekte olan ülkelerle ekonomileri geçiş
sürecinde olan ülkeler üzerinde özel olarak durul-
maktad›r. 

BM Genel Kurulunun 2001 y›l› Haziran ay›nda
yap›lan özel oturumunda HIV/AIDS sorunu bütün
yönleriyle ele al›nm›ş, bu salg›na karş› ulusal, böl-
gesel ve uluslararas› planlarda al›nmas› gereken
önlemler, gerekli eşgüdüm mekanizmalar›yla bir-
likte ayr›nt›l› biçimde değerlendirilmiştir (al›nt›lar
için çerçeveli yaz›ya bak›n›z). 

HIV/AIDS birçok ülkede ölümleri ve hastal›klar›
azaltmada sağlanan başar›y› bu kez tersine çevir-
me tehlikesini taş›maktad›r. Her gün dünyada
1.000 çocuk AIDS yüzünden ölmektedir (Ulusla-
r›n Gelişmesi 1997, UNICEF, s.23). UNICEF’in
2000 y›l›na ait Uluslar›n Gelişmesi raporu 2000
y›l› sonuna kadar AIDS yüzünden kimsesiz kala-
cak çocuk say›s›n›n 10.4 milyona ulaşacağ›n› tah-
min etmiştir. Botswana’da her 3 genç kad›ndan bi-
ri ve 15-24 yaş grubundaki her 7 genç erkekten bi-
ri HIV taş›maktad›r. Lesotho, Güney Afrika ve
Zimbabwe’da ise bu oranlar s›ras›nda _ ve
1/10’dur (s. 4).

1996 y›l›nda oluşturulan HIV/AIDS Ortam BM
Program› (UNAIDS), yedi kuruluşu bir araya ge-
tiren bir girişimdir: UNICEF, UNDP, UNFPA,
UNDCP, UNESCO, WHO ve Dünya Bankas›.
Program, ülke programlar›nda benimsenecek ön-
celikleri belirlemektedir. UNAIDS 1997 y›l›nda
BM insan haklar› mekanizmalar›na ilişkin bir k›-



“AIDS’li bir dünyadaki çocuklar” bafll›kl› Genel Görüflmenin
ard›ndan gelifltirilen tavsiyeler
Komite, 5 ekim 1998 tarihli Genel Görüşmenin konusu olarak “AIDS’li bir dünyadaki çocuklar”
başl›ğ›n› benimsemiştir. 
Komite, Genel Görüşmenin ard›ndan ayr›nt›l› tavsiyeler geliştirmiştir:
“Tart›şma gruplar›n›n tavsiyeleri ve çeşitli konulardaki genel görüşmelerin ard›ndan Komite şu tav-
siyeleri belirlemiştir:
(a) Devletler, BM sisteminin kuruluşlar› ve programlar› ve HDK’lar, HIV/AIDS’e ilişkin olarak ço-
cuk haklar›n› merkeze alan yaklaş›mlar geliştirmelidir. Devletler, HIV/AIDS’le mücadeledeki ulu-
sal programlar›na ve politikalar›na çocuk haklar›n› da dahil etmeli, çocuk haklar›n›n izlenmesi ve
eşgüdümüyle ilgili ulusal mekanizmalarda HIV/AIDS konular›na da yer verilmelidir;
(b) Devletler, HIV/AIDS ve insan haklar›yla ilgili Uluslararas› K›lavuzlar› benimseyip yaymal› ve
bunlar›n ulusal düzeyde uygulanmas›n› sağlamal›d›rlar. Gerek BM sisteminin kuruluşlar› ve prog-
ramlar›, gerekse HDK’lar bu k›lavuzlar›n yayg›nlaşt›r›lmas›na ve uygulanmas›na katk›da bulunma-
l›d›rlar;
(c) Çocuklar›n HIV/AIDS stratejilerinin, programlar›n›n ve projelerinin geliştirilmesine ve uygu-
lanmas›na tam ve aktif olarak kat›lma haklar› tan›nmal›d›r. Çocuklar›n kendi girişimlerinde yer ala-
bilecekleri ve destek görebilecekleri elverişli ortamlar yarat›lmal›d›r. Özellikle, olumlu sonuçlar
verdiği kan›tlanan yaş›t eğitimi stratejisi benimsenmeli ve bu stratejinin HIV/AIDS salg›n›n›n etki-
lerinin hafifletilmesine potansiyel katk›s› dikkate al›nmal›d›r. HIV/AIDS politikalar›n›n başl›ca
amac›, çocuklar›n kendilerini koruyabilecek biçimde güçlendirilmeleri olmal›d›r;
(d) Çocuğun temel bir hakk› olarak enformasyona erişim, HIV/AIDS önleme stratejilerinin temel
öğesi olmal›d›r. Devletler, çocuklar›n gönüllülük temelinde test dahil olmak üzere HIV/AIDS’le il-
gili bilgilere erişim haklar›n› güvence alt›na almak için mevcut yasalar› yeniden gözden geçirmeli
ya da yeni yasalar ç›karmal›d›r.
(e) Çocuklara yönelik enformasyon kampanyalar›, hedef kesim içindeki farkl›l›klar› dikkate almal›
ve buna göre şekillendirilmelidir. HIV/AIDS’le ilgili bilgiler sosyal, kültürel ve ekonomik koşulla-
ra uyarlanmal›, bu bilgilerin hedef kesime ulaşt›r›lmas›nda da insanlar›n yaşlar›na uygun kanallar
kullan›lmal›d›r. Hedef gruplar›n seçiminde ise, ayr›mc›l›ğa maruz kalan ya da özel koruma ihtiyac›
olan çocuklara özel dikkat gösterilmelidir. Enformasyon stratejilerinin değerlendirilmesinde, yol
açt›klar› davran›ş değişiklikleri ölçüt al›nmal›d›r. Çocuk Haklar› Sözleşmesi ile HIV/AIDS’e ilişkin
bilgiler, yaşam becerileri konusu da dahil olmak üzere okullar›n ders programlar›na sokulmal›, bu
arada okul sistemine dahil edilemeyen çocuklar için ayr› bilgilendirme kanallar› düşünülmelidir. 
(f) Devletlerle BM’nin programlar› ve kuruluşlar› taraf›ndan toplanan HIV/AIDS bilgileri Sözleş-
mede yer alan tan›m›yla çocuğun (18 yaş›ndan küçük insan) durumunu yans›tmal›d›r. Başka bir de-
yişle bu bilgiler, farkl› koşullarda yaşayan ve özel koruma gereksinimi olan çocuklar›n durumlar›-
n› ortaya koyacak biçimde, yaşa ve cinsiyete göre ayr›şt›r›lm›ş olmal›d›r. Farkl› çocuk gruplar›n›n
gereksinimlerine yönelik programlar ve politikalar bu bilgi ve verilerin ›ş›ğ›nda gerçekleştirilmeli-
dir. 
(g) Örnek uygulamalar, özellikle topluluk temelinde uygulan›p olumlu sonuçlar veren HIV/AIDS
yaklaş›mlar› konusunda daha fazla bilgi toplanmal› ve yayg›nlaşt›r›lmal›d›r.
(h) Genel olarak anneden çocuğuna virüs geçmesi, özel olarak da emzirmenin riskleri ve alternatif
çözümler üzerinde daha fazla araşt›rma yap›lmal›d›r.
(i) Salg›na ilişkin duyarl›l›ğ› geliştirmeye yönelik bilgilerde, bu hastal›ğa yakalananlar›n iyiden iyi-
ye damgalanmalar›na yol açabilecek aş›r› dramatize edilmiş vurgulardan kaç›n›lmal›d›r.
(j) Çocuklar, gerçek ya da farazi AIDS durumu nedeniyle ayr›mc›l›ğa maruz kalmamal›, zorunlu
testten kaç›n›lmal›d›r. 
(k) Cinsiyete dayal› ayr›mc›l›ğ›n k›z çocuklar› HIV/AIDS aç›s›ndan daha riskli konuma yerleştir-
mesi tehlikesine karş› özel dikkat gösterilmelidir. K›z çocuklar›n HIV/AIDS’le ilgili bilgilere, hiz-
metlere ve programlara dahil edilmelerine özel özen gösterilmeli, belirli topluluklara yönelik stra-
tejiler geliştirilirken bu topluluklarda hakim olan cinsiyet rolleri titizlikle analiz edilmelidir. Dev-
letler ayr›ca mevcut yasal düzenlemelerini gözden geçirerek, gerektiğinde k›z çocuklar›n miras ve
mülkiyet haklar›n› güvence alt›na alan yeni düzenlemelere gitmelidirler. 
(l) Salg›na karş› geliştirilen önleme ve bak›m stratejileri, özel korunma gereksinimi olan çocuklara
odaklanmal›d›r. Bu çocuklar aras›nda kurumlara yerleştirilenler (bak›m kurumlar› ya da nezaretha-
neler), sokaklarda yaşayanlar ve çal›şanlar, cinsel ya da diğer sömürü biçimlerine maruz kalanlar,
silahl› çat›şma ortamlar›nda bulunanlar vb. yer almaktad›r. Devletler, mevcut yasalar›n› gözden ge
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lavuz yay›nlam›şt›r. Bu k›lavuzda insan haklar› ile
HIV/AIDS aras›ndaki ilişkiler üzerinde durulmak-
ta, BM’nin belli başl› insan haklar› organlar› hak-
k›nda genel bilgiler verilmektedir. K›lavuzun
“Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan ele al›nabile-
cek konular” başl›kl› bir de eki bulunmaktad›r
(BM İnsan Haklar› Mekanizmalar› için UNAIDS
k›lavuzu, UNAIDS, 1997). Çocuk Haklar› Komi-
tesinin 1997 y›l›nda yapt›ğ› genel görüşmenin ta-
kibi anlam›nda Komiteye 2000 y›l› Ocak ay›nda
verilen rapora göre UNAIDS Harvard Halk Sağl›-
ğ› Okulu ile işbirliği yaparak İnsan Haklar› ve
Gençlerle Çocuklarda HIV/AIDS önlenmesi ve
Bak›m› başl›kl› bir yay›n haz›rlam›şt›r. Bu belge-
de tart›şmaya sunulan raporlar ve tavsiyeler de yer
almaktad›r. 

Komite, ergen sağl›ğ› konular› üzerinde giderek
daha fazla durmaktad›r. Burada HIV/AIDS’e kar-
ş› mücadelede üreme sağl›ğ› eğitimi ve dan›şman-
l›ğ›n›n taş›d›ğ› önem özel olarak vurgulanmakta-
d›r (aşağ›da 363. sayfaya bak›n›z). 

Komite, silahl› çat›şmalar›n ve nüfusun yer değiş-
tirmesinin HIV/AIDS’in yay›lmas›n› daha da h›z-
land›rabileceğine dikkat çekmiştir: 

“Komite, HIV/AIDS vakalar›n›n Taraf Devletteki
s›kl›¤›n›n, silahl› çat›flma ve nüfus hareketleri s›-
ras›nda daha da artm›fl olmas›ndan endifle duy-
maktad›r. 

“Komite, Taraf Devlete, HIV/AIDS vakalar›n› ve
yay›lmas›n› etkili biçimde izleyip karfl›t önlemler
alacak mekanizmalar› ivedilikle gelifltirmesini

tavsiye eder. Bu arada Taraf Devlet konuya ilifl-
kin bilinç ve duyarl›l›k gelifltirme kampanyalar›
düzenlemeli, çocuklar›n alternatif bak›m› dahil
olmak üzere HIV/AIDS kurbanlar›na gerekli ba-
k›m› sa¤lamal›d›r. Komite, bu ba¤lamda Taraf
Devletin WHO’dan yard›m almas›nda ›srarl›d›r.”

(Sierra Leone ‹RSG, Add. 116, parag. 59 ve 60)

“(f) Koruyucu sa¤l›k bak›m›n›n, ana-
baba rehberli¤inin, aile planlamas›
e¤itimi ve hizmetlerinin
gelifltirilmesi”

Koruyucu sağl›k bak›m›, sağl›k koşullar›n›n geliş-
tirilmesi ve rehberlik hizmetleri bütün ülkelerde
vard›r ve bu hizmetler WHO, UNICEF ve diğer
kuruluşlar taraf›ndan desteklenmektedir. 

Komite, sağl›k konular›nda eğitim dahil ana-baba-
lar›n çocuk yetiştirme konular›nda eğitimini des-
teklemiştir. Komite’nin Periyodik Raporlar K›la-
vuzu aile dan›şmanl›ğ› ve eğitimi konular›nda ül-
kelerden bilgi talep etmekte, ayr›ca çocuk gelişi-
miyle ilgili bilgilerin ana-babalara ve çocuklardan
sorumlu diğer yetişkinlere nas›l aktar›ld›ğ›n› sor-
maktad›r (parag. 63). 18. madde Devletler’den
“çocuğun yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sorumlu-
luklar›n› yerine getirmelerinde ana-babalara ya da
durum gerektiriyorsa yasal vasilere gerekli yard›-
m› vermelerini” ve “çocuklar›n bak›m› ile görevli
kuruluşlar›n, faaliyetlerin ve hizmetlerin gelişme-
sini sağlamalar›n›” talep etmektedir (bkz. madde
18, s. 238). 

çirerek ve gerektiğinde yeni yasal düzenlemelere giderek çocuklar› cinsel sömürüye, istismara ve ih-
male karş› korumal›, kurbanlar›n rehabilitasyonunu, suçlular›n ise cezaland›r›lmas›n› sağlamal›d›r.
Cinsel tercih nedeniyle ayr›mc›l›ğa özel dikkat gösterilmelidir; çünkü, eşcinsel erkek ve k›z çocuk-
lar bir yandan HIV/AIDS’in yak›n tehdidi alt›nda bulunmakta, diğer yandan da ciddi bir ayr›mc›l›ğa
maruz kalmaktad›rlar. 

(m) HIV/AIDS bak›m› genel olarak tan›mlanmal›, yaln›zca ilaç tedavisini değil ayn› zamanda psiko-
lojik özeni ve sosyal bütünleşmeyi de gözetir kapsamda ele al›nmal›d›r. Yasal nitelikte olanlar dahil
koruma ve destek de gene bu kapsam içinde değerlendirilmelidir.

(n) Genç dostu sağl›k hizmetlerinin önündeki engeller belirlenmeli ve bu engeller ortadan kald›r›l-
mal›d›r. Devletler mevcut yasalar›n› gözden geçirerek ve gerektiğinde yeni yasal düzenlemelere gi-
derek, sağl›k dan›şmanl›ğ›, bak›m ve sosyal yard›mlardan yararlanmada asgari yaş› yeniden belirle-
melidirler. Ergenlerde üreme sağl›ğ›na ilişkin politikalar, gençlerin enformasyona ve hizmetlere eri-
şim hakk›n› temel almal›d›r.

(o) Devletler mevcut yasalar›n› gözden geçirerek ve gerektiğinde yeni yasal düzenlemelere giderek
çocuklar›n HIV/AIDS’le ilgili meselelerde özel yaşam ve gizlilik haklar›n› güvence alt›na almal›,
medyan›n da bu hastal›ğa ilişkin bilgileri yayg›nlaşt›rma görevini yerine getirirken söz konusu hak-
ka sayg› göstermesini sağlamal›d›r.

(p) Devletler, BM sisteminin kuruluşlar› ve programlar› ve HDK’lar, insan haklar›, çocuklar ve
AIDS’le ilgili konularda faaliyet gösteren örgütleri bir araya getirip yeni ortakl›klar oluşturma, böy-
lece salg›na karş› yeni mücadele yollar› geliştirmeye ve Çocuk Haklar› Komitesini ilgili konularda
bilgilendirmeye çal›şmal›d›rlar.

(Çocuk Haklar› Komitesi, 19. oturum raporu, Eylül/Ekim 1998, ÇHS/K/80. parag. 243)



368 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

Ba¤›fl›klama. Bağ›ş›klamalar, önleyici sağl›k
hizmetlerinin özel bir bileşenini oluşturur. Çocuk
Haklar› Komitesi, bağ›ş›klama oranlar›n›n düştü-
ğü yerlere ilişkin derin endişelerini dile getirirken,
bu alanda yüksek oranlara ulaşan ülkeleri kutla-
m›şt›r. Ayr›mc›l›k, bir kez daha bu konuda da bir
sorun olarak ortaya ç›kmaktad›r. Örneğin:

“Komite Taraf Devletin ba¤›fl›klama kampanyas›
için teknik yard›m ald›¤›n› kaydetmekle birlikte,
afl›lar›n hala bulunamay›fl› ve afl›lamaya karfl›
olumsuz toplumsal tepkiler nedeniyle difteri gibi
önlenebilir hastal›klar›n yeniden bafl gösterme-
sinden endiflelidir.

“Komite, Taraf Devletin Ulusal Sa¤l›k Politikas›-
n›n uygulanmas› için yeterli kaynaklar› tahsis et-
mesini ve gerekti¤inde çocuklar›n sa¤l›k durum-
lar›n› iyilefltirmek amac›yla yeni politikalar ve
programlar gelifltirmesini tavsiye eder. Bu çerçe-
vede, da¤l›k yörelerde ve çat›flma alanlar›nda
yaflayan çocuklar›n durumu özel olarak dikkate
al›nmal›, temel sa¤l›k hizmetlerine daha rahat
eriflim sa¤lanmal› ve gerekli afl›lar temin edilme-
lidir...” (Gürcistan ‹RSG, Add. 124, parag. 44 ve
45) 

1996 y›l›nda WHO ve UNICEF birlikte, “Dünya-
da aş› ve bağ›ş›klama durumu: Gelişmeye, s›n›rla-
malara ve görevlere ilişkin değerlendirme” baş-
l›kl› bir rapor yay›nlam›şlard›r. Tüm dünyada 1
yaş›ndan küçük çocuklar›n hemen hemen yüzde
80’i bağ›ş›klanm›şt›r. Ancak bu arada başta ücra
ve marjinal alanlarda yaşayanlar olmak üzere mil-
yonlarca çocuğun aş›lar› tam değildir. UNICEF’in
Dünya Çocuklar›n›n Durumu 2000 raporuna göre,
gelişmekte olan ülkelerde bağ›ş›klama her y›l 2.5
milyon çocuk ölümünü önlemektedir. Gene bu ra-
pora göre gelişmekte olan 40 ülke, 1990 y›l›nda
yap›lan Çocuklar için Dünya Zirvesinde belirle-

nen yüzde 90’l›k kapsam hedefine ulaşm›şt›r. Bu
konuda dünya ortalamas› yüzde 77’dir. Yeni baş-
lat›lan Aş›lar ve Bağ›ş›klama için Küresel İttifak
(GAVI) girişiminin amac›, bütün bölgelerde en az
yüzde 80’lik DPT3 (difteri, boğmaca ve tetanos)
ve k›zam›k bağ›ş›klama kapsam›na ulaşmalar›nda
gelişmekte olan ülkelere yard›mc› olmakt›r.

Aile planlamas› e¤itimi ve hizmetleri

Taraf Devletler’den baz›lar›, 24. maddenin (f) pa-
ragraf›na ilişkin aç›klamalarda bulunmakta ya da
bu paragrafa çekince koymaktad›r. Örneğin “...
Arjantin Cumhuriyeti, aile planlamas› ile ilgili ko-
nular›, etik ve ahlâkî ilkeler ›ş›ğ›nda münhas›ran
ana-babalar› ilgilendiren konular olarak görmekte
ve bu maddeye göre ana-babalara sorumlu ana-ba-
bal›k konusunda eğitim verme ve yol göstermenin
Devlet’in yükümlülüğü olduğu sonucunu ç›kar-
maktad›r.” Papal›k taraf›ndan konulan çekincede
şöyle denmektedir: “Papal›k 24(2). maddede ge-
çen ‘aile planlamas› eğitimi ve hizmetleri’ ibaresi-
nin, yaln›zca ahlâkî olarak kabul edilebilir yön-
temleri içerdiği yorumunu yapmaktad›r. Bundan
kastedilen, aile planlamas›n›n doğal yöntemleri-
dir.” Polonya’n›n çekincesi ise şöyle ifade edil-
miştir: “Polonya Cumhuriyeti, Sözleşme’nin 24.
maddesinin 2(f) paragraf›na ilişkin olarak, ana-ba-
balara yönelik aile planlamas› eğitim ve hizmetle-
rinin ahlâkî ilkelerle uyumluluk taş›mas› gerektiği
görüşündedir.” (ÇHS/C/2/Rev.8, s. 13, 23, 36)

Aile planlamas›, yaln›zca zamans›z ya da istenme-
yen gebeliklerin önlenmesi aç›s›ndan değil, do-
ğumlar›n aral›kland›r›lmas› ve doğum say›s›n›n
denetlenmesi, annelerin mevcut çocuklar›n›n ge-
reksinimlerini karş›layabilecek durumda olmalar›
ve anne sağl›ğ›n›n korunmas› aç›s›ndan da önem-
lidir. Aile planlamas›yla ilgili konular, k›zlar ve
genç kad›nlar kadar erkekler için de önem verile-
cek bir konu olmal›d›r.

Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma Konferans›’n›n
Raporu (Kahire 1994) bir ilke önermektedir. Bu
ilkeye göre “üreme sağl›ğ›yla ilgili hizmetler, her-
hangi bir zorlama içermeksizin, mümkün olan en
geniş alana yay›lmal›d›r...” (A/KONF.171/13, s.
15, İlke 8). Bu alanda, erkeklerin cinsellik ve üre-
me ile ilgili konulardaki sorumluluk paylaşmalar›-
na özellikle önem verilmelidir. Erkeklerin sorum-
luluk üstlenmeleri gereken alanlar ve konular aile
planlamas›n›, doğum öncesi kad›n sağl›ğ›n›, doğu-
mu, çocuk sağl›ğ›n›, HIV/AIDS dahil cinsel ilişki
yoluyla geçen hastal›klar›n önlenmesini ve isten-
meyen ve riskli gebeliklerden kaç›n›lmas›n› içer-
mektedir (A/KONF.171/13 s. 30, parag. 4.26 ve
4.27). 

Raporun vurgulad›ğ› bir başka husus da, gençlerin
uygulama ve değerlendirme programlar›na aktif

Zorunlu ba¤›fl›klama

Kimi Taraf Devletler’ce iletilen İlk Raporlar’da,
ülkelerinde bağ›ş›klaman›n zorunlu tutulduğun-
dan söz etmektedir. Örneğin H›rvatistan’da ço-
cuklar›n vereme (aktif tüberküloz), difteriye, te-
tanosa, boğmacaya (pertussis), çocuk felcine,
k›zam›ğa, k›zam›kç›ğa, kabakulağa ve hepatit
B’ye karş› aş›lanmalar› zorunludur (H›rvatistan
İR, parag. 293). İtalya’da verem aş›s›, negatif
kuti reaksiyonu veren ya da mikrobun görüldü-
ğü ortamlarda bulunan 5 ile 15 yaş aras›ndaki
çocuklar için zorunlu tutulmaktad›r. İtalyan
Anayasa Mahkemesi, ana-babalar›n çocuklar›na
zorunlu aş› uygulamas›na karş› ç›k›şlar›n› “ço-
cuk aç›s›ndan zararl› bir davran›ş” saym›şt›r
(İtalya İR, parag. 149).
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biçimde kat›lmalar› gereğidir: “Bu kat›l›m, bilgi-
lendirme, eğitim ve iletişim etkinlikleri ile erken
gebeliklerin önlenmesi dahil üreme ve cinsel sağ-
l›k konular›, cinsellik eğitimi, HIV/AIDS ve cin-
sel ilişki yoluyla geçen hastal›klar›n önlenmesi gi-
bi konularda özellikle önem taş›maktad›r. Bu hiz-
metlere erişimin, ayr›ca ayn› hizmetlerin gizliliği-
nin, ana-babalar›n desteği ve yönlendiriciliği ile,
bu arada Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme hüküm-
leri uyar›nca sağlanmas› gerekir. Ayr›ca, yaşam›
planlama becerileri, sağl›kl› yaşam tarzlar› ve
uyuşturucu kullan›m›n›n cayd›r›lmas› gibi konu-
larda eğitim programlar›na gereksinim vard›r”
(parag. 6.15).

Rapor “gençler için, ana-babalar›n›n destek ve
yönlendiriciliği alt›nda ve Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme ile uyumlu cinsellik eğitimi ve hizmet-
lerinin” ivediliğine işaret etmekte ve şöyle demek-
tedir: “Bu eğitim erkeklerin kendi cinsel sağl›kla-
r›ndan sorumlu olmalar›n› sağlamal› ve bu sorum-
luluğu yerine getirmelerinde onlara yard›mc› ol-
mal›d›r...”

Kahire Konferans›’n›n, üzerinde anlaşmaya var›l-
m›ş hedeflerinden biri ergenlik dönemindeki ge-
beliklerin azalt›lmas›d›r. (A/KONF. 171/13, pa-
rag. 7.37 ve 7.45) 

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans› Eylem Plat-
formu şöyle demektedir: “Her y›l 15 ile 19 yaşla-
r› aras›nda 15 milyondan fazla k›z doğum yap-
maktad›r. Bu kadar genç yaşta annelik, gebelik ve
doğum s›ras›nda çeşitli komplikasyonlara yol aça-
bilir ve böyle durumlarda anne ölümleri ortalama-
n›n üzerine ç›kabilir. Ayr›ca, çok genç annelerin
çocuklar›n›n hastal›ğa yakalanma ve ölme olas›-
l›klar› da daha yüksektir. Erken gebelik ve doğum,
dünyan›n her yerinde kad›nlar›n eğitim durumla-
r›nda, sosyal ve ekonomik statülerinde iyileşmele-
ri önleyen bir etmen durumundad›r...” Buna ek
olarak “Cinsel şiddet ve HIV/AIDS gibi cinsel
ilişki yoluyla geçen hastal›klar›n çocuk sağl›ğ›
üzerinde y›k›c› etkileri vard›r ve k›z çocuklar ko-
runmas›z ve erken yaştaki cinsel ilişkilerden er-
keklere göre daha fazla zarar görmektedirler...”
(Eylem Platformu, parag. 268 ve 269)

BM Genel Kurulunun Beijing toplant›s›n›n
(2000) takibi amac›yla yapt›¤› özel oturumda,
ergenlere yönelik hizmetlerin gelifltirilmesi yö-
nünde benzer ayr›nt›l› öneriler dile getirilmifltir.
Buna göre hükümetler “gerekti¤inde ergenlerin
tam kat›l›m›yla programlar haz›rlay›p uygulama-
l›, bu programlar arac›l›¤›yla ayr›m gözetmeden
e¤itim ve bilgi, bu arada kullan›c› dostu ve erifli-
lebilir hizmetler sa¤lamal›d›rlar. Ergenlerin üre-
me ve cinsel sa¤l›k bilgilerini gelifltirmeye yöne-
lik bu uygulamalarda hedef kitlenin gizlilik, özel

yaflam, sayg›nl›k ve di¤er haklar› titizlikle gözetil-
meli; ana-babalar ya da vasiler Çocuk Haklar›
Sözleflmesinde yer alan bu haklar› gözeterek er-
genlere uygun biçimde yönlendiricilik ve k›lavuz-
luk yapmal›d›rlar.”  (A/RES/S-23/3, parag. 79

(f).

Çocuk Haklar› Komitesi çok erken yaşlardaki ge-
beliklerle ilgili endişelerini s›k s›k dile getirmiştir,
bu konuda akran dan›şmanl›ğ› dahil olmak üzere
dan›şmanl›ğ›n yan›s›ra sağl›k ve aile planlamas›
eğitimi programlar›n›n geliştirilmesini önermiştir. 

Ergen sa¤l›¤› hizmetleri. Komite, çeşitli
küresel konferanslar›n ve BM kuruluşlar›n›n tav-
siyelerine yan›t olarak, Taraf Devletlerin raporla-
r›n› incelerken ergenler için uygun sağl›k hizmet-
leri geliştirilmesi konusuna giderek daha fazla
önem vermekte ve bu konuda her ülke için ayr›n-
t›l› yorumlarda bulunmaktad›r. Komite genellikle
bu alandaki araşt›rmalar›n yokluğuna dikkat çek-
mekte ve politikalar›n geliştirilebilmesi için ayr›n-
t›l› araşt›rmalar yap›lmas›n› tavsiye etmektedir.
Örneğin: 

“Komite, Ergen sa¤l›¤›na iliflkin olarak, genç yafl-
lardaki hamilelik olaylar›n›n artmas›ndan, 18 ya-
fl›ndan küçük k›zlarda kürtaj›n yayg›nlaflmas›n-
dan, cinsel iliflki yoluyla geçen hastal›klar›n (C‹H)
ve bu arada HIV’›n yay›lmas›ndan endiflelidir.
Ana-balalar›n bu alanda önemli bir rol oynamala-
r› gerekti¤i bilinmekle birlikte, ana babalar›n kül-
türel tutumlar›, bilgisizlik ve iletiflim becerilerinin
eksikli¤i üreme sa¤l›¤› konusunda do¤ru bilgilere
ve dan›flmanl›k hizmetlerine ulafl›lmas›n› engelle-
mektedir.

“Komite, Taraf Devlete, ergen sa¤l›¤› ile ilgili so-
runlar› belirleyecek kapsaml› bir araflt›rma yapt›r-
mas›n›, ergen sa¤l›¤› ile ilgili politikalar›n da bu
araflt›rman›n sonuçlar›na dayand›r›lmas›n› tavsiye
eder. Komite, 24. madde ›fl›¤›nda, ergenlerin
üreme sa¤l›¤› ile ilgili konularda bilgilendirilmele-
rini ve e¤itilmelerini, ayr›ca çocuk dostu rehabili-
tasyon ve dan›flma hizmetlerinin sa¤lanmas›n›
tavsiye eder.” (Ermenistan ‹RSG, Add. 119, pa-
rag. 38 ve 39). 

Üreme ve cinsel sa¤l›kla birlikte gerek
HIV/AIDS’in gerekse C‹H’in tehlikeleri odak nok-
tay› oluflturmas›na karfl›n Komite, gençler ara-
s›nda intihar olaylar›n›n artmas›n› (bu konuda
daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. madde 6, s.106) ;
tütün, alkol ve uyuflturucu kullan›m›n›n yayg›n-
laflmas›n› da endifle verici bir bafll›k olarak gün-
deme getirmifltir:
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“Komite, genç yafllardaki gebeliklerin yay›nl›¤›
ve h›zla artmas› ile HIV/AIDS ve C‹H’in yayg›n-
laflmas›ndan özellikle endiflelidir. Komite gene
endifleyle belirtmek ister ki, 1920 tarihli yasa
sa¤l›k amaçlar› için bile olsa kontraseptif kullan›-
m›n› yasaklamaktad›r. Bu durum, güvenli anne-
lik giriflimi dahil olmak üzere aile planlamas›
programlar›n›n uygulanmas›n› engellemektedir.
Komite, Taraf Devlete, ergen sa¤l›¤› politikalar›-
n› gelifltirmesini; b çerçevede kaza, intihar ve
fliddet gibi olaylara özel önem vermesini; üreme
sa¤l›¤› e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetlerini güç-
lendirmesini tavsiye eder. Komite bu ba¤lamda
üreme sa¤l›¤›yla ilgili bütün programlara erkek-
lerin de dahil edilmelerini önerir. Komiteye gö-
re, ergen sa¤l›¤›yla ilgili sorunlar›n kapsam›n› or-
taya koymak üzere genifl ölçekli birçok disiplinin
yer alaca¤› bir araflt›rma gerçeklefltirilmeli, bu
araflt›rma erken gebeliklerin olumsuz etkileri,
HIV/AIDS’ten ve di¤er C‹H’lerden etkilenen ço-
cuklar›n özel durumu gibi konular› da ele almal›-
d›r. Taraf Devlet, yeterli insani ve mali kaynakla-
r› seferber ederek gençlere yönelik dan›flmanl›k,
bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerini sa¤layacak
önlemleri almal›d›r. Bu hizmetlere,gerekti¤i du-
rumlarda ana-baba r›zas› olmadan da ulafl›labil-
melidir. Bu arada Taraf Devlet aile planlamas›n›
ve kontraseptif kullan›m›n› yasaklayan 1920 ta-
rihli yasas› iptal etmelidir.”  (Benin ‹RSG, Add.
106, parag. 25)

“Komite, kazalar, fliddet, intihar, zihinsel sa¤l›k,
kürtaj, HIV/AIDS ve C‹H dahil olmak üzere er-

gen sa¤l›¤›yla ilgili konularda yeterli hizmetler,
programlar ve verilerin bulunmay›fl›n› endifleyle
karfl›lamaktad›r. Komiteyi endifleye sevk eden
bir baflka husus da, genç yarlardaki gebeliklerin
yayg›nl›¤› ile genç anne adaylar›n›n do¤um ön-
cesi bak›ma çok geç baflvurmalar› ve do¤um-
dan sonra da bebeklerini yeterince emzirmeme-
leridir. Son dönemdeki bebek ve anne ölümleri-
nin önemli bir bölümünün genç yafltaki gebelik-
lerle iliflkili olmas› dikkat çekicidir. Komiteye gö-
re Taraf Devlet ergen sa¤l›¤› politikalar›n› gelifl-
tirmek için çaba göstermeli, dan›flmanl›k hiz-
metlerini yayg›nlaflt›rmal›, üreme sa¤l›¤› e¤itimi-
ni güçlendirmeli, bu arada kontraseptif kullan›-
m›n›n erkekler taraf›ndan da kabul edilmesi için
çal›flmal›d›r. Bu arada, ergen sa¤l›¤›yla ilgili so-
runlar›n kapsam›n› ortaya koymak üzere genifl
ölçekli birçok disiplinin yer alaca¤› bir araflt›rma
gerçeklefltirilmeli, bu araflt›rma erken gebelikle-
rin olumsuz etkileri, HIV/AIDS’ten ve di¤er
C‹H’lerden etkilenen çocuklar›n özel durumu gi-
bi konular› da ele almal›d›r. Taraf Devlet, yeterli
insani ve mali kaynaklar› seferber ederek genç-
lere yönelik dan›flmanl›k, bak›m ve rehabilitas-
yon hizmetlerini sa¤layacak ve bu alanlarda gö-
rev yapan sosyal hizmet uzmanlar›n›n say›s›n›
art›racak önlemleri almal›d›r.” (Grenada ‹RSG,
Add. 121, parag. 22)

Komite, hizmetlerin “kullan›c› dostu” ve özel ol-
mas›, bu hizmetlerin tasarlanmas›na ergenlerin
de kat›lmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r: 

Ottawa Sa¤l›k Bildirgesi

Uluslararas› Sağl›k Gelişim Konferans› ilk toplant›s›n› 1986 y›l›nda Kanada’n›n Ottawa kentinde yap-
m›şt›r. Bu Konferans’ta “2000 y›l›nda ve daha sonras›nda herkes için sağl›k hedefinin gerçekleştiril-
mesine yönelik girişimleri” içeren bir Sağl›k Bildirgesi kabul edilmiştir. Bildirge sağl›ğ›n geliştiril-
mesini “insanlar› kendi sağl›k durumlar›n› denetleyip geliştirebilecek konuma getiren süreçler” biçi-
minde tan›mlam›şt›r. Buna göre “Sağl›k, fiziksel kapasitelerin yan›s›ra toplumsal ve kişisel kaynakla-
r› da öne ç›kartan pozitif bir kavramd›r. Dolay›s›yla, sağl›ğ›n geliştirilmesi yaln›zca sağl›k sektörünün
sorumluluğundaki bir iş olmay›p sağl›kl› yaşam tarzlar›n›n ötesine geçer ve genel anlamda esenliğe
ulaş›r.

“Sağl›ğ›n geliştirilmesi, sağl›k alan›nda eşitliğin sağlanmas›n› odak al›r. Sağl›ğ› geliştirme yönünde-
ki girişimler sağl›k alan›nda halen var olan eşitsizlikleri azaltmay› ve herkesin sağl›k potansiyeline ek-
siksiz biçimde ulaşmas›n› sağlayacak f›rsatlar›n yarat›lmas›n› hedef al›r. Bunun içine, insanlar›n sağ-
l›kl› tercihler yapabilmesi için gerekli güvenli ve destekleyici ortamlar›n, sağl›k bilgilerine erişimin,
bu arada diğer beceri ve f›rsatlar›n yarat›lmas› girer. İnsanlar, kendi sağl›k durumlar›n› belirleyen et-
menler üzerinde denetim kuramad›klar› sürece, sağl›k potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştire-
mezler. Bu söylenen, hem erkekler hem de kad›nlar için eşit ölçüde geçerlidir.”

(Sağl›ğ›n Geliştirilmesi - Ottawa Bildirgesi, 1986 y›l› Kas›m ay›nda Ottawa’da yap›lan Uluslararas›
Konferansta benimsenmiştir. Konferans’›n sponsorluğunu Kanada Halk Sağl›ğ› Derneği, Welfare
Canada ve WHO birlikte üstlenmiştir.)
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“Komite Taraf Devleti, daha büyük yafllardaki
çocuklar›n, bu arada genç yaflta evlenenlerin ve
özellikle güç durumda olanlar›n cinsel ve üreme
sa¤l›¤› ile ilgili gereksinimlerini karfl›layacak ön-
lemler almaya davet eder. Taraf Devlet, cinsel
ve üreme sa¤l›¤›yla ilgili bilgileri sa¤lamal›, bu
alandaki hizmetler ‘kullan›c› dostu’ olmal› ve er-
genlerin özel yaflamlar›n›n gizlili¤ine özen gös-
termelidir. Taraf Devlet, gençlerin gereksinimle-
rine yan›t verecek, sivil toplumla gençlerin bu
yöndeki bir stratejinin gelifltirilmesine ve uygu-
lanmas›na kat›lmalar›n› sa¤layacak çabalarda
baflka kurulufllar›n yan›s›ra WHO ve UNICEF’ten
teknik yard›m almal›d›r.” (Cibuti ‹RSG, add. 131,
parag. 46)

“Taraf Devlet, sa¤l›k e¤itimi alan›ndaki uygula-
malar›n etkilili¤inin de¤erlendirilmesi; gerekli
durumlarda ana baba onay› olmadan da baflvu-
rulabilecek genç dostu dan›flmanl›k, bak›m ve
rehabilitasyon merkezlerinin oluflturulmas› için,
yeterli insani ve mali kaynaklar›n tahsisi dahil
gerekli önlemleri almal›d›r.” (Marshall Adalar›
‹RSG, Add. 139, parag. 51)

Komite 2001 y›l›nda ergen sağl›ğ›yla ilgili bir Ge-
nel Yorum oluşturma karar› alm›şt›r.

Zihinsel sa¤l›k. Komite, çeşitli Devletlerde zi-
hinsel sağl›kla ilgili hizmetlerin bulunmay›ş›na

dikkat çekmiştir. Örneğin: 

“Komite, çocuklara yönelik zihinsel sa¤l›k yar-
d›mlar›n›n olmay›fl›n›; bu arada aile yap›lar›n›n
sars›ld›¤› ve silahl› ayaklanmalar›n görüldü¤ü bir
ortamda çocuklar›n zihinsel sa¤l›k aç›s›ndan
karfl›layabilece¤i riskleri endifleyle
karfl›lamaktad›r.

“Komite Taraf Devlete çocuklar›n zihinsel sa¤l›-
¤›n› korumaya yönelik önlemler almas›n›, bu
arada çocuklar›n geliflmeyle ilgili gereksinimleri-
ni gözetmesini, ailelerindeki istikrars›zl›k ve si-
lahl› ayaklanmalardan özel olarak etkilenen
çocuklar›n durumunu dikkate almas›n› tavsiye
eder.” (Orta Afrika Cumhuriyeti ‹RSG, Add.
139, parag. 62 ve 63)

Komite Norveç’in ‹kinci Raporunu inceledi¤inde,
ergenlerin çeflitli zihinsel sorunlar› ve bunlara
iliflkin hizmetlerin bulunmay›fl›ndan endifleyle
söz etmifltir:

“Anoreksi nervoz ve bulumia vakalar›n›n ve
gençler aras›ndaki alkol al›flkanl›¤›n›n yayg›nl›¤›
endifle konusudur. Komite ayr›ca baflta erkek

çocuklar olmak üzere çocuklar aras›nda intihar
olaylar›n›n sürmesi konusundaki endiflelerini de
dile getirmek ister. 

“Taraf Devlet, her ikisi de hem t›bbi hem de psi-
kolojik sorun olan anoreksi nervoz ve bulumia
vakalar›n› ele almal›d›r. Komite ayr›ca, gençler
aras›nda alkol kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› karfl›-
s›nda Taraf Devletin giriflti¤i çabalar› taktirle
karfl›lar ve ergenler aras›nda sa¤l›kl› yaflam tarz-
lar›n›n yerlefltirilmesine yönelik bu çabalar›n sür-
dürülmesini tavsiye eder. Bu arada, küçükler
aras›ndaki bütün intihar vakalar›n›n nedenleri-
nin belirlenmesinin güç olaca¤›n› gözeterek ve
1994 tarihli sonuç gözlemlerinin 17. paragraf›n-
da yer alan tavsiyesi do¤rultusunda Komite Ta-
raf Devlete 10 yafl›ndan küçükler dahil olmak
üzere çocuklar aras›ndaki intihar olaylar›n›n yay-
g›nl›¤›n› ve bunun nedenlerini araflt›rmas›n› ve
1994 tarihli intiharla mücadele program›n›n bu
araflt›rma sonuçlar› ›fl›¤›nda gelifltirmesini tavsi-
ye eder...

“Komite, Taraf Devletin zihinsel sa¤l›k hizmetle-
rinde yeterli psikolog ve psikiatrist olmay›fl›ndan
kaynaklanan uzun s›ralar ve eriflim güçlükleri
konusundaki duyarl›l›klar›n› paylafl›r.

“Taraf Devlet çocuklar›n zihinsel sa¤l›k hizmet-
lerine zaman›nda eriflebilmelerini ve yukar›da
sözü edilen mesleklerden kiflilerin say›ca art›r›l-
mas›n› sa¤lamal›d›r.” (Norveç 2RSG, Add. 126,

parag. 36, 37, 40 ve 41).

“Taraf Devletler, çocuklar›n
sa¤l›¤› için zararl› geleneksel
uygulamalar›n kald›r›lmas›
amac›yla uygun ve etkili her
türlü önlemi al›rlar”: madde
24(3)

24(3). madde - her tür bedensel ve zihinsel şiddet-
ten korunmay› öngören 19. madde (bkz. s. 243) ve
2. maddedeki ayr›m gözetmeme ilkesi ile birlikte
- bütün Devletler’in, şiddet içeren ve/veya çocuk-
lar›n sağl›ğ› aç›s›ndan zararl› geleneksel uygula-
malar› yeniden gözden geçirmelerini öngörmekte-
dir.

Çocuğun bedensel bütünlüğüne müdahale anlam›-
n› taş›yan uygulamalar›n sağl›k aç›s›ndan içerdiği
riskler, bu uygulamalar eğitim görmemiş kişiler
taraf›ndan hijyenik olmayan koşullarda gerçekleş-
tirildiğinde daha da artmaktad›r. Böyle durumlar-
da anestezi yap›lmamas› da çocuklar›n ac›lar›n›
art›rmaktad›r.
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Bu tür geleneksel uygulamalar çocuk çok küçük-
ken ve kendi r›zas›n›n al›nmas› olanaks›zken ya-
p›lmaktad›r. Olgun bir çocuğun, şiddet içeren ya
da sağl›ğ› aç›s›ndan zararl› olabilecek bir uygula-
maya kendi r›zas› ile izin vermesi ile böyle bir r›-
za olmaks›z›n başvurulan uygulamalar birbirinden
farkl›d›r. Ancak, 24(3). madde sağl›k aç›s›ndan
zararl› geleneksel uygulamalara son verilmesini
hiçbir tereddüde yer vermeyecek aç›kl›kla iste-
mektedir. Buradan hareketle, olgunluk çağ›na gel-
miş çocuklar›n, belirli bir şiddet içeren ancak sağ-
l›k aç›s›ndan önemli tehlikeler içermeyen uygula-
malara izin verip vermemeleri konusunda yasalar
gereği yetişkinlerle ayn› hakka sahip olduklar› so-
nucu ç›kart›labilir.

Sözleşme’nin çocuklar›n sağl›k aç›s›ndan zararl›
olabilecek geleneksel uygulamalara karş› korun-
mas› önerisi, Sözleşme’nin haz›rl›k çal›şmalar› s›-
ras›nda geçici bir HDK grubu taraf›ndan yap›lm›ş-
t›r (E/KN.4/1986/39, s. 10-11, Detrick, s. 350).
Çeşitli ülkelerin temsilcileri, bu yöndeki bir hük-
mün k›z sünneti (k›zlarda ve genç kad›nlarda ge-
nital mutilasyon) ile özel olarak ilişkilendirilmesi-
ni önermişlerdir. Ancak bu öneriye, tek bir uygu-
laman›n böyle belirginleştirilmesinin yanl›ş olaca-
ğ› gerekçesiyle itiraz edilmiştir. Bir başka uygula-
ma olarak erkek çocuğa tercihli olarak daha fazla
özen gösterilmesi durumu, Sözleşme’yi haz›rla-
yan Çal›şma Grubu taraf›ndan görüşmeler s›ras›n-
da ele al›nm›şt›r (E/KN.4/1987/25, s. 8-10 Det-
rick, s. 351).

Kimi temsilciler, geleneksel uygulamalar terimi-
nin, Kad›nlar›n ve Çocuklar›n Sağl›ğ›n› etkileyen
Geleneksel Uygulamalar Çal›şma Grubu’nun
1985 raporunda yer alan bütün uygulamalar› kap-
sayacağ› konusunda görüş birliğine varm›şlard›r
(E/KN.4/ 1986/42). Bu rapor, kad›n sünnetine, di-
ğer mutilasyon biçimlerine (yüzde yara yapma),
kad›nlar›n yemeğe zorlanmas›na, erken evliliğe,
kad›nlar›n kendi doğurganl›klar›n› denetlemeleri-
ni önleyen çeşitli tabulara ve uygulamalara, bes-
lenmeyle ilgili tabulara ve diğer uygulamalara
at›fta bulunmaktad›r. Ele al›nan diğer geleneksel
uygulamalar aras›nda başl›k, namus ad›na işlenen
suçlar ve erkek çocuklara ayr› bak›m›n sonuçlar›
yer almaktad›r (E/KN.4/1986/42, parag. 18).

Çal›şma Grubu, kad›n sünnetine, erkek çocuklara
ayr›cal›kl› bak›ma ve geleneksel doğum uygula-
malar›na öncelikle yer verilmesini kararlaşt›rm›ş-
t›r. Haz›rlanan rapora göre yaln›zca Afrika’da ka-
d›n sünneti (daha yerinde bir deyim ile kad›nlarda
genital mutilasyon) “28 ülkede uygulanmaktad›r
ve yaklaş›k 75 milyon kad›n›n ve çocuğun sağl›ğ›-
n› etkilemektedir.” Çal›şma Grubu, bu duruma
müdahale için ayr›nt›l› tavsiyelerde bulunmakta
ve şöyle demektedir: “2000 y›l›na kadar herkes
için sağl›k hedefine ulaşmak için, ulusal sağl›k po-

litikalar›, kendi öncelikleri aras›nda ve temel sağ-
l›k hizmetleri programlar› çerçevesinde kad›n sün-
netine son verilmesini de içermelidir.”
(E/KN.4/1986/42, parag. 127)

“Erkek çocuk tercihi” şöyle tan›mlanmaktad›r:
“Ana-babalar›n, k›z çocuklar›n zihinsel ve beden-
sel sağl›klar›na zarar verecek biçimde ihmal edil-
meleri, yoksun b›rak›lmalar› ve ayr›mc› uygula-
malara maruz kalmalar› biçiminde kendini göste-
ren erkek çocuk tercihleri.” (E/KN/.4/1986/42,
parag. 143). Çal›şma Grubu, bu tür uygulamalar›n
dünyan›n pek çok bölgesinde görüldüğünü sapta-
m›şt›r. Çal›şmalar s›ras›nda at›fta bulunulan Dün-
ya Doğurganl›k Araşt›rmas› doğurganl›k motivas-
yonlar›n› da ele alm›ş ve kad›nlara bir sonraki ço-
cuklar›n›n cinsiyeti konusundaki tercihlerini sor-
muştur. Sonuç olarak, araşt›rmaya konu olan 39
ülkenin 23’ünde kad›nlar erkek çocuk tercih ettik-
lerini söylemişlerdir (k›z çocuk tercihi yaln›zca iki
ülkede ağ›r basm›şt›r). Rapora göre “bebek ve ço-
cuk ölüm oranlar›ndaki, beslenme göstergelerin-
deki ve hatta genel nüfus içindeki anormal cinsi-
yet dengesizlikleri, ayr›mc› uygulamalar›n yayg›n
olduğunu ve bu uygulamalar›n ciddî sonuçlar do-
ğurduğunu göstermektedir” (parag. 149, 150). Bu
durum, k›z çocuklara yönelik ihmal ve ayr›mc›l›k-
la birleştiğinde “k›z çocuklar aras›nda 500 bin ile
1 milyon aras›nda değişen ölümleri aç›klayan cid-
dî sağl›k sonuçlar›na yol açmaktad›r.”

Çal›şma grubunun belirttiğine göre, ana rahmin-
deki çocuğun cinsiyetini belirleyen tekniklerin ge-
lişmesi, dünyan›n kimi bölgelerinde çocuğun cin-
siyetine dayal› kürtaj girişimlerine yol açmakta-
d›r. Yine raporda belirtildiğine göre “k›z çocuk
ölümlerinin fazlal›ğ›, doğan›n kad›nlara verdiği
normal biyolojik avantajlar› olumsuz etkileyen
ciddî d›ş faktörlerin varl›ğ›n› göstermektedir. Er-
kek bebekler, k›z bebeklere göre ölüme yol açabi-
lecek etmenler karş›s›nda daha az dirençlidirler ...
sonuçta, bebeklik dönemindeki erkek ölümleri k›z
ölümlerinden daha fazlad›r. Enfeksiyonlara ve ye-
tersiz beslenmeye bağl› ölümlerin oran› ne kadar
fazlaysa, beklenen fark da o kadar artar” (parag.
164). Rapor bu vurgulardan hareketle bebek ve
çocuk ölüm oranlar›n›n cinsiyete göre kaydedil-
mesinin ve analizinin önemini belirtmektedir. 

Çal›şma grubunun belirlediği üçüncü öncelik, ge-
leneksel doğum uygulamalar›d›r. Bu tür uygula-
malar aras›nda gebe kad›nlar› etkileyen beslenme
k›s›tlamalar›, gebelik ve doğum s›ras›ndaki zarar-
l› uygulamalar, bu arada güç doğum s›ras›nda ve
doğum sonras› dönemde başvurulan yanl›ş yön-
temler yer almaktad›r (parag. 193 ve devam›).

Kad›nlara Yönelik Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Ko-
mitesi, 1990 y›l›nda dile getirdiği genel bir tavsi-
ye karar›nda “kad›n sünnetinin ve kad›nlar›n sağ-
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l›ğ› aç›s›ndan zararl› diğer uygulamalar›n sürme-
sinden” duyduğu rahats›zl›ğ› belirtmiş ve Taraf
Devletler’i “kad›n sünnetini ortadan kald›racak
uygun ve etkili önlemler almaya” davet etmiştir.

Bu tavsiye karar›nda yer alan öneriler aras›nda,
Taraf Devletler’in “ulusal sağl›k politikalar›nda,
halk sağl›ğ› çal›şmalar› çerçevesinde kad›n sünne-
tini ortadan kald›racak stratejilere de yer vermele-
ri” bulunmaktad›r. Buna göre “bu tür stratejiler,
geleneksel doğum nezaretçileri dahil olmak üzere
sağl›k personeline kad›n sünnetinin zararl› sonuç-
lar›n› halka aç›klama sorumluluğunun verilmesi
gibi yollara da başvurabilir.” (Kad›nlara Yönelik
Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Komitesi, Genel Tavsi-
ye, No. 14, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 212)

Genel Kurul 1999 y›l›nda, kad›nlar›n ve k›z ço-
cuklar›n sağl›ğ›n› etkileyen geleneksel ya da adet
niteliğindeki uygulamalarla ilgili bir karar alm›şt›r
(A/RES/54/133). Bundan önce Genel Kurula, Ge-
nel sekreter taraf›ndan haz›rlanan ve konuya iliş-
kin ulusal ve uluslararas› gelişmeleri aç›klayan bir
rapor (A/54/341) iletilmişti. 

Genel Kurulun, Dördüncü Dünya Kad›n Konfe-
rans›n›n takibi niteliğini taş›yan özel oturumu, za-
rarl› geleneksel uygulamalar›n ortadan kald›r›lma-
s›na yönelik çabalar›n ulusal, bölgesel ve uluslara-
ras› ölçeklerde destek bulduğunu kaydetmiştir:
“Birçok hükümet, bu uygulamalar› ortadan kald›r-
mak üzere eğitim ve d›ş hizmet programlar›n›n
yan›s›ra yasal önlemler de alm›şt›r.” Rapor, BM
Nügus Fonu’nun Kad›nlarda Genital Mutilasyon
Uygulamas›n›n ortadan Kald›r›lmas› için bir Özel
elçi atamas›n› da memnuniyetle karş›lam›şt›r. Ra-
pora göre hükümetlerin yapmas› gereken şudur:
“Uygun olan yasal ve diğer önlemlerin geliştiril-
mesi, benimsenmesi ve tam olarak uygulanmas›.
Kad›nlarda genital mutilasyon, erken yaşta ve zor-
la evlendirme, “namus cinayeti” vb. gibi kad›nla-
r›n ve k›zlar›n insan haklar›n›n aç›k ihyali anlam›-
na gelen, kad›nlar›n insan haklar›ndan ve temel
özgürlüklerinden yararlanmalar›n› engelleyen
adet niteliğindeki ya da geleneksel zararl› uygula-
malar›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik politikalar
ve eğitim programlar› bu çerçevede gündeme ge-
tirilmelidir...” (A/RES/S-23/3, parag. 13 ve 69
(c)).  

Sözleşme’nin ilkeleri ›ş›ğ›nda gözden geçirilmesi
gereken uygulamalar şunlard›r;

� genital mutilasyonun ve kad›n sünnetinin bütün
biçimleri;

� bedene dikiş atma, yara açma, yakma, damga-
lama, kaz›ma, dövme yapma ve delme;

� örneğin zorla suyun alt›nda tutma gibi başlan-
g›ç törenleri;

� örneğin erkek çocuklar›n tercihli beslenmesi
ve/veya bak›m› gibi sağl›k aç›s›ndan zararl›
olabilecek ya da şiddet içeren kas›tl› ayr›mc›-
l›k; özürlü çocuklara ya da belirli günlerde do-
ğanlara bak›lmamas›; yiyeceklerle ilgili tabu-
lar, vb.;

� şiddet içeren ve/veya sağl›ğa zararl› disiplin ce-
zalar›;

� erken evlilik ve başl›k paras›.

Komite, halen yayg›n olan zararl› geleneksel uy-
gulamalar karfl›s›nda derin endiflelerini belirtmifl
ve Taraf Devletlerin gerek ilk, gerekse ikinci ra-
porlar›na iliflkin sonuç gözlemlerinden hareketle
belirlenen tavsiyeler iletmifltir. Örne¤in: 

“Komite, kad›n sünneti, erken evlenme, küçük
yafllarda gebelik ve Trokosi (k›z çocuklar›n tö-
rensel olarak kölelefltirilmeleri) gibi geleneksel
tutumlar›n ve zararl› uygulamalar›n yayg›nl›¤›
konusundaki derin endiflelerini dile getirmek   is-
ter.

“Komite, Taraf Devletin, bu gibi zararl› gelenek-
sel uygulamalarla mücadelede ciddi çabalar ge-
rekti¤i görüflünü paylaflmaktad›r. Mevcut yasa-
lar gözden geçirilerek çocuk haklar›yla tam
uyum sa¤lanmal› ve bu tür yönelimlerin de¤iflti-
rilmesi için toplumun bütün kesimlerinin kat›ld›-
¤› halk› bilinçlendirme kampanyalar› yürütülmeli-
dir. Bu yöndeki bütün giriflimlere öncelik      ta-
n›nmal›d›r.” (Gana ‹RSG, Add. 73, parag. 21 ve
42) 

“Komite, kad›n sünnetinin halihaz›rdaki yayg›nl›-
¤›ndan endifle duymaktad›r. 

“Komite, Sözleflmenin 24.3 maddesi ›fl›¤›nda Ta-
raf Devletin kad›n sünnetini yasaklayan yasalar
ç›karmas›n›, bu yasalar›n pratikte tam olarak uy-
gulanmas›n› sa¤lamas›n› ve bilgilendirici kam-
panyalar yürütmesini tavsiye eder. Taraf Devlet
bu konularda di¤er ülkelerin deneyimlerinden
yararlanmal› ve baflka önlemlerin yan›s›ra her-
hangi bir fiziksel zarar vermeyen ayinlere dönül-
mesini sa¤lamal›d›r.” (Sierra Leone ‹RSG, Add.
116, parag. 61 ve 62)

“Komite, kimi ilerlemeler oldu¤unu kabul et-
mekle birlikte, Etiyopya’daki Geleneksel Uygula-
malar Ulusal Komitesi taraf›ndan verilen raporla-
r›n içeri¤i konusunda endiflelidir (Eylül 1998). Bu
bilgilere göre kad›n nüfusun yüzde 72.7’si kad›n
sünnetinin flu ya da bu biçimine maruz kalm›fl-
t›r. Komiteyi endiflelendiren bir baflka husus da
gene ayn› Komite taraf›ndan bildirilen uvulekto-
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mi, süt diflinin çekilip al›nmas› ve zorla evlendir-
me gibi uygulamalard›r.

“Taraf Devlet kad›n sünneti, erken ve zorla ev-
lendirme ve di¤er zararl› geleneksel uygulamala-
r› sona erdirme yönündeki çabalar›n› sürdürmeli
ve bu alanda di¤er ülkelerin deneyimlerinden
yararlanmal›d›r.” (Etiyopya 2RSG, Add. 144, pa-
rag. 64 ve 65). 

“Komite, hükümetin kad›n sünnetini yasaklama
yönündeki 1996 karar›na, bu uygulamay› Sa¤l›k
Bakanl›¤› hizmet birimlerinde yasaklayan bakan-
l›k kararnamesine, medyada ve okullarda yürü-
tülenler dahil kamuoyunu bu konuda bilinçlen-
dirmeye yönelik çabalara karfl›n kad›n sünneti-
nin halen yayg›n oluflu konusunda endiflelidir.

“Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
ile görüfl birli¤i içinde olan Komite, Taraf Devle-
tin kad›n sünnetini öncelikli konu olarak ele al-
mas›n› tavsiye eder. Taraf Devlet ayr›ca baflta
okuma yazma bilmeyenler olmak üzere bu uy-
gulamadan yana olan geleneksel ve ailesel bas-
k›lara karfl›l› etkili e¤itim kampanyalar› düzenle-
melidir.” (M›s›r 2RSG, Add. 145, parag. 45 ve
46. Ayr›ca bkz. Sudan ön gözlemler, Add. 6,
parag. 4. Sudan ‹RSG, Add. 10, parag. 22; Bur-
kina Faso ‹RSG, Add. 19, parag. 3, 5 ve 14; Se-
negal ‹RSG, Add. 44, parag. 18 ve 24; Lübnan
‹RSG, Add. 54, parag. 16 ve 38; K›br›s ‹RSG,
Add. 59, parag. 16; Nijerya ‹RSG, Add. 61, pa-
rag. 15 ve 36; Lao Demokratik Halk Cumhuriye-
ti ‹RSG, Add. 78, parag. 18 ve 42; Togo ‹RSG,
Add. 83, parag. 28; Cibuti ‹RSG, Add. 131, pa-

rag. 43 ve 44.

Komite bu konuda d›şar›y› da kapsayan yasal dü-
zenlemeler önermiştir:

“Komite, k›zlar›, kendi yarg› alan›na giren, an-
cak ülke d›fl›nda uygulanan kad›n sünnetinden
korumaya yönelik çabalar› dolay›s›yla Taraf Dev-
leti taktir eder ve bu konudaki güçlüklerini anla-
y›flla karfl›lar. Taraf Devlet, bununla birlikte, söz
konusu olguyla mücadelede güçlü ve hedefi iyi
belirlenmifl enformasyon kampanyalar› düzenle-
meli ve kendi s›n›rlar› ötesindeki çocuklar› bu za-
rarl› uygulamadan korumak için s›n›r ötesi ge-
çerlili¤i olan yasal düzenlemelere bafl vurmal›-

d›r.” (Hollanda ‹RSG, Add. 114, parag. 18)

Komite ayr›ca güvensiz ya da hijyenik olmayan
koşullarda uygulanan erkek sünneti konusundaki
endişelerini de dile getirmiştir:

“Komite, erkek sünnetinin kimi durumlarda gü-

venli olmayan t›bbi koflullarda uygulanmas›ndan

endiflelidir... Taraf Devlet, sünnetçilerin e¤itilme-

leri ve bilinçlendirme kampanyalar› dahil etkili ön-

lemler alarak erkek çocuklar›n sünnet s›ras›nda

güvenli olmayan yöntemlere maruz kalmalar›n›

önlemelidir.” (Güney Afrika ‹RSG, Add. 122, pa-

ra 33)

Komite ayr›ca Taraf Devletin erkek sünnetindeki

sa¤l›k riskleri sorununu gündeme almas›n› tavsi-

ye eder.” (Lesotho ‹RSG, Add. 147, parag. 44)

Komite Güney Afrika’da uygulanan bekaret test-

leri konusundaki endişelerini dile getirmiştir:

“Komite ayr›ca geleneksel bekaret testi uygula-

malar› konusunda da endiflelerini belirtmek ister.

Bu uygulama sa¤l›¤› tehdit etmekte, öz sayg›y›

zedelemekte ve k›zlar›n özel yaflamlar›n› ihlal et-

mektedir....Taraf Devlet bekaret testi konusunda

bir araflt›rma yaparak bu uygulaman›n k›zlar›n fi-

ziksel ve psikolojik sa¤l›¤› üzerindeki olumsuz et-

kilerini ortaya ç›karmal›d›r. Komite bu ba¤lamda

Taraf Devlete pratisyenler ve genel olarak halk

alas›nda duyarl›laflt›rma kampanyalar› yürüterek

Sözleflmenin 16 ve 24 (3) maddeleri ›fl›¤›nda be-

karet testi uygulamalar›na karfl› mücadele etme-

sini tavsiye eder.” (Güney Afrika ‹RSG, Add. 122,

parag. 33)

“Taraf Devletler, bu maddede
tan›nan hakk›n tam olarak ger-
çeklefltirilmesini tedricen sa¤la-
mak amac›yla uluslararas› iflbir-
li¤inin gelifltirilmesi ve teflviki
konusunda karfl›l›kl› olarak söz
verirler. Bu konuda, geliflmekte
olan ülkelerin gereksinimleri
özellikle göz önünde tutulur”:
madde 24(4)

WHO, UNICEF, çeşitli Birleşmiş Milletler kuru-
luşlar› ve Birleşmiş Milletler ile ilgili başka kuru-
luşlar uluslararas› işbirliğinin geliştirilmesi konu-
suna özel önem vermektedirler. Bu işbirliği kapsa-
m›na yard›mlar, dan›şmanl›k, teknik destek, ortak
araşt›rma ve benzeri etkinlikler girmektedir (ayr›-
ca bkz. madde 4, s. 84).
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

24. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (24. madde, sa¤l›k, refah, e¤itim, planlama ve çevre ile ilgili bütün devlet kurulufllar›n› il-
gilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 24. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (24. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin sa¤l›k
görevlileri, sosyal hizmet uzmanlar› ve ö¤retmenler, ayr›ca ana-baba e¤itimi ve çocuk ve yetiflkin sa¤l›¤›
hizmetlerinde çal›flanlar› kapsamas› gerekir).

2244..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
� Devlet, 24. maddeyi eldeki kaynaklar›n azamisi ölçüsünde uygulamaya yönelik yeterli önlemleri alm›fl m›?

Devlet’in yasal düzenlemeleri, afla¤›daki konularda madde 12(1) ve (2) hükümlerine (çocu¤un görüflleri) sayg›
gösterilmesini sa¤l›yor mu?

� bütün sa¤l›k hizmetlerinin planlanmas› ve gelifltirilmesi,

� çocu¤un kiflisel sa¤l›k bak›m›na iliflkin kararlar›n al›nmas›.
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

Devlet’in yetki alan› içindeki bütün çocuklar›n:

� eriflilebilir en yüksek sa¤l›k standartlar›na eriflme hakk› var m›?

� hastal›k tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine eriflim imkânlar› var m›?

� Özürlü çocuklar›n tamam›, ayn› sistem içinde di¤er çocuklarla eflit sa¤l›k bak›m› alma imkânlar›na sahip
mi?

� K›z çocuklar sa¤l›k hizmetlerine eriflim konusunda eflit haklara sahip mi? Afla¤›dakilerin do¤rulu¤unu sa¤-
layacak yeterli bilgi toplan›yor mu?

� bebek ölüm oranlar›,

� befl yafl›ndan küçükler aras› ölüm oranlar›,

� daha büyük çocuklar aras› ölüm oranlar›,

� ayr›mc›l›k konular›n›n ele al›nabilmesini sa¤layacak ayr›flt›r›lm›fl veriler.

� Devlet’te bebek ve çocuk ölüm oranlar›nda sürekli ve tutarl› bir azalma görülüyor mu?

� Devlet, çocuklar için gerekli t›bbî yard›m ve sa¤l›k hizmetleri tan›m› gelifltirmifl mi?

� Devlet’in yetki alan› içindeki bütün çocuklar gerekli t›bbî yard›m ve sa¤l›k hizmetlerine eriflebiliyorlar m›?

� Çocuklar, bilgilendirme, dan›flma ve gerekli malzeme yard›m› dahil olmak üzere özel ve gizlilik gerektiren
sa¤l›k hizmetlerinden yararlanabiliyorlar m›?

� Ergenlik dönemindeki çocuklar, kendilerine yönelik sa¤l›k hizmetlerinin düzenlenmesinde rol alabiliyor
mu?

� Temel sa¤l›k hizmetleri konusuna öncelik verilmifl mi? 

Devlet, çocu¤un 24. madde ile tan›nan haklar›n›n tam olarak gerçekleflmesi amac›yla afla¤›daki konularda he-
defler belirlemifl mi?

� bebekler, befl yafl›ndan küçükler, 18 yafl›ndan küçükler ve anne ölüm oranlar›,

� bütün kad›nlar›n do¤um öncesi bak›m, do¤um s›ras›nda e¤itimli nezaretçi, yüksek riskli gebelikler ve
ola¤anüstü durumlarda sevk imkânlar›na sahip olmalar›,

� bütün çiftlerin, gebeliklerin çok erken, çok s›k aral›kl›, çok geç ya da çok say›da olmamas›n› sa¤laya-
cak bilgi ve hizmetlere eriflebilmeleri,

� çocuklar aras›ndaki fliddetli ve orta düzey yetersiz beslenmenin azalt›lmas›,

� düflük do¤um a¤›rl›¤› olaylar›n›n azalt›lmas›,

� demir yetersizli¤i anemisinin azalt›lmas›,

� A vitamini yetersizli¤inin azalt›lmas›,

� temiz içme suyuna eriflim,

� sa¤l›kl› d›flk› at›m ve s›hhî koruma imkânlar›,



377ÇOCU⁄UN SA⁄LIK VE SA⁄LIK H‹ZMETLER‹NDEN YARARLANMA HAKKI

Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� gine kurdu hastal›¤›n›n ortadan kald›r›lmas›,

� çevre kirlili¤inden korunma,

� çocuk felcinin ortadan kald›r›lmas›,

� yeni do¤an tetanosunun ortadan kald›r›lmas› 

� k›zam›¤›n ortadan kald›r›lmas›,

� yüksek ba¤›fl›klama oranlar›n›n korunmas›,

� ishalli hastal›klardan meydana gelen ölümlerin ve ishal vaka say›s›n›n azalt›lmas›,

� akut solunum yolu enfeksiyonlar›ndan meydana gelen ölümlerin azalt›lmas›.

(bu liste Dünya Zirvesi Eylem Plan›’ndan al›nm›flt›r)

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 24. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus
olmas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 24. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 5: ana-baban›n yönlendiricili¤i ve çocu¤un geliflen yetenekleri

Madde 17: gerekli bilgilere eriflim ve kitle iletiflim araçlar›n›n rolü 

Madde 18: ana-baban›n sorumluluklar› ve Devlet’in yard›m›

Madde 19: her tür fliddetten korunma

Madde 23: özürlü çocuklar›n haklar›

Madde 25: tedavinin düzenli aral›klarla gözden geçirilmesi

Madde 27: yeterli yaflam standard›na ulaflma hakk›

Madde 28: e¤itim hakk›

Madde 29: e¤itimin amaçlar›

Madde 32-36: çeflitli sömürü biçimlerinden korunma

Madde 39: çocuk ma¤durlar›n tedavisi ve toplumla bütünlefltirilmesi



378 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

Devlet, afla¤›daki konulara iliflkin olarak, sa¤l›k e¤itimine yeterli eriflim sa¤lamakta m›d›r ve sa¤l›¤›n gelifltirilme-
si için gerekli imkânlar›, bu arada genel kamuoyuna ve özellikle ana-babalara ve çocuklara yönelik deste¤i sa¤-
lam›fl m›d›r?

� çocuk sa¤l›¤› ve beslenmesi,

� anne sütüyle beslemenin yararlar›,

� hijyen ve çevresel s›hhî koruma,

� kazalar›n önlenmesi,

� önleyici sa¤l›k hizmetleri,

� ergenlik dönemindekiler için yeterli hizmetler dahil olmak üzere aile planlamas› e¤itimi ve hizmetleri,

� HIV/AIDS’i önlemeye yönelik e¤itim ve bilgilendirme.

� Devlet, HIV/AIDS’ten etkilenen bölgelerde, Anne Sütü ‹le Beslenmeye Yönelik ‹lkeleri uygulamaya geçir-
mek için gerekli önlemleri ald› m›?

� Devlet, Çocuk Mamalar›n›n Pazarlamas›na ‹liflkin Uluslararas› Kurallar›n yaflama geçirilmesi için gerekli gi-
riflimlerde bulunmufl mu? 

� Devlet, nüfusun bütün kesimlerindeki çocuklarla ilgili geleneksel uygulamalar›, bu uygulamalar›n sa¤l›¤a
zararl› olup olmad›¤› ya da Sözleflme’nin di¤er maddeleri ile (özellikle 3., 6. ve 19. maddeler) ba¤dafl›p
ba¤daflmad›¤› aç›s›ndan de¤erlendirmifl mi?

� Devlet, çocu¤un sa¤l›¤› aç›s›ndan zararl› ya da Sözleflme’nin di¤er maddelerine ters düflen geleneksel bü-
tün uygulamalar› ortadan kald›rmak için gerekli ve etkili önlemleri alm›fl m›?

� Devlet, çocuklar›n sa¤l›kla ilgili haklar›n›n yaflama geçirilmesini sa¤lamak üzere bilgi al›fl veriflinde bulun-
makta m›d›r ve uluslararas› iflbirli¤i giriflimlerine dahil olmufl mudur?



379ÇOCUK HAKKINDA ALINAN TEDB‹RLER‹N DÜZENL‹ ARALIKLARLA GÖZDEN GEÇ‹R‹LMES‹ HAKKI

Taraf Devletler, yetkili makamlarca korunma ve bak›m alt›na alma, bedensel ve ruhsal tedavi amaçlar›yla

hakk›nda bir yerlefltirme tedbiri uygulanan çocu¤un, gördü¤ü tedaviyi ve yerlefltirilmesine ba¤l› di¤er tüm

flartlar› belli aral›klarla gözden geçirme hakk›na sahip oldu¤unu kabul ederler. 

25.
madde, yetkililer taraf›ndan ko-
ruma, bak›m ya da sağl›k teda-
visi amac›yla belirli kurumlara
yerleştirilen çocuklar›n koşulla-

r›n›n ve bu çocuklara yönelik uygulamalar›n dü-
zenli olarak denetlenmesini öngörmektedir. Bu-
nun kapsam›na, kendi aile ortamlar›ndan yoksun
kalan çocuklar (madde 20), mülteci çocuklar
(madde 22), özürlüler (madde 23), evlat edinilen-
ler (madde 21), hasta ya da zihinsel rahats›zl›ğ›
olan çocuklar (madde 24), rehabilitasyon alt›nda-
ki çocuklar (madde 39), yat›l› okullara gidenler
(madde 28), özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan
(madde 37) ya da başka suçlar nedeniyle kurumla-
ra (özel ya da devlet taraf›ndan yönetilen) ya da
ailelerin yan›na yerleştirilen çocuklar girmektedir. 

Kendi gösterişsizliği içinde 25. madde, çocuklar›n
Sözleşme ile belirtilen en önemli haklar›ndan biri-
ni ifade etmektedir. Madde önemlidir; çünkü, ço-
cuk istismar›n›n en ciddî biçimlerinden biri olarak

devlet taraf›ndan istismara karş› güvenceler getir-
mektedir. Yetkili kişilerin içtenlikle benimsedik-
leri bir slogan olarak “çocuğun yüksek yarar›” ad›
alt›nda çocuklar tüm dünyada devlet eliyle yerleş-
tirildikleri hastanelerde, sağl›k merkezlerinde, ço-
cuk yurtlar›nda, yat›l› okullarda, tutukevlerinde,
koruyucu ve diğer ailelerin yan›nda ve terapi top-
luluklar›nda ihmale ve kötü muameleye maruz
kalmaktad›rlar.

25. maddenin önemli bir başka yönü de, yerine
getirilebilir yasal haklar› ve güvenceleri geliştir-
mede ciddî bir potansiyel sunmas›d›r. “Davran›ş-
lar›n ve uygulamalar›n periyodik biçimde gözden
geçirilmesi” ile ilgili yönetmelikler, kurumlarda
bulunan çocuklarla ilgili işlerde çal›şan bütün gö-
revliler için yüksek standartlar, hedefler ve ayr›n-
t›land›r›lm›ş uygulamalar getirebilir ve böylece
çocuklar›n kendi seslerini duyurabilme, d›ş dünya
ile ilişkide olma ve etkili şikayet yollar›na baş
vurma gibi haklar›n› güvence alt›na alabilir. �

25. Maddenin Metni

Çocuk
hakk›nda al›nan
tedbirlerin düzenli
aral›klarla gözden
geçirilmesi hakk›

Özet
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Aile ortam› ve alternatif bak›m

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; bu arada ‘çocu¤un yüksek yarar›’ ve ‘çocu¤un görüfllerine
sayg›’ ilkelerinin nas›l ve ne ölçüde dikkate al›nd›¤›na; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanma-
s›nda karfl›lafl›lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye; ve gelecek için benimsenen
uygulama önceliklerine ve somut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

(j) Kurumlardaki ve ailelerin yan›ndaki çocuklar›n durumunun belli aral›klarla gözden geçirilmesi
(madde 25).

Yukar›dakine ek olarak, Taraf Devletler’den, raporun kapsad›¤› dönemin her y›l› için afla¤›da belir-
tilen gruplarda yer alan çocuklar›n say›s›n›, yafl grubu, cinsiyet, etnik ya da ulusal köken, k›rsal ve
kentsel alan itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl olarak vermeleri istenmektedir: evsiz çocuklar, koruyucu bak›m al-
t›na al›nan istismara ya da ihmale u¤ram›fl çocuklar, koruyucu aile yan›na yerlefltirilen çocuklar, ku-
rumlarda bak›m alt›na al›nan çocuklar, ülke içinde evlat edinme ifllemleri sonucunda aile yan›na ve-
rilen çocuklar, ülkeleraras› evlat edinme usulleri çerçevesinde ülkeye girifl yapan çocuklar ve yine bu
yolla ülke d›fl›na ç›kan çocuklar.

Taraf Devletler’in ayr›ca bu kesimde kapsanan çocuklara iliflkin ek istatistikî bilgi ve gösterge ilet-
meleri de memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5 parag. 16-18)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“V.A‹LE ORTAMI VE ALTERNAT‹F BAKIM

I. Yerlefltirilen çocuklar›n durumunun düzenli olarak gözden geçirilmesi (madde 25)

Yetkililer taraf›ndan, bedensel ya da ruhsal sa¤l›¤›n›n korunmas› ve tedavisi, bak›m ve koruma ama-
c›yla yerlefltirilen çocu¤un, bu özel ya da kamusal kurumlarda geçerli olan bak›m ve uygulamalar›n,
yararlan›lan tesislerin ve verilen hizmetlerin ve bu kurumlarda var olan koflullar›n düzenli olarak göz-
den geçirilmesi hakk›n›n güvence alt›na al›nmas›na yönelik yasal, idarî ve yarg›sal olanlar dahil al›-
nan önlemler konusunda bilgi verin.

Bu konudaki bilgiler, baflka hususlar›n yan›s›ra afla¤›dakileri de kapsayacakt›r:

Oluflturulan ba¤›ms›z herhangi bir mekanizma dahil, bu tür amaçlar için ehil say›lan yetkililer;

Çocu¤un, bak›m, koruma ya da tedavi amac›yla yerlefltirilece¤i kurumun belirlenmesi s›ras›nda dik-
kate al›nan koflullar ve durumlar:

Çocu¤un yerlefltirildi¤i yerin ve buradaki uygulamalar›n hangi s›kl›kla denetlendi¤i;

Ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar› ve çocu¤un görüfllerine sayg› dahil olmak üzere Sözlefl-
me’de yer alan hüküm ve ilkelerin ne ölçüde gözetildi¤i;

Bu konumdaki çocuklarla ilgili olarak, afla¤›dakiler dahil ilgili veriler: terk edilen çocuklar, özürlüler,
mülteciler ve mülteci statüsü isteyenler, yanlar›nda kimse bulunmayan çocuklar; hukuka uygun ol-
mayan davran›fl gösteren çocuklar ve bu koflul ve konumdaki çocuklar›n yafla, cinsiyete, etnik ve
ulusal kökene, aile durumuna, ikamet yerine, yerlefltirildikleri kurumlarda geçirdikleri süreye ve bu
kurumlar›n hangi s›kl›kta denetlendi¤ine göre dökümü.

25. maddenin uygulanmas›nda kaydedilen mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için belirlenen
hedefler.”

(ÇHS/K/58, parag. 86-87. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da bu
madde çerçevesinde verilecek raporlarla ilgilidir: 80 ve 143; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3,
s. 687.)
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“... yetkili makamlarca korunma
ve bak›m alt›na alma, bedensel
ya da ruhsal tedavi amaçlar›yla
hakk›nda bir yerlefltirme tedbiri
uygulanan çocuk”
Buradaki “yetkili makam” terimi, meslekî anlam-
daki niteliklerle ilgili bir yarg›y› değil, yetkililerin
bu alanda harekete geçebilecek konumda olmala-
r›n› anlatmaktad›r. Üzücü olan nokta, bu madde-
nin k›smen de olsa, mesleki aç›dan yetersiz kişi-
lerce yerleştirilen çocuklar› korumak üzere kale-
me al›nm›ş olmas›d›r. 
Bu madde kapsam›na giren yerleştirme biçimleri,
Devlet eliyle gerçekleşebileceği gibi özel kuruluş-
lar eliyle de yap›labilir. Koruyucu aileler ile evlat
edinen aileler, çocuk evleri ve yurtlar›, göçmenle-
rin ve mültecilerin topland›klar› merkezler, hasta-
neler, sağl›k birimleri, koğuşlar, terapi merkezleri,
yat›l› okullar, tutukevleri ve hapishaneler bu tür
kurumlar aras›ndad›r. 25. maddede yer alan amaç-
lar aras›nda eğitim geçmemekle birlikte, yat›l›
okullar da bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Çünkü, çocuk bir okulda ayn› zamanda yat›yorsa,
o zaman ortada eğitimin ötesinde bir de çocuğun
buradaki güvenliğinin sağlanmas› görevi vard›r.
Ayn› şekilde, yerleştirmeyle amaçlananlar aras›n-
da “ceza çektirme” de yer almamaktad›r; bununla
birlikte, tutukevleri ve suç işleyen çocuklar›n yer-
leştirildikleri diğer kurumlar da ceza uygulamas›-
n›n yan›s›ra çocuklara bak›m sağlamal›d›r.
25. madde, özel kurumlara Devlet eliyle yap›lan
yerleştirmeleri kapsasa bile, ana-babalar taraf›n-
dan özel olarak gerçekleştirilen yerleştirme dü-
zenlemelerini içermiyor gibi görünmektedir. Söz-
leşme’nin haz›rl›k çal›şmalar› s›ras›nda bir nokta-
da, ana-babalar taraf›ndan gerçekleştirilen düzen-
lemelerin özel olarak bu kapsam d›ş›nda tutulma-
s› önerilmiştir. Bu ayr› tutma nihaî metinde yer al-
masa bile, ana-babalar›n bu yöndeki düzenlemele-
rinin metne dahil olmad›ğ› konusunda genel bir
anlaşma vard› (E/KN.4/1986/39 s. 11-13, Detrick,
s. 360). Özel olarak düzenlenen yerleştirmelerin
yetkililerce düzenli aral›klarla denetlenmesinin
tam tam›na neden d›şar›da tutulduğu hiçbir zaman
aç›klanmam›şt›r. Oysa, bu konumdaki çocuklar›n,
yerleştirmeleri devlet eliyle yap›lan çocuklara gö-
re daha korunmas›z olduklar› söylenebilir. Komi-
te, her şeye karş›n Taraf Devletleri, yerleştirilme-
leri özel kurumlara yap›lan çocuklar› da gözetme-
ye özendirmektedir. 
“Özel ve kamusal bak›m kurulufllar›nda ba¤›ms›z
izleme mekanizmalar› oluflturulmal›d›r. Komite,
Sözleflmenin 25. maddesi ›fl›¤›nda Taraf Devletin
yerlefltirilmesi enformel nitelik tafl›yan çocuklar›n
durumunu da izleyecek önlemler almas›n› tavsi-
ye eder.” (Gine ‹RSG, Add. 100, parag. 21).
“Komitenin duyarl› oldu¤u bir baflka husus da,
yerlefltirilmeleri enformel biçimde (aile içi evlat

edinme) yap›lan çocuklar›n durumuyla ilgilidir.
Bu çocuklar›n durumlar›, Sözleflmenin 25. mad-
desi uyar›nca düzenli biçimde izlenmemekte-
dir... Komite, 25. madde ›fl›¤›nda Taraf Devletin
enformel yerlefltirmeye tabi çocuklar›n koflullar›-
n› izlemek için bir araflt›rma yapmas›n› tavsiye
eder...” (Çad ‹RSG, Add. 107, parag. 22) 
3(3). madde Devletler’in belli standartlar› bütün
kurumlarda, hizmetlerde ve tesislerde sağlamala-
r›n› öngörmektedir. Gerek madde 3 (3) gerekse 25
izlemeye ilişkindir. Bu ikisi aras›ndaki fark şöyle-
dir: Madde 3 (3) kurumlar›n ve burada çal›şan
personelin izlenmesiyle ilgiliyken, 25. madde ku-
rumda bulunan tek tek her çocuğun gelişmesinin
izlenmesini öngörmektedir. Komite, Taraf Devlet-
lerin kurumlardaki ve bak›c› aile yan›ndaki çocuk-
lar›n haklar›n› “izlemeleri” gerekliliğini s›k s›k di-
le getirmiştir. Burada göz önünde tutulan, hem ku-
rumlar, hem de buralardaki çocuklard›r.
Bu bağlamda, çocuklar›n görüşlerinin dikkate
al›nmas›n› öngören 12. madde de konuyla ilgili-
dir. Başka bir deyişle, yap›lan izlemeler s›ras›nda
çocuklar›n seslerine de kulak verilmeli, çocuklar
şikayetlerini belirli mekanizmalarla dile getirebil-
melidirler (bkz. s.177). Komite, etkili şikayet me-
kanizmalar›n›n bulunmas›n›n etkili bir izleme için
vazgeçilmez olduğunu aç›kça belirtmiştir:
“Komite Taraf Devlete flu tavsiyede bulunmak-
tad›r: Sosyal hizmet uzmanlar›na, çocuk haklar›-
n› da kapsayacak biçimde ek e¤itim verilmesi;
kurumlara yerlefltirilen çocuklar›n durumunu sü-
rekli olarak izleyecek mekanizmalar kurulmas›
ve alternatif bak›m kurumlar›nda bulunan ço-
cuklar›n flikayetlerini dile getirebilecekleri yolla-
r›n aç›k tutulmas›.” (Grenada ‹RSG, Add. 121,
parag. 18. Ayr›ca bkz. Guatemala ‹RSG, Add.
58, parag. 38; Bulgaristan ‹RSG, Add. 66, pa-
rag. 36; Tacikistan ‹RSG, Add. 136, parag. 37;
Slovakya ‹RSG, Add. 140, parag. 28)
Komitenin en fazla duyarl›l›k gösterdiği konu, ku-
rumsal bak›m için yerleştirilen çocuklar›n duru-
munun sürekli olarak izlenmesidir:
“Komiteyi endiflelendiren husus, Taraf Devletin,
çocuklar›n, çocuk evleri, misafirhane ya da ben-
zeri alternatif bak›m kurumlar›na yerlefltirildikle-
ri durumlar için düzenli inceleme ve sistematik
izleme mekanizmalar›n›n yeterince yerleflik ol-
mamas›d›r...Bu durumda, Sözleflmenin 25.
maddesi dikkate al›narak kurumlara yerlefltirilen
çocuklar›n durumuyla ilgili uygun bir mekaniz-
ma oluflturularak bu çocuklar sürekli olarak iz-
lenmelidir.” (Kuveyt ‹RSG, Add. 96, parag. 24)
“Komite, mahkemeler taraf›ndan kurumlara yer-
lefltirilmelerine karar verilen zihinsel özürlü ço-
cuklar›n durumlar›n› yeniden gözden geçirme
aç›s›ndan gerekli sürenin uzat›lm›fl olmas›n› endi-
fleyle karfl›lamaktad›r. Komite Taraf Devlete, bu
çocuklar›n kurumlarda kal›fl›n› gözden geçirmek
için gerekli sürenin, çocu¤un yüksek yarar› ilkesi
baflta olmak üzere Sözleflme ilkeleri ve hükümleri
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çerçevesinde bir daha gözden geçirmesini tavsi-
ye eder.” (Avusturya ‹RSG, Add. 98, parag. 20)
“Komite, kurumlardaki çocuklar›n durumunu
düzenli olarak izleyecek, denetleyecek ve de-
¤erlendirecek mekanizmalar›n oluflturulmas›n›
tavsiye eder.” (Ermenistan ‹RSG, Add. 119, pa-
rag.29. Ayr›ca bkz. Polonya ‹RSG, Add. 31, pa-
rag. 34; Nikaragua ‹RSG, Add. 36, parag. 18;
Ukrayna ‹RSG, Add. 47, parag. 22; Guatemala
‹RSG, Add. 58, parag. 38; Bulgaristan ‹RSG,
Add. 66, parag. 27; Küba ‹RSG, Add. 72, pa-
rag. 18; Azerbaycan ‹RSG, Add. 77, parag. 18
ve 39; Peru 2RSG, Add. 120, parag. 21)
Bak›c› aile yan›na yerleştirilen çocuklar›n duru-
munun da düzenli olarak izlenmesi gerekir: 
“Komite...dikkat çekmek ister ki, yerleşik izleme
sistemi bak›c› aile yan›na yerleştirme işlemlerinde
25. madde doğrultusunda bu yöndeki karar›n ye-
niden gözden geçirilmesinden çok verilen bak›m›n
niteliği üzerinde durmaktad›r. Komiteye göre ço-
cuklar için kal›c› ve istikrarl› ortamlar oluşturma
çabalar›, zaman zaman, çocuğun art›k ailesiyle
yeniden birleşmesinin mümkün olmad›ğ› yolunda
erken kararlar al›nmas›yla da sonuçlanabilir.”
(Barbados İRSG, Add. 103, parag. 21) 

“... çocu¤un, gördü¤ü tedavinin
ve yerlefltirilmesine ba¤l› di¤er
tüm flartlar›n belli aral›klarla
gözden geçirilmesi”
İzleme ve gözden geçirme s›ras›nda neyin dikkate
al›nacağ› ve bu işlemlerin ne kadar s›kl›kla yap›la-
cağ› doğal olarak tek tek özel durumlara bağl›d›r;
ancak Devletler kendi yasalar›nda bu konuya iliş-
kin uyulmas› gereken asgarî zorunluluklar› belir-
leyebilirler. Çocuğa ilişkin “uygulama” yaln›zca
sağl›k amac›yla yap›lan klinik tedaviyi değil, ço-
cuğu kontrol alt›nda tutma amaçl› uygulamalar,
çocuğun d›ş dünyaya ve ailesine erişimi ve çocu-
ğun eğitiminin bu durumdan etkilenmesi dahil ço-
cuk, kurumdaki deneyiminin her yönünü içine
al›r. “Çocuğun yerleştirilmesiyle ilgili diğer bütün
koşullar” bu yerleştirme ile ilgili nedeni ve gerek-
çeyi de ortaya koymal›d›r. Çocuk Haklar› Komite-
si, Çocuk Yarg›lamalar›yla İlgili Genel Görüşme
raporunda şu yorumda bulunmuştur:

“Çocuklar›n, yüksek yarar ilkesi yeterince göze-
tilmeden, bu arada yerlefltirme yönündeki kara-
r›n mahkeme önünde sorgulanmas›, çocu¤un
ve içinde bulundu¤u kurumdaki koflullar›n dü-
zenli olarak izlenmesi ve flikayette bulunma gibi
Sözleflme taraf›ndan sa¤lanan temel güvenceler
yerine getirilmeden sosyal koruma gerekçesiyle
kurumlara yerlefltirilmeleri birtak›m endifleler ya-
ratmaktad›r.” (onuncu oturum raporu, Ekim-Ka-
s›m 1995, ÇHS/K/46, parag. 228)
İzleme ve denetimin değişik biçimleri gerekli gö-
rülebilir:
• yarg› ve idarî mekanizmalarda görev yapan

yetkililerin, zorunlu yerleştirmelerin uygunlu-
ğu hakk›ndaki denetlemeleri (örneğin komite,
Bulgaristan’a, kurumsal bak›m alt›ndaki ço-
cuklar için bir “ad litem vesayet” sistemi oluş-
turmas›n› önermiştir (Bulgaristan İRSG,
Add.66, parag. 27)). Özgürlüğünden yoksun
b›rak›lma söz konusu olduğunda 37. madde bu
yola “en son çare olarak ve mümkün olan en
k›sa süre için” başvurulmas›n› öngörmektedir
(bkz. s.555). Özgürlüğünden Yoksun B›rak›l-
m›ş Çocuklar›n Korunmas›na İlişkin Birleşmiş
Milletler Kurallar›’ndan 2. kural şöyle demek-
tedir: “Özgürlükten yoksun b›rakma süresinin
uzunluğuna yetkili yarg› makamlar› taraf›ndan
karar verilir; bu karar çocuğun daha erken sa-
l›verilmesi ihtimalini ortadan kald›rmaz.” Eğer
çocuklara belirli bir ceza süresi tamamlanma-
dan önce erken sal›verilme olas›l›ğ› tan›nacak-
sa, o zaman böyle erken bir tahliyenin zaman›-
n›n gelip gelmediği de düzenli denetlemelerle
belirlenmelidir;

• konuyla ilgili uzmanlar›n uygulama ve tedavi-
nin ne yönde geliştiğini incelemeleri;

• istismara karş› bir güvence olarak ve çocuğun
esenliği aç›s›ndan bağ›ms›z kişiler taraf›ndan
yap›lacak denetim. Bu son biçimin önemli bir
bileşeni de, çocuğun kendi durumu ile ilgili
olarak ilgililere yan›nda başka kimse olmadan
özel bilgi verebilmesidir. 

Düzenli aral›klarla denetimde s›kl›k ne olmal›d›r?
Bu hususta Taraf Devlet’in kendi takdir hakk›n›
kullanmas› esas olmakla birlikte, yerleştirme işle-
mi çocuğun kendi isteğinden ne kadar bağ›ms›zsa
ve uygulama da ne kadar uçlara gidiyorsa, deneti-
min de o kadar s›k yap›lmas› gerekeceği varsay›-
labilir (bkz. kutu yaz›s›). 

Düzenli aral›klarla izleme örnekleri
Danimarka, Çocuk Haklar› Komitesi’ne, çocuklar›n ev d›ş›ndaki kurumlara yerleştirilmeleri yönün-
deki uygulamalar›n “Gençlik Komiteleri” taraf›ndan genellikle bir y›ll›k aralarla izlendiğini, ancak
sürenin daha da k›salt›lmas›n›n mümkün olduğunu belirtmiştir. (Danimarka, İR, parag. 188)

Birleşik Krall›k’ta, kurum bak›m› alt›ndaki bütün çocuklar›n durumlar›n›n her alt› ayda bir resmen
gözden geçirilmesi zorunlu tutulmaktad›r. Ancak, çocuklar›n özgürlüklerinin sosyal koruma gerekçe-
siyle k›s›tland›ğ› durumlarda bu yöndeki müdahalelerin uygunluğu üç ayda bir gözden geçirilmekte-
dir. Zihinsel sağl›kla ilgili yasal düzenlemeler gereği kurumlara yerleştirilen çocuklar da bu biçimde
düzenli aral›klarla denetlenme hakk›na sahiptirler. Hükümet’in bu konudaki yönergeleri, çocuklar›n
kendi durumlar›na ilişkin denetimlere kat›lmalar›n› bir istisna değil kural olarak görmektedir (BK İR,
parag. 132, 339-355)
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

25. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (25. madde, adalet, sosyal güvenlik, e¤itim ve sa¤l›kla ilgili devlet kurulufllar›n› özel
olarak ilgilendirmektedir)

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak

� biçimde bu madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 25. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (25. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin sosyal
hizmet görevlilerini, hukukçular›, yarg› sisteminde çal›flanlar›, çocuk avukatlar›n›, ö¤retmenleri, çocuk
bak›m kurumlar›nda çal›flanlar› ve t›bbî personeli (ruh sa¤l›¤› alan› dahil) kapsamas› gerekir).

2255..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr

Bak›m ve koruma amac›yla afla¤›daki yerlere ve kurumlara yerlefltirilen tek tek her çocu¤un durumunun düzen-
li aral›klarla gözden geçirilmesi için yasal ve/veya idarî önlemler al›nm›fl m›?

� koruyucu aile yan›ndakiler,

� evlat edinilenler,

� çocuk bak›m kurumlar›ndakiler,

� yat›l› okullardakiler,

� ceza infaz ve gözetim kurumlar›ndakiler,



384 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

Ayn› uygulama, bedensel ya da zihinsel bir sa¤l›k sorunu nedeniyle afla¤›daki kurumlarda bulunan çocuklar› da
kaps›yor mu?

� hastaneler,

� sa¤l›k birimleri,

� psikiyatri ko¤ufllar›,

� terapi merkezleri.

Bu tür denetim ve incelemelerde afla¤›daki hususlar›n göz önüne al›nmas› isteniyor mu?

� çocu¤a uygulanan tedavi (her yönüyle),

� çocu¤un yerlefltirildi¤i yer (çocu¤un burada kalmas›n›n gerekli olup olmad›¤› dahil),

� çocu¤un kendi görüflleri (özel görüflmenin güvence alt›na al›nmas› da dahil).

� Bu tür denetlemeler, çocu¤un korunmas›n› ve esenli¤ini sa¤layacak s›kl›ktaki aralarla m› yap›l›yor?

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 25. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› 25. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 20: aile ortamlar›ndan yoksun kalan çocuklar

Madde 21: evlat edinme

Madde 22: mülteci çocuklar

Madde 23: özürlü çocuklar

Madde 24: sa¤l›k hizmetleri

Madde 28: e¤itim hizmetleri

Madde 37: özgürlükten yoksun b›rak›lma

Madde 39: rehabilite edici önlemler

Madde 40: çocuk adalet sistemleri
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1. Taraf Devletler, her çocu¤un, sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten yararlanma hakk›n› tan›r ve bu hak-
k›n tam olarak gerçekleflmesini sa¤lamak için ulusal haklar›na uygun, gerekli önlemleri al›rlar.

2. Sosyal güvenlik, çocu¤un ve çocu¤un bak›m›ndan sorumlu olanlar›n kaynaklar› ve koflullar› göz önüne al›-
narak ve çocuk taraf›ndan ya da onun ad›na yap›lan sosyal güvenlikten yararlanma baflvurusuna iliflkin
baflkaca durumlar da göz önünde tutularak sa¤lan›r. 

26.
madde, çocuklara Devlet tara-
f›ndan sağlanan malî destekle
ilgilidir. Çocuklar, ekonomik
anlamda genel olarak yetişkin-

lere bağ›ml›d›rlar. Çocuklar›na karş› sorumluluk-
lar› olan yetişkinler, bir iş bulup çal›şamad›klar›
için ya da özel durumlar› (hastal›k, özürlülük, ge-
belik, yaşl›l›k vb. gibi) nedeniyle çal›şamay›p bu
sorumluluklar›n› yerine getiremeyecek durumda
olduklar›nda, Devlet’in çocuklara bir tür maddî
destekte bulunma yükümlülüğü vard›r. Bu yard›m
doğrudan çocuğun kendisine ulaşt›r›l›r ya da so-
rumlu bir yetişkin eliyle çocuğa iletilir. 26. madde
bu yükümlülüğü öne ç›karmaktad›r.

26. madde, 4. maddenin hükümlerine tâbidir: “Eko-
nomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak, Ta-
raf Devletler eldeki kaynaklar›n› olabildiğince ge-
niş tutarak, gerekirse uluslararas› işbirliği çerçeve-
sinde bu tür önlemleri al›rlar.” 26. madde metninin
haz›rlanmas› s›ras›nda, sosyal güvenlik hakk›n›
aç›ktan ulusal kaynaklar›n bulunabilirliğine bağla-
ma yönünde öneriler yap›lm›ş, ancak 4. madde gö-
zetilerek bunun gereksiz olduğu sonucuna var›lm›ş-
t›r (E/KN.4/1984/71, s. 16-18; Detrick, s. 364-367).

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Söz-
leşme’sinin 9. maddesi şöyle demektedir:
“Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkese sos-
yal güvenlik hakk›n› tan›r. Bu hak, sosyal sigor-
ta hakk›n› da içerir.” Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme, bu ifadeyi, çocuğun sosyal güvenlik
hakk› yerine sosyal güvenlikten yararlanma
hakk› biçiminde değiştirmektedir. Bu, çocukla-
r›n ekonomik güvenliklerinin genel olarak ye-
tişkin bak›c›lar›n›n ekonomik durumlar›na bağ-
l› olduğu gerçeğini yans›tmaktad›r. Bu bağ›ml›-
l›k nedeniyle 26. maddenin ikinci paragraf›n›n
haz›rlanmas›nda da belirli hususlar gözetilmiş,
sosyal güvenlik koruyucu konumundaki kişinin
kaynaklar›n›n olmay›ş›na bağlanm›şt›r. Böyle
yap›lmamas› durumunda, Devletler’in, varl›kl›
ailelerin çocuklar› dahil, bütün çocuklara kay-
nak aktarmas› gibi bir zorunluluk doğabileceği
yolunda endişeler dile getirilmiştir. Bununla
birlikte taslağ› haz›rlayanlar, çocuklar›n bu kay-
naklar için doğrudan başvurabilecekleri konu-
sunda görüş birliğine varm›şlard›r
(E/KN.4/19989/48, s. 75-78, Detrick, s. 368).�

26. Maddenin Metni

Çocu¤un
sosyal
güvenlikten
yararlanma
hakk›

Özet
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Çocuk Haklar› Komitesi

Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Temel sa¤l›k ve esenlik

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere;bu alandaki politikalar›n uygulanmas› için gerekli kurumsal
altyap›ya; özellikle izleme stratejilerine ve mekanizmalar›na: bu arada Sözleflme’nin ilgili hükümleri-
nin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye iliflkin bilgi ta-
lep edilmektedir:

... (d) Sosyal güvenlik ... (madde 26...)

Bu K›lavuz’un 9(b) paragraf› uyar›nca sa¤lanan bilgilere (eflgüdüm ve izlemeye iliflkin bilgiler) ek ola-
rak, Taraf Devletler’den, Sözleflme’nin bu yönüne iliflkin uygulamalarda sosyal hizmet çal›flanlar›n›n
kurulufllar› dahil hükümete ba¤l› olsun hükümet d›fl› olsun ulusal ve uluslararas› kurulufllarla yap›lan
iflbirli¤inin niteli¤ine ve kapsam›na iliflkin bilgiler vermeleri istenmektedir. Taraf Devletler’in ayr›ca
bu kesimde kapsanan çocuklara iliflkin ek istatistikî bilgi ve gösterge iletmeleri de memnuniyetle
karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5 parag. 19-20)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“VI. TEMEL SA⁄LIK VE ESENL‹K

C. Sosyal güvenlik, çocuk bak›m hizmetleri ve tesisleri (maddeler 26 ve 18, parag. 3)

Her çocu¤un, sosyal sigorta dahil sosyal güvenlikten yararlanma hakk›n› tan›mak için al›nan önlem-
ler;

Bu hakk›n ulusal yasalar çerçevesinde tam olarak gerçekleflebilmesi için gerekli önlemler:

Sa¤lanan yararlar›n, gerek çocu¤un gerekse bak›m›ndan sorumlu olan kiflilerin kaynaklar›n› ve ko-
flullar›n› ne ölçüde dikkate ald›¤›, bu arada çocuk ad›na ya da çocuk için sa¤lanacak ne tür yararla-
ra iliflkin di¤er düflüncelerin ne ölçüde gündeme al›nd›¤›.

Raporlarda, ayr›ca, bu hakk›n yaflama geçirilmesi aç›s›ndan gerekli yasal düzenlemelere, çocuklar›n
bizzat kendilerinin ya da baflkalar› arac›l›¤›yla sosyal güvenlik için baflvurabilme koflullar›na, bu tür
baflvurular›n hangi ölçütlere göre de¤erlendirildi¤ine, bu yöndeki önlemlerin kapsam›na ve malî bo-
yutlar›na; yap›lan yard›mlar›n yafla, cinsiyete, aile bafl›na çocuk say›s›na, ana-babalar›n kiflisel duru-
muna, tek ebeveynli ailelere ve sosyal güvenlikle iflsizlik aras›ndaki iliflkilere göre dökümüne de yer
verilmelidir.”

(ÇHS/K/58, parag. 99-100. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da bu
madde çerçevesinde verilecek raporlarla ilgilidir: 35 ve 66; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, s.
687.)

“Çocuklar›n sosyal sigorta dahil
sosyal güvenlikten yararlanma”
hakk›

1985’ten 1995’e geçen on y›l tüm dünyada ekono-
mik durgunluk y›llar› oldu. Bu durgunluğa d›ş
borçlar›n yükü de bindi ve sosyal güvenlik harca-
malar›nda k›s›nt›y› öngören dönemin yayg›n eko-

nomik felsefesi, genellikle d›ş yard›mlar›n “yap›-
sal uyum” programlar›na bağland›ğ› koşullarda,
Sözleşme’yi onaylayan ülkelerin çoğunu çocukla-
ra yönelik sosyal güvenlik yard›mlar›nda kesinti
yapmak zorunda b›rakt›. Daha sonra, hükümetler,
donör ülkeler ve uluslararas› finans kuruluşlar› bir
gerçeği görmeye başlad›lar: Devlet, nüfusun tü-
müne yönelik temel sosyal hizmetleri destekleme-
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diği sürece piyasa yönelimli bir stratejinin başar›-
l› olma şans› s›n›rl›d›r. 1995 y›l›nda Kopenhag’da
yap›lan Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi sosyal
güvenlik ağlar›n›n güçlendirilmesi çağr›s›nda bu-
lundu )çerçeveli yaz›ya bak›n›z). Beş y›l sonra ya-
p›lan ve bu toplant›n›n takibi niteliğinde olan Ge-
nel Kurul özel oturumunda, örneğin mikro kredi
gibi uygulamalarla yoksulluğun ortadan kald›r›l-
mas›nda belirli başar›lar kazan›ld›ğ› belirtildi. Bu-
nunla birlikte, yoksullara yönelik yeni tehlikeler
de baş göstermekteydi: Örneğin çok uluslu şirket-
lerin giderek güçlenmesi gibi (Genel Kurulun 24.
özel oturumu, A/RES/S-24/2, 2000). 

Komite, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşmenin 10.
y›ldönümü dolay›s›yla şu noktaya işaret etmiştir
(bkz. s.62):

“Komite, ekonomik politikalar›n çocuk haklar›
bak›m›ndan hiçbir zaman nötr olmad›¤›na dik-
kat çekmek ister. Komite, sivil topluma ça¤r›da
bulunarak, dünya liderlerini ve BM ‹nsan Haklar›
Yüksek Komiserli¤i, UNICEF Genel Direktörü ve
Dünya Bankas› Baflkan› gibi sorumlu mevkilerde
bulunanlar› makroekonomik ve mali politikalar›n
çocuk haklar›n› nas›l etkiledi¤ini, bu politikalar›n
söz konusu haklar›n yaflama geçirilmesi aç›s›n-

dan nas›l de¤ifltirilebilece¤ini de¤erlendirmeleri
için giriflimde bulunmas›n› istemektedir.

“...Komiteye göre, çocuklara ve temel sosyal
hizmetlere yap›lacak yat›r›m›n ekonomik aç›dan
da son derece anlaml› oldu¤unu, bunlar›n ihma-
linin ise ekonomik ve sosyal kalk›nmay› engelle-
yece¤ini gösteren kan›tlar daha da art›r›lmal› ve
kamuoyuna yayg›n biçimde yans›t›lmal›d›r.” (22.
oturum raporu, Eylül/Ekim 1999, ÇHS/K/90, pa-

rag. 29 (m) ve (n)

Ekonomik durgunluk döneminde kimi ülkeler ço-
cuklar›n sosyal güvenliği için girişimlerde bulun-
muştur. Komite bu girişimleri övgüyle karş›lam›ş-
t›r. Örneğin: 

“Komite ortadaki ekonomik durgunlu¤a karfl›n,
Delegasyonun giderek artan yoksullukla müca-
dele ve mevcut eflitsizlikleri azaltmak üzere ön-
lemler alma kararl›l›¤›nda olmas›n› memnuniyet-
le karfl›lamaktad›r. Komite bu hususta, il ve böl-
ge yönetimlerine çocuklar›n haklar›n›n korunma-
s› ve gelifltirilmesi alan›nda yard›mc› olacak bir
Aile Destekleme Fonu’nun oluflturulmas›na dik-
kat çeker.”(Kanada ‹RSG, Add.37, parag. 6)

Mali krizlerde etkilerin azalt›lmas›: Dünya Bankas› dersleri 

“1990’l› y›llarda ekonomik gerilemeler ve sosyal başar›s›zl›klar mali krizlerin getirdiği maliyetin
farkl› ülkelerdeki boyutlar›n› ortaya koydu. 1997 y›l›nda Doğu Asya’da patlayan en son krizde çocuk-
lar›n korunmas› ve esenliği dahil olmak üzere sosyal konular Bankan›n faaliyetlerinde ve politikala-
r›nda merkezi önem taş›m›şt›r. Örneğin, başar›l› bir burs program› sayesinde, Endonezya’daki krizin
en ağ›r olduğu dönemde bile yoksul öğrenciler eğitim aç›s›ndan belirli bir güvenlik ağ›n›n içine al›n-
m›şlard›r. Bu yenilikçi girişim sonucunda burslar›n ve hibe fonlar›n yaklaş›k yüzde 90’› fiilen öğren-
cilere ve okullara ulaşm›şt›r. Böylece okullara kay›tta azalma beklenenin çok alt›nda gerçekleşmiş,
burs alan öğrencilerden ancak yüzde 5’i okullar›n› b›rakm›şt›r.

“Ekonomik kriz dönemlerinde çocuklara ve ergenlere özel dikkat gösterilmesi son derece önemlidir.
Bir gerçek son dönemlerde aç›k seçik ortaya ç›km›şt›r: Yoksullukla mücadele ve risk yönetimi alan-
lar›ndaki politikalar belirlenirken, ister kriz döneminde olunsun isten olunmas›n, özellikle çocuklar
dikkate al›nmamaktad›r. Sosyal risk değerlendirmesi ve yaşam boyu risk değerlendirmeleri sayesin-
de çocuklar›n yaşamlar›ndaki en k›r›lgan dönemler belirlenebilmekte, böylece önleyici ve hafifletici
girişimlerde bulunulabilmektedir. Etkili bir sosyal risk yönetimi arac›l›ğ›yla yerel topluluklar›n doku-
suna destek verilmekte, böylece çocuklar›n sokaklara düşmeleri ya da çok zor koşullarda çal›şmaya
mecbur kalmalar› önlenmektedir. Çocuklar›n yaşamlar›na gerekli özenin gösterilmesiyle, bir yanda
ekonomik ve kurumsal reformlar, diğer yanda ise sosyal dokunun onar›lmas› aras›nda gerekli bağlan-
t›lar kurulabilmektedir. Makroekonomik politika ile sosyal kalk›nman›n birbirinden ayr›lmas›, başa-
r›s›zl›ğa götürecek bir reçetedir. 

“Son dönemde yeni gelişen piyasalarda ac› bir ders ortaya ç›km›şt›r. Buna göre, yerleşmesi gereken
finansal ve sosyal sistemler riski azaltmal›, güç durumdaki kesimleri – başta kad›nlar ve çocuklar ol-
mak üzere- korumal› ve şoklar gelip çatt›ğ›nda direnç oluşturmal›d›r. Sağl›kl›, iyi bak›lan ve eğitil-
miş; kendi gelişimleri için f›rsatlara sahip insanlar olmadan hiçbir ülke çocuklar›n›n geleceğini gü-
vence alt›na alamaz. Geleceğe, çocuklara yap›lacak yat›r›m, uzun dönemde ekonomik büyümenin ve
yoksulluğun azalt›lmas›n›n merkezinde yer alan önemli bir noktad›r.”

(Verilen Sözün Tutulmas›: Çocuklar›n Esenliğinin Sağlanmas›, BM Genel Kurulunun 2001 Dünya
Çocuk Zirvesi’nin takibi amac›yla yapt›ğ› özel oturuma sunduğu rapor, Aral›k 2000, parag. 3.21-
3.23) 
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(Kanada’daki Çocuklulara Vergi Kolayl›ğ› uygula-
mas› federal hükümetin çocuklara ve ailelerine
1994-1999 y›llar›nda 2,1 milyar dolar yard›m yap-
mas› anlam›na gelmektedir. (Kanada İR, parag. 14))

“Komite memnuniyetle gözlemifltir ki, günümü-
zün ekonomik durgunluk ortam›nda yetkililer,
aralar›nda çocuklar›n da yer ald›¤› en dezavantaj-
l› kesimlerin sosyal refah›na iliflkin bütçe kaynak-
lar›nda k›s›nt› yapmama karar› alarak bu konuda
gerekli duyarl›l›¤› göstermifllerdir.” (Belçika ‹RSG,
Add. 38, parag. 7. Ayr›ca bkz. Romanya ‹RSG,
add. 16, parag.4; Fransa ‹RSG, Add. 20, parag.
20; Almanya ‹RSG, Add. 43, parag. 31; Portekiz
‹RSG, Add. 45, parag. 4; Finlandiya ‹RSG, Add.
53, parag.3; Hong Kong ‹RSG, Add. 63, pa-

rag.7; Finlandiya 2RSG, Add. 132, parag. 3)

Ancak Komite bu yöndeki övgülerine belirli bir
rezerv koyma gerekliliğini de hissetmiştir. Bu da,
toplumun en yoksul ve savunmas›z kesimlerinden
çocuklar›n sosyal güvenlik ağlar› d›ş›na düşmele-
riyle ilgilidir. Bugün sosyal güvenlik sisteminin
eksiksiz say›labileceği hiçbir ülke yoktur. Komite,
Rusya Federasyonu’nun İkinci Raporunu değer-
lendirirken çocuklar›n finansal aç›dan ihmal etme-
nin sonuçlar›na da değinmiştir:

“Komite, uzun süren mali krizin çocuklar›n duru-
munu olumsuz etkilemesinden endiflelidir. Bu
kriz nedeniyle çocuklar›n yaflam koflullar› kötü-
leflmekte, sosyal yat›r›m programlar› aksamakta,
böylece çocuk haklar›na gerekli sayg› ve özen
de gösterilememektedir. Yayg›n yoksulluk, aile
yap›s›n›n zay›flamas›, ihmale u¤ram›fl ve evsiz
çocukla sokakta yaflayan çocuk say›s›ndaki art›fl,
intiharlar›n artmas›, alkol ve uyuflturucu kullan›-
m› ve ifllenen suçlardaki art›fl Komiteyi endifle-
lendiren hususlard›r.

“Komite, Taraf Devletin, mevcut yard›mlar› en
düflük gelirli ailelere yöneltme çabalar›n› anlay›flla
karfl›lamaktad›r. Endifleye neden olan husus, bu
dönem boyunca herhangi bir yard›mdan yararla-
namayacak olan aileler ve çocuklard›r. Son ola-
rak Komite, Devlet yard›mlar›n›n, bu arada ço-
cuk yard›m›n›n geç ödenmesi ya da ödenmemesi
gibi durumlardan da endiflelidir.” (Rusya Federas-
yonu 2RSG, Add. 110, parag. 12 ve 13. Ayr›ca
bkz. Çek Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 81, parag. 7;

Gürcistan ‹RSG, Add. 124, parag. 18 ve 19)

Halihaz›rdaki sosyal güvenlik sistemlerinden
memnun olabilecek pek az ülke vard›r. Komite,
çocuk yoksulluğunun en alt düzeyde olmas› ve
ekonomik durgunluk dönemlerinde çocuklar› ko-
rumak için özel önlemler almalar› nedeniyle İskan-
dinav ülkelerine özel yer tan›maktad›r. Ancak,

İkinci Raporlarda belirtilen bir husus belirli endi-
şelere yol açm›şt›r. Çünkü desantralizasyon, sosyal
yard›mlar›n eşitsiz dağ›l›m›na neden olmaktad›r:
“Taraf Devlet en genifl kapsaml› sosyal yard›m
sistemine sahip olmas›na karfl›n, görüldü¤ü ka-
dar›yla belediyelerle toplumsal katmanlar aras›n-
daki eflitsizlik artmaktad›r. Sonuçta, ekonomik
olarak dezavantajl› gruplar d›fllanmakta, gerilim-
ler ortaya ç›kmakta ve bu kesimlere daha düflük
kalitede hizmet götürülmektedir. Komiteye gö-
re, Sözleflmenin 2, 26, 27 ve 30. maddeleri ›fl›-
¤›nda gerekli bütün önlemler al›narak baflta en
yoksul aileler olmak üzere herkesin sosyal yar-
d›mlardan yararlanmas› sa¤lanmal› ve kamuoyu
bu haklar konusunda daha fazla bilgilendirilmeli-
dir.” (‹sveç 2RSG, Add. 101, parag. 18)

“Komiteyi endiflelendiren husus, yerel yetkililerin
düflük gelirli ailelere mensup çocuklara sa¤lad›k-
lar› sosyal yard›mlar›n kapsam› ve standard› be-
lediyeden belediyeye farkl›l›k göstermektedir. Bu
eflitsizli¤in nedeni, bir yan›yla yerel yönetimlerin
elindeki maddi kaynaklar›n farkl› olmas›, bir ya-
n›yla belirlenen önceliklerin farkl›laflmas› ve niha-
yet bir yan›yla da ihtiyaçlar›n de¤erlendirilmesi
ve yard›mlarda farkl› sistemlere baflvurulmas›d›r.
Bütün bunlar›n sonucunda çocuklar›n sosyal yar-
d›mlara erifliminde ya da ulaflan sosyal yard›m-
larda farkl›l›klar ortaya ç›kmakta, özellikle özürlü
çocuklar bulunduklar› co¤rafi yere göre farkl›
imkanlara sahip olmaktad›r. 

“Komiteye göre Taraf Devlet nerede otururlarla
otursunlar bütün çocuklar›n eflit standartta hiz-
mete eflit eriflim sahibi olacaklar› önlemleri alma-
l›d›r. Bunun bir yolu, Sözleflmenin sosyal yard›m
ve hizmetlerle ilgili bölümlerinde yer alan hü-
kümlerin yerine getirilmesi için gerekli maddi
kaynaklar›n tahsisinde merkezi standartlar›n ge-
tirilmesi olabilir.” (Norveç 2RSG, Add. 126, pa-
rag. 16 ve 17. Ayr›ca bkz. Finlandiya 2RSG,

Add. 132, parag. 15 ve 16) 

Zengin ülkelerdeki çocuklar›n kabul edilmesi
mümkün olmayan yoksulluk içinde yaşamalar› hiç
kuşkusuz daha utanç verici bir durumdur. Ancak,
Komite’nin Nijerya’ya da belirttiği gibi en yoksul
ülkeler bile, Sözleşme hükümlerine göre belirli yü-
kümlülükler alt›ndad›r ve bu yükümlülükleri yeri-
ne getirmemenin herhangi bir mazereti olamaz:
“Komite, ülkede yoksullu¤un ciddî biçimde yay-
g›nlaflmas›n› ve asgarî ücretin temel gereksinim-
leri karfl›lamada yetersiz kalmas›n› dikkate ala-
rak, baflta ana ya da babadan yaln›zca birinin
oldu¤u ya da bafl›nda kad›n›n oldu¤u aileler ol-
mak üzere ailelere sosyal destek olmay›fl›n› ciddî
bir endifleyle karfl›lamaktad›r...
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“Komite vurgulamak ister ki, genel olarak malî

kaynaklar›n bulunmay›fl›, en güç durumdaki ço-

cuklar› koruyacak sosyal güvenlik programlar›n›n

ve a¤lar›n›n olmay›fl›n›n mazereti olarak ileri sü-

rülemez. Dolay›s›yla, Komite, ülkede gelifltirilen

ekonomik ve sosyal politikalarla, ülkenin Sözlefl-

me ile alt›na girdi¤i yükümlülükler, bu arada

özellikle sosyal güvenlik ve sosyal koruma ile il-

gili 26. ve 27. maddeler aras›nda bir tutarl›l›k

bulunup bulunmad›¤›n› ortaya koymak üzere

ciddî incelemeler yap›lmas› gerekti¤i kan›s›nda-

d›r.” (Nijerya ‹RSG, Add.61, parag. 17 ve 33)

“… bu hakk›n tam olarak ger-
çekleflmesini sa¤lamak için ulu-
sal hukuklar›na uygun, gerekli
önlemleri alma” görevi

Sosyal güvenlikle ilgili yasalar pek çok gizli teh-
likeyi içerir. Bunlar aras›nda en yayg›n olanlardan
biri, bu yasalar›n kaynaklar› en fazla gereksinim
içine olana yöneltememesidir. Kolombiya taraf›n-
dan Komite’ye sunulan raporda da yer ald›ğ› gibi:
“Daha önceleri sosyal programlar ve projeler, hiz-
metlerin yeterli düzeyde sunumunun bu alandaki
talebi karş›layacağ› varsay›m›na dayanarak, hiz-
met sunumu üzerinde yoğunlaşm›şlard›. Ancak bu

Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi (Kopenhag 1995)

Dünya Zirvesi, sosyal güvenliğin pekiştirilmesi ve güç durumda olan kişilerin azalt›lmas› amac›yla
aşağ›daki tavsiyelerde bulunmuştur:

“Sosyal güvenlik sistemleri yasal düzenlemelere dayand›r›lmal› ve gerektiğinde güçlendirilip kapsam
olarak genişletilmelidir ... Bu yönde at›labilecek ad›mlar aras›nda şunlar yer almaktad›r:

(a) Gereksinim içinde olanlar› hedef alan, herkese belirli bir koruma sağlayan programlarla sosyal si-
gorta programlar›n›n, ülkenin malî ve idarî kapasitesi dikkate al›narak güçlendirilmesi ve genişle-
tilmesi;

(b) Gerektiğinde, herkese sosyal güvenlik sağlayan sosyal yard›m programlar›n›n, ülke koşullar›na
uygun bir takvim ve koşullar ›ş›ğ›nda tedricen genişletilmesine yönelik bir stratejinin geliştirilme-
si;

(c) Ekonomik yeniden yap›lanma ile ilişkili sosyal güvenlik ağlar›n›n, genel olarak yoksullukla mü-
cadele ve üretken istihdam› art›rman›n tamamlay›c› stratejileri olarak görülmesi. Doğas› gereği k›-
sa dönemli olan sosyal güvenlik ağlar›n›n yoksulluk içindekileri korumas› ve üretken istihdam ola-
naklar› bulmalar›na yard›mc› olmas›;

(d) İnsanlar›n mümkün olan en k›sa süre içinde kendi kendilerine tam yeterli hale gelmelerine yar-
d›mc› olmak, aileleri destekleyip korumak, ekonomik etkinliklerden d›şlananlar› yeniden ekono-
miyle bütünleştirmek ve korunma gereksinimi içinde olanlar›n toplumdan yal›t›lmalar›n› ve top-
lumca damgalanmalar›n› önlemek için sosyal yard›m ve destek programlar› haz›rlamak;

(e) Sosyal güvenlik programlar›n› güçlendirme amac›yla devlet gelirlerini art›rman›n yollar›n›n araş-
t›r›lmas›, özel sektörle gönüllü kuruluşlar›n sosyal güvenlik ve destek alan›ndaki faaliyetlerinin teş-
vik edilmesi;

(f) Yard›m kuruluşlar›n›n, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlar›n›n bu alandaki yenilikçi ça-
balar›n›n teşvik edilmesi;

(g) Kendi işinde çal›şanlarla aileleri başta olmak üzere çal›şan kesimlere sosyal güvenlik sağlayacak,
bu kesimlerin yoksulluk içine düşmesini önleyecek programlar›n, kapsam genişletilmesi, yard›m-
lar›n hemen sağlanmas› ve kazan›lan haklar›n iş değiştirildiğinde de sürmesini sağlama yoluyla
güçlendirilmesi ve yayg›nlaşt›r›lmas›;

(h) Uygun yasal düzenlemelerle, yard›mc› nitelikteki sosyal güvenlik programlar›n›n etkin ve saydam
olmas›n›n sağlanmas›, böylece işçilerin, işverenlerin ve Devlet’in katk›lar›n›n nereye gittiğinin ka-
t›l›mc›lar taraf›ndan izlenebilmesinin güvence alt›na al›nmas›;

(i) Yap›sal uyum programlar›nda yeterli sosyal güvenlik ağlar›n›n oluşturulmas›;

(j) Sosyal güvenlik ve destek programlar›n›n kad›nlar›n gereksinimlerini karş›lamas›; bu arada kad›n-
lar›n çeşitli rollerini ve duyarl›l›klar›n› dikkate almas›; işten ayr› geçen dönem sonunda yeniden işe
girmelerine kolayl›k gösterilmesi, yaşl› kad›nlara destek verilmesi ve kad›n›n çeşitli rollerinin ve
sorumluluklar›n›n toplum taraf›ndan kabul edilmesini sağlamas›.”

(Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi, 19 Nisan 1995, A/KONF. 166/9, s. 52-53)
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durum çeşitli eşitsizliklere yol açt›; çünkü bu prog-
ramlardan yararlananlar, genellikle gereksinimi
daha az kesimler oldu.” (Kolombiya İR, parag. 28)

Bu güçlüğün aş›lmas› için ciddî bir planlama ve iz-
leme gerekmektedir. Devletler ayr›ca devresel ge-
rilemeleri ve finansal krizleri de önceden kestirip,
en değerli varl›klar› olan çocuklar› koruyacak  ih-
tiyat planlar› haz›rlamal›d›rlar.(bkz. kutu yaz›s›).

Bu görev, ayn› zamanda, Taraf Devletler’in, sosyal
güvenlik yard›mlar›ndan çocuklar için ya da ço-
cuklar ad›na tam olarak yararlan›lmas›n› sağlama-
lar›n› gerektirir. Dolay›s›yla, bu tür yard›mlar ko-
nusunda halk› bilgilendiren kampanyalara, etkili
idarî mekanizmalara ve “başvurana iyi davranan”
yard›m merkezlerine, formalitelere ve usullere de
kaynak ayr›lmal›d›r. 25. madde, sosyal güvenlik
hizmetlerinin nas›l verileceği konusunda bir reçete
sunmamaktad›r. Bununla birlikte Taraf Devletler,
sosyal yard›mlara hak kazanan herkesin, herhangi
bir ayr›mc›l›k görmeden, toplum taraf›ndan dam-
galanmadan, başka herhangi bir hakk›n› yitirme-
den ve özel yaşam›n›n sayg›nl›ğ› korunarak bu yar-
d›mlar› fiilen almas›n› sağlamal›d›rlar.

“çocu¤un ve çocu¤un
bak›m›ndan sorumlu olanlar›n
kaynaklar› ve koflullar› göz
önüne al›narak”

Sözleşme, ana-babalar›n ve çocuklardan sorumlu
olan diğer kişilerin malî ve diğer sorumluluklar›-
n›n alt›n› çizmektedir. Örneğin 27(4). madde, ço-
cuğun bak›m giderlerinin gerektiğinde Devlet tara-
f›ndan karş›lanmas›n› öngörmektedir (bkz. s. 369).

Buna ek olarak, s›n›rl› kaynaklar›n etkin biçimde
tahsisi aç›s›ndan, çocuklar›n sosyal güvenlik du-
rumlar›n›n araçlara göre s›nanmas› da arzu edil-
mektedir. Ancak, dikkat edilmesi gerekir ki, ana-
babalar›n koşullar› ne olursa olsun, bütün çocuk-
lar› kapsayan bir maddî destek ne makuldür ne de
imkân dahilindedir. Devlet’in çocuklara yapacağ›
yat›r›m›n sağlam bir gerekçesi vard›r. Çünkü, ço-
cuklara yap›lacak yat›r›m geleceğin sosyal güven-
liğiyle ilgilidir. Bu çerçevede, çocuklu ailelere
vergi iadeleri ya da doğrudan yard›mlarla teşvik
ve destek sağlanabilir. Bütün çocuklar› kapsayan
yard›mlar›n, idarî masraflar s›n›rl› kal›rken yar-
d›mlardan herkesin yararlanmas› gibi bir avantaj›
vard›r. Masraflar daha s›n›rl›d›r, çünkü bu kap-
samda araçlar›n s›nanmas›na gerek yoktur.  

Sosyal yard›mlar›n, deneme amac›yla belirli ke-
simlere yöneldiği durumlarda, bu kesimlerin be-
lirlenmesinde ayr›mc› davran›lmamas› ve yard›m-
lar›n bu yard›mlar› alanlar›n toplum taraf›ndan
damgalanmas›yla sonuçlanmamas› büyük önem
taş›maktad›r. 

“… çocuk taraf›ndan ya da
onun ad›na yap›lan” yard›mlar-
dan yararlanmak üzere baflvuru

Bu hak belirli bir gerçeği vurgulamaktad›r. Buna
göre, çocuklardan yasal anlamda sorumlu olan ki-
şiler çocuklar ad›na yard›m talebinde bulunma
hakk›na sahipken, gerektiği durumlarda bu yar-
d›mlar›n doğrudan doğruya çocuklar›n kendilerine
yönelmesi de önemlidir. Hollanda, 26. maddeye
bu konuya ilişkin bir çekince koymuştur: “Hollan-
da Krall›ğ›, Sözleşme’nin 26. maddesindeki hü-
kümleri, bu hükümlerin çocuklara kendi başlar›na
ayr›ca sosyal güvenlik, bu arada sosyal sigorta
hakk› tan›ma anlam›na gelmediği çekincesiyle ka-
bul etmektedir.” (ÇHS/K/2/Rev.8 s. 31). Hollan-
da, verdiği ilk raporda şunu belirtmiştir: “Hollan-
da’da, bir çocuk belirli koşullarda (çal›şan veya
ikamet eden kişi olarak) sosyal güvenlik haklar›n-
dan yararlanabilecek statüye bizzat sahip olsa bi-
le, pratikteki durum, çocuğun ana babas›n›n sos-
yal güvenlik haklar› dolay›s›yla gündeme gelmek-
tedir.” Hollanda, bu gerekçeden hareketle çekin-
cesini geri çekmeyeceğini bildirmiştir (Hollanda
İR, parag. 223). Ancak Komite bu gerekçeye kar-
ş›n çekincenin geri çekilmesini özendirmiştir
(Hollanda İRSG, Add. 114, parag. 7).

Çocuğun bu konuda kendi ad›na talepte bulunma-
s›, ana-baban›n şu ya da bu nedenle talepte bulun-
ma hakk›na sahip olmamas› ya da bulunamayacak
durumda olmas› halinde gündeme gelebilir. Ko-
mite, böyle bir durumun Lübnan’da ortaya ç›kt›ğ›-
n› belirterek şu öneride bulunmuştur:

“... ana-babas› sosyal güvenlik kapsam›nda ol-
mayan çocuklar için sa¤l›k sigortas› kart› ç›kart›-

labilir.” (Lübnan ‹RSG, Add.54, parag. 34)

Çocuklar›n bu tür sosyal yard›mlara ulaşabilmele-
rinin, yaln›zca başlar›nda bulunan yetişkinlerin
durumuna bağl› olmamas› gerektiği söylenebilir.
Örneğin Danimarka “kamu dairelerinde ya da hiz-
metlerinde çal›şanlara”, çocuklar dahil herhangi
bir kişinin sosyal yard›ma gerek duyduğunun be-
lirlenmesi halinde bu durumu ilgili yetkililere bil-
dirme görevi vermektedir (Danimarka İR, parag.
50).

Ayr›ca, çocuklar “çok büyük” say›ld›klar› için bu
yönde taleplerde bulunamayacak durumda olabi-
lirler (bkz. madde 1, çocuğun tan›m›, s. 5). Komi-
te, bu konuda Yeni Zelanda’ya şu endişelerini ilet-
miştir:

“... Devlet deste¤i söz konusu oldu¤unda, bu
yard›m ve deste¤e hak kazan›labilecek yafl Hü-
kümet’in de¤iflik birimlerinde farkl› belirlendi¤in-
den ortaya bir tutars›zl›k ç›kmaktad›r.” (Yeni Ze-

landa ‹RSG, Add.71, parag. 10)
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Bu duyarl›l›k, Birleşik Krall›k için de geçerlidir.
Çünkü bu ülkede 16-17 yaşlar›ndaki birçok çocuk,
aileleri ile birlikte yaşamad›klar›nda bile gelir des-
teği için başvurma hakk›na sahip değildir:

“Komite yoksulluk içinde yaflayan çocuk say›s›-
n›n giderek artmas› konusundaki endiflelerini di-
le getirir. Komite, sokaklarda yaflayan ve dile-
nen çocuk olgusunun giderek daha belirgin hale
geldi¤inin fark›ndad›r. Komite, gençlere sosyal
yard›m ve destek sa¤lanmas›yla ilgili düzen-
lemelerde yap›lan de¤iflikliklerin evsiz barks›z
genç insan say›s›ndaki art›fla katk›da bulun-
du¤undan endiflelidir...

“... Sözleflme’nin 4. maddesinin uygulanmas›
ba¤lam›nda Komite, Sözleflme’nin genel il-
kelerinin, özellikle de çocu¤un yüksek yarar›na
iliflkin 3. madde hükümlerinin, Hükümet’in
gerek merkezî gerekse yerel düzeylerdeki poli-
tikalar›n›n belirlenmesinde yol gösterici olmas›n›
önermektedir. Bu yaklafl›m, sosyal sektöre mer-
kezî ve yerel yönetim düzeylerinde kaynak tah-
sisine iliflkin kararlar için geçerli olmal›d›r. Bu

söylenen, zorunlu e¤itimini bitiren ancak her-
hangi bir ifli olmayan çocuklara yap›lacak yar-
d›mlar için de geçerlidir...” (BK ‹RSG, Add.34,
parag. 15 ve 24)

Ayr›ca dikkat edilmesi gereken bir nokta, yetiş-
kinlere yönelik sosyal yard›m sistemlerinin böyle
bir niyet olmasa bile çocuklara ilişkin olumsuz
sonuçlar doğurabilmesidir. Örneğin Komite Çin’e
ilişkin şu görüşünü dile getirmiştir:

“Komite’nin görüflüne göre, sosyal güvenlik
alan›nda al›nan önlemlerin yetersizli¤i, gelecekte
ana-babalar›na bak›m ve destek sa¤lama aç›s›n-
dan çocuklara afl›r› bel ba¤lanmas› sonucunu
do¤urmufl olabilir. Bu da, örne¤in k›z çocuklarla
özürlü çocuklar›n zarar›na, erkek çocuk tercihi
gibi zararl› geleneksel uygulamalar›n sürmesine
katk›da bulunmufl olabilir...

“Komite, ailelerin, özellikle yaflland›klar›nda ken-
dilerine bakacak kifliler olarak çocuklar›na afl›r›
ba¤›ml› olmalar› durumunu giderecek önlemlere
gerek oldu¤u görüflündedir.”(Çin ‹RSG, Add.56,
parag. 12 ve 32)
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

26. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (26. madde, sosyal güvenlik, maliye, istihdam, adalet, konut ve sosyal refahla ilgili dev-
let kurulufllar›n› özel olarak ilgilendirmektedir)

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 26. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (26. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin sosyal
yard›m kurumlar›nda çal›flanlar›, sosyal hizmet görevlilerini ve yarg› sisteminde görev yapanlar› kapsamas›
gerekir).

2266..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr

� ‹htiyac› olan her çocu¤un sosyal güvenlikten (sosyal sigorta dahil) yasal olarak yararlanma hakk› var m›?

� Çocuklar›n ve ailelerinin sosyal güvenlikle ilgili haklar› bilmelerini sa¤layacak önlemler al›nm›fl m›?

� Söz konusu ikramiye, yard›m ve ödemeleri alma ifllemleri mümkün oldu¤unca kolaylaflt›r›lm›fl m› (örne¤in
otomatik ödeme, basit baflvuru formlar›, görevlilere rahatça ulaflabilme gibi)?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Sosyal güvenlik yard›m› için yap›lacak baflvurular›n herhangi bir çocuk kesimi için (örne¤in ücra yerlerde
yaflayanlar ya da ana-babalar› okur yazar olmayanlar gibi) ayr›mc› uygulamalara yol açmas›n› engelleyecek
önlemler al›nm›fl m›?

� Sosyal güvenlik yard›mlar›n›n çocu¤a ulaflma yollar› çocu¤un özel yaflam›n›n gizlili¤ine sayg›y› gözetecek
biçimde düzenlenmifl mi?

� Çocuklar sosyal güvenlik yard›mlar›ndan yararlanmak için kendileri baflvuruda bulunabiliyorlar m›?

� Çocu¤un geçimi ve bak›m›ndan sorumlu kifliler bu baflvurular› çocuklar ad›na yapabiliyorlar m›?

� Üçüncü taraflar (örne¤in çocu¤un geçim ve bak›m›ndan do¤rudan do¤ruya sorumlu olmayanlar) çocuk-
lar ad›na böyle baflvurularda bulunabiliyorlar m›?

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 26. madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 26. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 3(2): Çocu¤a gerekli koruma ve bak›m› sa¤lamada Devlet’in ödevleri

Madde 18: ana-baban›n ortak sorumluluklar›

Madde 23: özürlü çocuklar›n haklar›

Madde 24: sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma hakk›

Madde 27: yeterli bir yaflam standard›na ulaflma ve bu konuda ana-baba ve baflkalar›ndan yard›m görme
hakk›

Madde 28: e¤itim hakk›
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1. Taraf Devletler, her çocu¤un bedensel, sinirsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal geliflmesini sa¤layacak yeter-

li bir hayat seviyesine sahip olma hakk› oldu¤unu kabul ederler.

2. Çocu¤un geliflmesi için gerekli hayat flartlar›n›n sa¤lanmas› sorumlulu¤u; sahip olduklar› imkânlar ve ma-

lî güçler çerçevesinde öncelikle çocu¤un ana-babas›na veya çocu¤un bak›m›n› üslenen di¤er kiflilere düfler.

3. Taraf Devletler, ulusal durumlar›na göre ve olanaklar› ölçüsünde, ana-babaya ve çocu¤un bak›m›n› üsle-

nen di¤er kiflilere, çocu¤un bu hakk›n›n uygulanmas›nda yard›mc› olmak amac›yla gerekli önlemleri al›r ve

gereksinim oldu¤u takdirde özellikle beslenme, giyim ve bar›nma konular›nda maddî yard›m ve destek prog-

ramlar› uygularlar.

4. Taraf Devletler, Taraf Devlet ülkesinde veya baflka ülkede bulunsun; ana-babas› veya çocu¤a karfl› malî

sorumlulu¤u bulunan di¤er kifliler taraf›ndan, çocu¤un bak›m giderlerinin karfl›lanmas›n› sa¤lamak amac›y-

la her türlü uygun önlemi al›rlar. Özellikle çocu¤a karfl› malî sorumlulu¤u olan kiflinin, çocu¤un ülkesinden

baflka bir ülkede yaflamas› halinde, Taraf Devletler, bu konuya iliflkin uluslararas› antlaflmalara kat›lmay›

veya bu tür antlaflmalar akdinin yan›s›ra baflkaca uygun düzenlemelerin yap›lmas›n› teflvik ederler.

27.
madde, eksiksiz gelişmeleri için
çocuklara yeterli ve uygun ya-
şam standard› sağlanmas›n› ön-
görmektedir. Ana-babalar, bu

hakk›n sağlanmas›nda başl›ca sorumluluğu taş›-
yan kişilerdir. Devletler ise, eğer gerekliyse, ana-
babalara bu alanda yard›mc› olacaklar ve çocuğa
örneğin yiyecek, giyecek ve konut gibi maddî yar-
d›m sağlayacaklard›r. Devletler, ayr›ca, ana-baba-
lar›n çocuklar›n bak›m giderlerini karş›layabilme-
leri için gerekli yard›mlar› da yapacaklard›r. 

27. madde, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin
iki temel ilkesi ile bağlant›l›d›r. Bunlardan biri

olan çocuğun “gelişme” hakk›n›n, “azamî çaba”
ile ve “mümkün olduğunca” uygulanmas› gerekir
(maddeler 6 ve 29). 27. maddenin bağlant›l› oldu-
ğu ikinci önemli ilke ise, ayn› maddenin (2). ve
(4). paragraflar›nda ifade edilen, ana-babalar›n,
Devlet’in de yard›m›yla, bu gelişmeyi güvence al-
t›na almalar› gerekliliğidir. Bu ilke 5, 7 ve 18.
maddelerde de vurgulanm›şt›r. 

27. madde böyle bir gelişmenin, çocuğun yaşam
koşullar›ndan ayr› ele al›namayacağ›n› kabul et-
mektedir. 27. madde, eksiksiz gelişmenin bütün
bileşenlerini - bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal
ve toplumsal - s›ralayarak, yeterli yaşam standar-

27. Maddenin Metni

Çocu¤un
uygun yaflam
standartlar›na
sahip olma
hakk›

Özet
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d›n›n, bunlar ne kadar önemli olurlarsa olsunlar,

yaln›zca yiyecek, giyecek ve bar›nak gibi temel

gereksinimlerle s›n›rl› olmad›ğ›n› aç›kl›ğa kavuş-

turmuştur. Bugüne dek Komite’ye sunduklar› ra-

porlarda çocuklar›n gereksinimlerini karş›lamak

amac›yla ellerindeki kaynaklar› azamî ölçüde kul-
land›klar›n› ileri sürebilen ülke say›s› çok azd›r.
Gerçekten de, dünyan›n en varl›kl› kimi ülkelerin-
de bile, aş›r› yoksunluk içinde yaşayan çocuklar
vard›r. �

Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

• MADDE 27(1)-(3)
“Temel sa¤l›k ve esenlik

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; bu alandaki politikalar›n uygulanmas› için gerekli kurumsal
altyap›ya; özellikle izleme stratejilerine ve mekanizmalar›na: bu arada Sözleflme’nin ilgili hükümle-
rinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye iliflkin bilgi ta-
lep edilmektedir:

... (e) Hayat seviyesi (madde 27, parag. 1-3)

Bu K›lavuz’un 9(b) paragraf› uyar›nca sa¤lanan bilgilere ek olarak, Taraf Devletler’den, Sözlefl-
me’nin bu yönüne iliflkin uygulamalarda sosyal hizmet çal›flanlar›n›n kurulufllar› dahil hükümete
ba¤l› olsun hükümet d›fl› olsun ulusal ve uluslararas› kurulufllarla yap›lan iflbirli¤inin niteli¤ine ve kap-
sam›na iliflkin bilgiler vermeleri istenmektedir. Taraf Devletler’in ayr›ca bu kesimde kapsanan çocuk-
lara iliflkin ek istatistikî bilgi ve gösterge iletmeleri de memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5 parag. 19 ve 20)

• MADDE 27(4)
“Aile ortam› ve alternatif bak›m

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere;bu arada özellikle “çocu¤un yüksek yarar›” ve “çocu¤un gö-
rüfllerine sayg›” ilkelerinin bu önlemlere nas›l yans›d›¤›na; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulan-
mas›nda karfl›lafl›lan etmenlerle güçlüklere, uygulama önceliklerine ve gelecek için belirlenen somut
hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir. Bilgi verilecek konu:

... (e) Çocu¤un bak›m giderlerinin karfl›lanmas› (madde 27, parag. 4)…

Taraf Devletler’in, bu bölümde durumlar› ele al›nan çocuklara iliflkin ek istatistikler, bilgiler ve gös-
tergeler iletmeleri memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5, parag. 16 ve 18)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

• MADDE 27(1)-(3)
“VI. TEMEL SA⁄LIK VE ESENL‹K

D. Hayat seviyesi (madde 27, parag.1-3)

Lütfen afla¤›daki konularda bilgi verin:

Her çocu¤un, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal geliflim aç›s›ndan yeterli bir yaflam
standard›na sahip olmas›n› sa¤lamak üzere al›nan önlemler;

Böyle bir yaflam standard›na ne ölçüde ulafl›labildi¤ini de¤erlendirmek üzere kullan›lan göstergeler,
bu yaflam standard›n›n çocuklar aras›nda ne kadar yayg›n oldu¤u; durumun cinsiyet, yafl, bölge, 

k›rsal/kentsel alan, sosyal ve etnik köken ve aile durumuna göre ayr›flt›r›larak verilmesi;

Ana-babalar›n ya da çocuklar›n bak›m›ndan sorumlu olan baflka kiflilerin çocu¤un geliflmesi aç›s›n-
dan gerekli yaflam koflullar›n› sa¤layabilme anlam›ndaki malî ve di¤er güçlerini de¤erlendirmeye ya-
rayacak ve bu koflullar› belirleyecek ölçütler;
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Taraf Devlet’in elindeki araçlar ve ülkedeki koflullara uygun olarak, ana-babalar›n ve çocuklardan
sorumlu baflka kiflilerin, bu hakk› yaflama geçirmelerine yard›mc› olmak üzere al›nan bütün önlem-
ler. Bu arada, yap›lan yard›m›n niteli¤i, bütçeye yans›mas›, yaflam maliyeti ile iliflkisi ve nüfus üze-
rindeki etkisi. Uygun oldu¤u durumlarda verilen bu bilgiler bölgelere, k›rsal/kentsel alanlara, yafla,
toplumsal ve etnik kökene göre ayr›flt›r›larak verilmelidir. Bunlar›n d›fl›nda verilmesi gereken bilgiler
aras›nda flunlar da yer almaktad›r: Gerekti¤i durumlarda, özellikle beslenme, giyecek ve bar›nak an-
lam›nda maddî yard›m ve destek programlar› uygulayabilmek için al›nan önlemler; bu tür yard›m-
lar›n ve programlar›n niteli¤i, yard›m ve deste¤in kapsad›¤› nüfus, durumun cinsiyet, yafl, k›r-
sal/kentsel alan sosyal ve etnik kökene göre dökümü; bu ifller için ayr›lan bütçe kaynaklar›, ulafl›lan
kapsam, belirlenen öncelikler ve hedefler.

Birleflmifl Milletler ‹nsan Yerleflimleri Konferans› (Habitat II) taraf›ndan benimsenen Bildirge ve Ey-
lem Plan›n›n takibi için al›nan önlemler.

Raporlarda ayr›ca bu haklar›n yaflama geçirilmesinde sa¤lanan ilerlemelerle karfl›lafl›lan güçlüklere
ve gelecek için belirlenen hedeflere de yer verilmelidir.”

(ÇHS/K/58, parag. 103-104)

• MADDE 27(4)
“V.A‹LE ORTAMI VE ALTERNAT‹F BAKIM

F. Çocu¤un bak›m giderlerinin karfl›lanmas› (madde 27, parag.4)

Gerek Devlet’in kendi topraklar›nda gerekse d›flar›da, ana-baban›n ayr› ya da boflanm›fl olduklar›
durumlar› da içerecek biçimde, çocu¤un bak›m giderlerinin ana-babas› ya da sorumlu baflka kifliler-
ce sa¤lanmas›n› güvence alt›na almak üzere benimsenen önlemler (yasal, idarî ve yarg›sal önlem-
ler dahil), gelifltirilen mekanizmalar ve programlar konusunda bilgi verin. Ayr›ca, afla¤›daki konular-
da da bilgi verilmesi gerekmektedir:

Ana-babalar›n ya da çocu¤un bak›m›ndan sorumlu kiflilerin bu görevi yerine getirmekten kaç›n-
d›klar› durumlarda çocuklar›n bak›m giderlerinin karfl›lanmas› için al›nan önlemler;

Sözleflme’nin genel ilkelerine, özellikle de ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›n›n gözetil-
mesi, çocu¤un görüfllerine sayg› gösterilmesi ve çocu¤un yaflam ve geliflme hakk›n›n azamî öl-
çüde güvence alt›na al›nmas› ilkelerine sayg› gösterilmesini sa¤lamak üzere al›nan önlemler;

Çocu¤un bak›m giderlerinin karfl›lanmas›n› ve bu konudaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini
engelleyen etmenler ve güçlükler (örne¤in çocu¤un nüfus kayd›n›n olmamas› gibi);

Devlet’in de imzalad›¤› ya da kabul etti¤i ilgili uluslararas› antlaflmalarla birlikte ayn› konuda yap-
t›¤› di¤er düzenlemeler;

Bu konuda yafla, cinsiyete, ulusal kökene, çocu¤un ve ailesinin ya da çocu¤a bakmaktan sorum-
lu olan kiflilerin ikamet etti¤i yere göre ayr›flt›r›lm›fl veriler.”

(ÇHS/K/58, parag. 79. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun 66. paragraf› da bu madde çerçevesinde
verilecek raporlarla ilgilidir; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)

Konunun oluflumu

İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesi şöyle demekte-
dir: “Her şahs›n, gerek kendisi gerekse ailesi için,
yiyecek, giyim, mesken, t›bbî bak›m, gerekli sos-
yal hizmetler dahil olmak üzere sağl›ğ› ve refah›-
n› temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve iş-
sizlik, hastal›k, sakatl›k, dulluk, ihtiyarl›k veya
geçim imkânlar›ndan iradesi d›ş›nda mahrum b›-
rakacak diğer hallerde güvenliğe hakk› vard›r.”
(madde 25)

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi bu hakk› daha da geliştirmektedir:
“Bu Sözleşme’ye Taraf olan Devletler herkese,
kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam standard›na

sahip olma imkân› sağlar. Bu standart, yeterli bes-
lenmeyi, giyinmeyi, bar›nmay› ve yaşama koşul-
lar›n›n sürekli olarak geliştirilmesini de içerir. Ta-
raf Devletler bu hakk›n gerçekleştirilmesini sağla-
mak için, kendi serbest iradelerine dayal› uluslara-
ras› işbirliğinin esas olduğunu kabul ederek, uy-
gun tedbirleri al›rlar.” (madde 11(1))

Sözleşme’nin “yaşam koşullar›n›n sürekli iyileşti-
rilmesi”ne özel olarak at›fta bulunan bildirim k›la-
vuzu, ülkelerden, bütün sosyal gruplar›n yaşam
standard›n›n zaman içinde, örneğin son 5 ya da 10
y›l içinde iyileşip iyileşmediğini sormaktad›r. Ül-
kelerden bilgi vermeleri istenen konular aras›nda
şunlar da yer almaktad›r: Nüfusun en yoksul yüz-
de 40’l›k bölümünün kişi baş›na GSMH’s›, “yok-



398 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

sulluk s›n›r›” belirlemesi olup olmad›ğ›, nüfusun
g›da güvenliğine ilişkin ayr›nt›lar ve ülkedeki ko-
nut durumu (İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›,
1991, s. 60-61).

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi,
ayr›ca “Taraf Devletler’in yükümlülüklerinin nite-
liği” konusunda önemli bir Genel Yorum yapm›ş-
t›r ve bu yorum 4. madde ile ilgili bölümde uzun
olarak al›nt›lanm›şt›r (s. 59). Bu yorumda bütün
ülkelerin ekonomik ve sosyal haklar› eksiksiz ola-
rak karş›layamayacaklar› kabul edilmektedir ki,
bu konu diğer Sözleşme’lerde (ve Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleşme’de) de yer almaktad›r. Bununla
birlikte, haklar›n eksiksiz yaşama geçirilmesi bir
hedef olarak benimsenmiştir ve Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Sözleşmesi “... bu hedefe doğ-
ru mümkün olduğu kadar h›zl› ve etkin biçimde
ilerleme yükümlülüğü getirmektedir.” Ayr›ca, bu
hedeften uzaklaş›lmas›na yol açacak bilinçli her-
hangi bir ad›m›n titizlikle ele al›nmas› gereklidir
ve böyle ad›mlar Sözleşme’de yer alan haklar›n
bütününe yap›lacak at›flarla ve eldeki kaynaklar›n
azamî kullan›m› ilkesi gözetilerek at›labilirler...

“... Komite, bu haklardan her birinin, asgarî ve te-
mel düzeyde de olsa karş›lanmas›n›n, Taraf Dev-
letler’den her birinin ana yükümlülüğü olduğu gö-
rüşündedir. Dolay›s›yla, örneğin Taraf Devlet-
ler’den herhangi birinde önemli say›da insan te-
mel yiyeceklerden, temel sağl›k hizmetlerinden ve
hatta en temel eğitimden bile yoksunsa, bu durum
kendi baş›na söz konusu Taraf Devlet’in Sözleş-
me ile üstlendiği yükümlülükleri yerine getireme-
diği anlam›na gelir...” (Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklar Komitesi, Genel Yorum 3, 1990,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 20)

“... her çocu¤un bedensel,
zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve
toplumsal geliflmesini
sa¤layacak yeterli bir hayat
seviyesine” ulaflma hakk›

Sözleşme’nin “Genel İlkeleri”nin 6. maddesi, Ta-
raf Devletler’e “çocuğun hayatta kalmas› ve geliş-
mesi için mümkün olan azamî çabay› gösterme”
sorumluluğunu vermektedir. 27(3). madde çocuk-
lar›n bedensel gelişmeleri aç›s›ndan yaşamsal
önem taş›yan üç girdiden söz etmektedir: beslen-
me, giyinme ve bar›nma. 24. madde bu konuyu
daha da açarak, örneğin temiz içme suyu, sağl›k
eğitimi, yeterli hijyen ve s›hhî koşul, anne sütüyle
beslenme, çevre kirliliğinin ve kazalar›n önlenme-
si ve zararl› geleneksel uygulamalara son verilme-
si gibi gerekliliklerden söz etmektedir. 29. ve 31.
maddeler ise çocuklar›n bedenlerini spor ve oyun-
larla geliştirmeleri gerekliliğinden söz etmektedir

ki, bu konu belki de kentlerde yaşayan çocuklar
aç›s›ndan özellikle önemlidir.

Çocuklar›n 12’den 17’ye kadar olan maddelerde
tan›nan kişisel haklar›, aile ve toplumun güvence-
si alt›nda kültür ve dinlerinin gereklerini yerine
getirme haklar› (maddeler 5, 7, 8, 9, 18, 20, 21 ve
30) ve 29. maddede sözü edilen eğitimin amaçla-
r›, hepsi birlikte, çocuklar›n toplumsal, ahlâksal,
zihinsel ve ruhsal gelişimine katk›da bulunacak
niteliktedir.

“Taraf Devletler … ana-babas›
veya çocu¤a karfl› malî
sorumlulu¤u bulunan di¤er
kifliler taraf›ndan, çocu¤un
bak›m giderlerinin
karfl›lanmas›n› sa¤lamak
amac›yla her türlü uygun
önlemi al›rlar.”

Ana-babalar›n ve çocuklar›n bak›m›ndan sorumlu
diğer kişilerin çocuklar›n gereksinimlerini karş›la-
madaki birincil sorumluluklar›, 3(2). madde, 5.
madde ve 18. maddede dile getirilen ilkeleri yan-
s›tmaktad›r. 27. maddeye göre çocuğun gelişme-
siyle ilgili konu gündeme geldiğinde “imkânlar ve
malî güçleri çerçevesinde” hükmü ana-baban›n
sorumluluğuna aç›k bir niteleme getirmektedir.
Bu da belirli bir hususu an›msatmas› aç›s›ndan
önemlidir: ana-babalar bu alanda gerekli yetenek
ve güçten yoksun olduklar›nda Devlet’in ana-ba-
balara sorumluluklar›n› yerine getirmeleri için
yard›mc› olmas›, bu arada yiyecek, giyecek ve ba-
r›nak gibi maddî destekler sunmas› gerekir. Komi-
te Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne şu görüşü-
nü iletmiştir: 

“Komite, Taraf Devletin, Devlete düflen sorum-
luluk ve görevlerin giderek çocuklara bakmak-
tan fiilen ya da hukuken sorumlu olan ailelere
ve kiflilere aktar›lmakta oldu¤u yolundaki endi-
flelerine kat›lmaktad›r...” (Kongo Demokratik
Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 153, parag. 36)

Aşağ›da da ele al›nacağ› gibi, 27. maddenin 4. pa-
ragraf›nda yer alan bak›m giderlerinin karş›lanma-
s› hükmü ile ilgili olarak (s. 405) bu konudaki ya-
sal düzenlemeler, çocuğun maddî, duygusal, geli-
şimiyle ilgili ve düşünsel gereksinimlerinin karş›-
lanmas›nda “ana-baba sorumluluğunun” ne oldu-
ğunu ilgili yasalarda tan›mlayarak ortaya çok ke-
sin bir durum koyabilir. Bu tür bir yasal zorunlu-
luğun pratikte yerine getirilemez olmas› as›l me-
sele değildir. Çünkü yasalar›n, eğiticilik gibi
önemli bir işlevi de vard›r. 
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“Taraf Devletler, ulusal
durumlar›na göre ve olanaklar›
ölçüsünde ...”

Ana-babalar çocuklar› için uygun bir yaşam stan-
dard› sağlayamayacak durumda olduklar›nda dev-
reye Devlet girer. 27. madde ayr›ca “ulusal du-
rumlar›na göre ve olanaklar› ölçüsünde” ibaresiy-
le Devlet’in yükümlülüklerine aç›kl›k getirmekte-
dir. Bu ibarenin konulmas› Hükümetler’in malî ta-
ahhütlerde bulunma ve harcamalar üzerinde dene-
tim söz konusu olduğundaki tedirgin tutumlar›n›
yans›tmaktad›r (buna varl›kl› ülkelerin Hükümet-
ler’i de dahildir. Nitekim, maddeye ‘ulusal koşul-
lar’ ibaresi ABD delegesinin talebiyle girmiş, Bir-
leşik Krall›k delegesi de ‘olanaklar› ölçüsünde’
ibaresini koydurmuştur (E/KN.4/1985/64. s. 8-10;
Detrick, s. 374-375)). Bununla birlikte, söz konu-
su ibarelerin, çocuklar›n gereksinimlerinin, 4.
maddeye göre “eldeki kaynaklar› olduğunca geniş
tutarak” karş›lanmas› yükümlülüğünü etkileyip et-
kilemeyeceği tart›şmal›d›r. “Eldeki kaynaklar”,
hiç kuşkusuz “ulusal durumlar›na göre ve olanak-
lar› ölçüsünde” ibaresini de içermektedir. Şuras›
kesindir ki, bugüne dek hiçbir ülke Komite’ye 4.
maddedeki hükümlerin 27. maddede öngörülen
haklar için geçerli olmayacağ›n› belirtmemiştir.

Komite, 1980’lerin ikinci yar›s›n›n ve 1990’lar ba-
ş›n›n yap›sal uyum politikalar›n›n, gerek d›ş yar-
d›mlara bağ›ml› durumda olan ülkelerde, gerekse
komünizm sonras›nda piyasa ekonomisine geçiş
yapan birçok Doğu Avrupa ülkesinde çocuklar
üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkilere dik-
kat çekmiştir. Ayr›ca, 1990’lar›n baş›nda yaşanan
ekonomik durgunluk da birçok ülkede sosyal har-
camalarda k›s›nt› yap›lmas›na yol açm›şt›r. Sonuç-
ta, yaşamlar›n› sürdürebilmek için sosyal yard›ma
muhtaç ailelerin çocuklar› ağ›r, kimi durumlarda
felaket denebilecek bir yoksulluğun içine düşmüş-
lerdir. Bu dönem, yoksullukla mücadele edenler
taraf›ndan “kay›p ony›l” olarak adland›r›lmaktad›r
ve sonuçta dönemin en uç politikalar› bugün ulus-
lararas› donörlerle finans kuruluşlar› taraf›ndan
gözden geçirilmektedir. Örneğin Dünya Bankas›-
n›n bugüne dek dünyadaki yoksullukla ilgili olarak
yapt›ğ› en kapsaml› araşt›rma olan Dünya Kalk›n-
ma Raporu 2000/2001: Yoksulluğa Hücum üç ön-
celikli alanda girişimler önermektedir: 

“F›rsatlar›n art›r›lmas›: Genel anlamda büyüme-
yi teşvik ederek, yoksul kesimin elindeki varl›kla-
r› (toprak ve eğitim gibi) art›rarak, bu varl›klara
daha fazla getiri sağlayarak yoksullar›n önündeki
f›rsatlar›n art›r›lmas› ve bunun için piyasa önlem-
leri ile piyasa d›ş› önlemlerin bir bileşimine baş-
vurulmas›. 

“Güçlendirme: ...yoksullar›n siyasal süreçlere ve
yerel karar mekanizmalar›na kat›l›mlar›n› art›ra-

rak; bu arada toplumsal cinsiyet, etnisite, ›rk, din
ve sosyal statü kaynakl› ayr›mc›l›ğ›n yol açt›ğ›
sosyal engelleri kald›rarak bu kesimlerin güçlen-
dirilmesi. 

“Güvenliğin art›r›lmas›: Yoksullar›n olumsuz
sağl›k koşullar›, ekonomik şok, kötü hasat, genel
politikalarla yer değiştirme, doğal felaket ve şid-
det gibi olaylar karş›s›nda maruz kalabilecekleri
olumsuzluklar›n önlenmesi ve bu durumlarla baş
edebilmeleri için yard›m sağlanmas›.” (Dünya
Kalk›nma Raporu 2000/2001: Yoksulluğa Hücum,
Dünya Bankas›, Oxford University Press, 2000, s.
VI) 

Komite, sosyal harcamalar›n› azaltmalar› için ge-
lişmekte olan ülkelere yap›lan bask›lara rağmen,
en güç durumdaki ülkelere bile çocuklara karş›
yükümlülüklerini an›msatmaktad›r.

Örneğin, Honduras’taki çocuklar›n son derece
olumsuz yaşam koşullar› Komite taraf›ndan da
saptanm›ş ve bu ülkenin İlk Rapurunun değerlen-
dirilmesinde şöyle denmiştir:

“Honduras Hükümeti’nin d›fl borçlar› ödeme ve
yap›sal uyum program›n› uygulama yolundaki
önlemleri, ülkenin kaynaklar› üzerinde bir bask›
oluflturmaktad›r. Honduras’taki ekonomik duru-
mun giderek kötüleflmesi, Hondurasl›’lar›n ya-
flam koflullar›yla sosyal durumlar›n›n da bozul-
mas›na yol açmaktad›r. Öyle ki, bugün bu ülke
nüfusunun yüzde 60’› a¤›r yoksulluk koflullar›n-
da yaflamaktad›r. Ayr›ca, kurakl›k, sel ve di¤er
ekolojik sorunlar da, geçimlerini tar›ma ba¤la-
yan çok say›da aile üzerinde olumsuz etkiler ya-
ratmakta, böylece bu aileler ne kendileri ne de
çocuklar› için normal bir yaflam standard› sa¤la-
yamamaktad›rlar.

“Honduras nüfusunun neredeyse yüzde 60’› 18
yafl›n alt›nda oldu¤undan, ülkede bozulan eko-
nomik durum çocuklar› çok ciddî biçimde etkile-
mektedir. Komite, baflta gelir ve toprak da¤›l›m›
olmak üzere ülkede var olan eflitsizliklerin de
çocuklar›n karfl›laflt›klar› sorunlar›n artmas›na
katk›da bulundu¤u görüflündedir.” (Honduras
‹RSG, Add. 24, parag. 7 ve 8)

Komitenin tavsiyesi şöyledir:

“Komite, ülkedeki en yoksul bölgeleri haritada
iflaretleme giriflimini, temel hizmetlerin bunlara
en çok gereksinimi olan yörelere götürülece¤i bi-
çiminde ... (ve) ... Taraf Devlet’in Dünya G›da
Program› dahil uluslararas› yard›mlarla yiyecek
takviye, aile ve sosyal yard›m programlar› uygu-
lama çabalar› çerçevesinde de¤erlendirmektedir.
Komite, bu çabalar›n de¤erini takdir ederek, dik-
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katin ve kaynaklar›n, nüfusun ço¤unlu¤unu
olumsuz yönde etkileyen, bu arada çocuklar› yi-
yecek, giyecek ve bar›nak imkânlar›ndan yoksun
b›rakan afl›r› yoksullukla ilgili sorunlara yöneltil-
mesini tavsiye eder.” (Honduras ‹RSG, Add. 24,
parag. 6 ve 29)

Honduras İkinci Raporunu sunduğunda Komite,
bu ülkedeki yayg›n yoksulluğa ve Mitch kas›rga-
s›n›n y›k›c› etkilerine karş›n aşağ›daki konuda tak-
tirlerini belirtmiştir:

“Honduras Sosyal Yat›r›m Fonu (FHIS), Aile Yar-
d›m Program› (PRAF) ve Sosyal Konut Fonu gibi
kurulufllarca gerçeklefltirilen yoksullukla müca-
dele programlar› yararl› olmufltur ve bunlar Ko-
mitenin tavsiyeleri do¤rultusundad›r...” (Hondu-
ras 2RSG, Add. 105, parag. 7)

Komite, donörler topluluğunun sorumluluklar›n›
da gözden uzak tutmamaktad›r. Örneğin, Boliv-
ya’n›n ilk raporuna ilişkin olarak dile getirilen gö-
rüşler şöyledir:

“Komite, yüksek düzeydeki d›fl borçlar dahil
ekonomik etmenlerin Sözleflmenin tam anla-
m›yla uygulanmas›n› güçlefltirdi¤inin fark›nda-
d›r. Komite, bu aç›dan bir endiflesini dile getir-
mek ister: Yap›sal uyum politikalar›n›n bir ço-
¤unda, uzun dönemli mülahazalar bugünkü ço-
cuklar›n gereksinimlerini yeterince dikkate al-
mam›flt›r. Çocuk Haklar› Sözleflmesinin uygulan-
mas›ndan sorumlu olan devlettir; bununla birlik-
te Komite, özellikle ülkenin k›rsal yörelerindeki-
ler olmak üzere yoksulluk içinde yaflayan çocuk-
lar›n durumunu iyilefltirmek için uluslararas› yar-
d›mlar›n gerekli oldu¤unu düflünmektedir.” (Bo-
livya ‹RSG, Add. 1, parag.5)

Bolivya ikinci raporunu sunduğunda, uluslararas›
finans kuruluşlar› taraf›ndan, çok ağ›r d›ş borç yü-
kü alt›nda olan ülkelerin borçlar›n›n hafifletilmesi
için bir süreç başlat›lm›ş bulunuyordu:

“Komite, önemli bir kayna¤›n çocuklar›n yarar›-
na kullan›lmas› yönünde Taraf Devletin göster-
di¤i çabalar›n bilincindedir. Ancak Komite, bir
konudaki endiflesini yinelemektedir: Bütçe ta-
sarruf önlemleri ve a¤›r d›fl borç yükü, bunlar›n
yan›s›ra yayg›n yoksulluk ve gelir da¤›l›m›ndaki
eflitsizlik ülkede çocuklar›n durumunu olumsuz
biçimde etkilemeye devam etmektedir...Komite
Taraf Devlete flu tavsiyelerde bulunur: Çocukla-
ra yönelik sosyal hizmetlere yeterli bütçe pay›
ayr›lmas›; k›r›lgan ve marjinal gruplara mensup
çocuklara özel dikkat gösterilmesi; d›fl borç yü-
künün azalt›lmas›na yönelik çabalar›n sürdürül-

mesi ve bu çerçevede Dünya Bankas› ile IMF ta-
raf›ndan bafllat›lan ‘A¤›r D›fl Borç Yükü Alt›nda-
ki Yoksul Ülkeler Giriflimi ’taraf›ndan öngörülen
önlemlerin al›nmas›...” (Bolivya 2RSG, Add. 95,

parag. 15) 

Komite buna benzer girişim ve önlemleri Gürcis-
tan’a da önermiştir:

“Komite, nüfusun önemli bir bölümünün yok-
sulluk s›n›r› alt›nda yaflamas›n› (baflta kentsel
alanlar olmak üzere nüfusun yüzde 43’ü) ve
mevcut sosyal güvenlik sisteminin giderek artan
yoksul aileleri kapsayamaz duruma gelmesini
endifleyle karfl›lamaktad›r.

“Komite, Sözleflmenin 27. maddesi ›fl›¤›nda Ta-
raf Devlete, ekonomik olarak dezavantajl› du-
rumda olan ailelere yönelik maddi yard›mlar›n›
ve desteklerini art›rmas› ve çocuklar›n yeterli bir
yaflam standard›na ulaflmas›n› sa¤layacak ön-
lemleri almas›n› tavsiye eder. Taraf Devlet bu
ba¤lamda çocuk dilencili¤ini cayd›racak ve önle-
yecek giriflimlerde bulunmal›d›r. Taraf Devlet,
Dünya Bankas› ile iflbirli¤i halinde, baflta çocuk-
lar aras›ndaki olmak üzere yoksullu¤a son vere-
cek giriflimlerini sürdürmelidir.” (Gürcistan ‹RSG,

Add. 124, parag. 50 ve 51)

Komite, zengin ülkelerin yoksulluğu azaltmak
için giriştikleri enerjik çabalar› takdir etmekle bir-
likte bu ülkelerden daha fazlas›n› beklemektedir.
Örneğin Kanada ile ilgili belirtilen görüş şudur:

“Komite, baflta savunmas›z ve güçsüz kesimler-
dekiler olmak üzere giderek artan çocuk yoksul-
lu¤u konusundaki endiflelerini belirtmektedir.
Komite’yi endiflelendiren bir baflka husus da,
ana-babadan yaln›zca biri taraf›ndan ya da di-
¤er sorunlu ortamlarda yetifltirilen çocuk say›-
s›ndaki art›flt›r. Komite, halen gelifltirilmifl olan
programlar› takdir ederken, özellikle e¤itim, ko-
nut ve beslenme alanlar›nda bu çocuklara ge-
rekli bak›m ve hizmetleri sa¤layacak özel prog-
ramlara duyulan gereksinimi vurgular...

“Komite, halen at›lm›fl bulunan ad›mlar›n öne-
mini takdir ederken, yerli halklar gibi güçsüz ve
dezavantajl› kesimlere mensup çocuklar›n konut
ve e¤itim gibi temel haklardan yararlanma ko-
nusunda halen sorunlarla karfl›laflt›klar›n› endi-
fleyle saptamaktad›r.” (Kanada ‹RSG, Add.37,

parag. 12, 17)

Komite’nin 27. maddeye ilişkin tavsiyelerinin en
önemli noktas›, ülkelerin - gerek zengin gerekse
yoksul ülkeler - çocuklar›n maruz kald›klar› her
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tür yoksunluğun yayg›nl›ğ›na, kökenine ve arala-
r›ndaki etkileşime ilişkin bütüncül analizlere giriş-
meleridir. Yoksulluğun haritas› ç›kart›lmal› ve kö-
kenindeki nedenler belirlenmelidir. Örneğin:

“Komite, Taraf Devlet’in, aileden ve toplumsal
yaflamdan kaynaklan›p birbiri ile iliflkili olan afla-
¤›daki sorunlar› ele almak üzere daha kapsaml›
ve eflgüdümlü bir kampanyay› bafllatma imkân-
lar› üzerinde durmas›n› tavsiye eder: çok say›da
ailenin ayr›lmas›, anne ölüm ve genç yaflta ge-
belik oranlar›n›n yüksekli¤i, fliddet ve istismara
maruz kalan çocuk say›s›n›n fazlal›¤›, sokaklar-
da çal›flan ya da dilenen ve cinsel istismara aç›k
çocuk say›s›ndaki art›fl.” (Nikaragua ‹RSG, Add.
36, parag. 35)

“Aile yard›mlar› için daha fazla kaynak ay›rma
ve tek ebeveynli ailelerin karfl›laflt›klar› sorunla-
r›n çözümünde yol almak için daha ileri önlem-
lere baflvurma niyetini dikkate alan ve bu arada
Taraf Devlet’in yoksul çocuklar›n dinlenme-e¤-
lenme dahil okul d›fl› etkinliklere kat›labilmeleri
için gerekli giriflimlerde bulunma kararl›l›¤›n›
takdirle karfl›layan Komite, bununla birlikte, ço-
cuk yoksullu¤unun yayg›nl›¤›yla ilgili analizlere
daha fazla öncelik tan›nmas› gerekti¤ini düflün-
mektedir. Bu analiz bütüncü bir perspektiften
yap›lmal›, bu tür konularla bar›nma koflullar›,
evdeki çocu¤a aile deste¤i ve okul terk riski gibi
konular aras›ndaki olas› ba¤lant›lar› dikkate al-
mal›d›r. Bu araflt›rman›n sonuçlar›, bu tür konu-
lar›n Parlamentoda, yetkililerle birlikte tart›fl›l-
mas›na vesile oluflturabilece¤i gibi, belirlenen
sorunlara yan›t olarak daha kapsaml› ve bütün-
lüklü bir yaklafl›m›n gelifltirilmesini de sa¤layabi-
lir.” (Almanya ‹RSG, Add.43, parag. 31)

“Komite, Taraf Devletin sosyal politikalar›n›n,
kapsaml› olmalar›na karfl›n, belirli çocuk grupla-
r›n›n sosyo-ekonomik anlamda d›fllanmalar›yla
sonuçland›¤›n› belirtmek ister. Bunlar›n aras›nda
Romanlarla sokaklarda yaflayan ve kurumlara
yerlefltirilen çocuklar yer almaktad›r. 

“Komite, Taraf Devlete, özellikle çocuk ve aile
alan›nda faaliyet gösterenler olmak üzere
HDK’larla ve genel olarak sivil toplumla diyalog
kurarak yeni sosyal politikalar gelifltirmesini,
böylece söz konusu d›fllanman›n nedenlerini or-
taya ç›karmas›n› ve k›r›lgan konumdaki çocukla-
r›n yaflam standard›n› gelifltirecek yeni fikirleri
teflvik etmesini tavsiye eder.” (Slovakya ‹RSG,

Add. 140, parag. 43 ve 44)

“Taraf Devletler … ana-babaya
ve çocu¤un bak›m›n› üstlenen
di¤er kiflilere, çocu¤un bu
hakk›n›n uygulanmas›nda
yard›mc› olmak amac›yla
gerekli önlemleri al›r ve
gereksinim oldu¤u takdirde …
maddî yard›m ve destek
programlar› uygularlar”

27. maddede, doğrudan doğruya çocuğa yard›m
yerine, Devlet’in, çocuğun yaşam koşullar›n› gü-
vence alt›na alma anlam›nda birincil görevlerini
yerine getirmelerinde ana-babalara yard›m›n›n
vurgulanmas› hem kendi kendini korur hem de il-
keli bir nitelik göstermektedir. Kendi kendini ko-
rur niteliktedir; çünkü, taslak haz›rlama çal›şmala-
r›na kat›lan delegeler, sonuçta zengin ailelerin ço-
cuklar›n› desteklemek zorunda kalacaklar› ya da
ana-babalar›n çocuklara karş› sorumluluklar›n›
Devlet’e devredecekleri gibi endişeler besliyorlar-
d›. İlkelidir; çünkü - Sözleşme’nin de vurgulad›ğ›
gibi - çocuklar›n mümkün olan her durumda ana-
baba bak›m› alt›nda ve aile ortam›nda olma hakla-
r› vard›r. 27. madde, 18. maddede getirilen ilkeyi
teyit etmektedir. Bu ilke uyar›nca, hem ana hem
de baba çocuklar›ndan birinci derece sorumlu
iken, Devlet’in de, çocuklar›n› korumada ve esen-
liklerini sağlamada ailelere destek verme yüküm-
lülüğü vard›r.

Komite, Devletler’in, kimi ana-babalar›n sorum-
luluklar›n› yerine getirecek durumda olmad›klar›-
n› ve bu alanda desteğe gereksinim duyduklar›n›
göremeyecekleri endişesini taş›m›şt›r:

“... Sözleflme’nin özellikle 18. ve 27. maddeleri
›fl›¤›nda, hem anaya hem de babaya çocuk ye-
tifltirme sorumluluklar›n› yerine getirmelerinde
yard›mc› olacak sistemi güçlendirmek için daha
ileri ad›mlar at›lmal›d›r. Bir baflka öneri de, ba-
fl›nda tek bir ebeveynin bulundu¤u ailelerin
oluflturdu¤u sorun araflt›r›lmal› ve bu durumda-
ki ailelerin bafl›nda olan kiflilerin özel gereksi-
nimlerini karfl›lamak için uygun programlar ge-
lifltirilmelidir.” (Polonya ‹RSG, Add. 31, parag.
33)

“Komite, çocuk terk ve kürtaj olaylar›n›n fazlal›-
¤›n› göz önüne alarak, Taraf Devlet’in, güç du-
rumdaki ailelere çocuklar›n› yetifltirmelerinde
destek sa¤layacak bir strateji ve politika izleme-
sini önermektedir. Halen yürürlükte bulunan
sosyal güvenlik sisteminin ve aile planlamas›
programlar›n›n yeterlili¤i konusunda bir de¤er-
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lendirme yap›lmal›d›r.” (Ukrayna ‹RSG, Add.42,
parag. 26)

“Komite, Taraf Devlet’i, ailelerin çocuklar›n› ye-
tifltirme ve büyütme sorumluluklar›n› özellikle
Sözleflme’nin 18. ve 27. maddeleri ›fl›¤›nda yeri-
ne getirebilmelerini sa¤layacak daha ileri ön-
lemler almaya teflvik eder. Bu çerçevede, çocuk-
lar›n terk edilmelerine, çocuklar›n ailelerinde bir
bafllar›na b›rak›lmalar›na karfl› önlemler al›nmal›,
bu durumdaki çocuklara yard›m edilmelidir.”

(Kore Cumhuriyeti ‹RSG, Add.51, parag. 27)

Ana-babalara yönelik genel destek, 18. maddede
daha ayr›nt›l› biçimde ele al›nmaktad›r (bkz. s.
249). 

“özellikle beslenme … konular›nda...”

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
1999 y›l›nda g›da yeterliliği ile ilgili bir Genel
Yorum aç›klam›şt›r. Bu aç›klamaya göre, Ulusla-
raras› Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Söz-
leşmesinin 11. maddesinde öngörülen yeterli bes-
lenme hakk› “insan›n insan olarak onuruyla doğ-
rudan ilgilidir ve ayr›ca Uluslararas› İnsan Hakla-
r› Senedinde yer alan diğer haklar›n gerçekleşme-
sinin de ön koşuludur.” Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklar Sözleşmesi yeterli besine ulaşabilme
hakk›n›n özünü şöyle aç›klamaktad›r: “G›da mad-
delerinin, nicelik ve nitelik olarak, olumsuz mad-
deler içermeyecek şekilde, kişilerin beslenme ge-
reksinimlerinin karş›lanmas›na uygun olmas› ve
bu maddelerin verili kültürel yap› içinde kabul

edilebilir özellik taş›mas›; söz konusu g›da mad-
delerine, her zaman için ve diğer insan haklar›na
zarar vermeyecek yollardan ulaş›labilmesi.” Ge-
nel Yorum ayr›ca uygulamaya ilişkin ayr›nt›l› de-
ğerlendirmelerde bulunmaktad›r (Ekonomik, Sos-
yal ve Kültürel Haklar Komitesi, Genel Yorum
12, 1999, İHB/GEN/1/rev. 5, s. 57). 

Komite, çocuklarda yetersiz beslenmeyle ilgili her
kan›t karş›s›nda derin endişelerini dile getirmiştir.
Örneğin, Burkina Faso, Guatemala, Honduras,
Mauritius, Nikaragua ve Sri Lanka (ki bu ülkeler-
de bebeklerin yüzde 23’ünün düşük kilolu doğdu-
ğu bildirilmektedir) ile Uruguay Komite’nin bu
konudaki duyarl›l›ğ›n› dile getirdiği ülkeler ara-
s›ndad›r. Yeterince beslenemeyen çocuklar›n “be-
densel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal ge-
lişimleri” aç›s›ndan gerekli ilerlemeyi göstermele-
ri olanaks›zd›r. Dolay›s›yla, beslenme, Dünya Zir-
vesi Hedeflerinde de aç›kça belirtildiği gibi, ço-
cuklar için belirlenen öncelikler s›ralamas›n›n hep
üstlerinde yer alacakt›r (bkz. s. 354).

Komite, çocuklar›n yetersiz beslenme tehdidi al-
t›nda bulunduğu kimi durumlarda çocuklara yöne-
lik “Ulusal Beslenme Politikas›” önerisinde bu-
lunmuştur. Örneğin:

“Sa¤l›k ve sosyal güvenlik alan›nda daha ileri
ad›mlar at›lmal›d›r. Bu arada özellikle öncelik ta-
fl›yan konu, yetersiz beslenme ile mücadele ve
çocuklara yönelik Ulusal Beslenme Politikas› için
uyumlu çabalarda bulunulmas›d›r.” (Bangladefl
‹RSG, Add. 74, s. 41)

Bununla birlikte Komite yetersiz beslenme konu-
sunu genellikle, yoksulluk içinde yaşayan çocuk-
larla ilgili “yoksulluk” ve “sağl›k” konular›na ye-
direrek ele almaktad›r (bkz. madde 24(2)(c), s.
332). Bunun nedeni, Komite’ye yetersiz beslen-
meyle ilgili kan›t iletilmemesi olabilir. Örneğin,
bir ülke düşük doğum ağ›rl›ğ› ve bebek beslenme-
si gibi konularda veri toplayamayacak kadar yok-
sul olabilir. Komite, bu nedenle Guatemala’ya şu
tavsiyede bulunmuştur:
“... Komite, Taraf Devlet temsilcisinin yayg›n ye-
tersiz beslenme ve bu durumu izlemeye yaraya-
cak veri ve istatistiklerin yetersizli¤i konusunda
dile getirdi¤i endifleleri paylaflmaktad›r.” (Gu-
atemala ‹RSG, Add.58, parag. 17)

Benzer biçimde Komite Mauritius’a da şu tavsiye-
de bulunmuştur:
“... yetersiz beslenmenin çocuk geliflimi üzerin-
deki etkilerini, okul terk olaylar› ve çocuk iflçili¤i
ile birlikte ele alan kapsaml› bir çal›flma yap›lma-
s› ve sorunun çözümü için gerekli bütün önlem-
lerin al›nmas›. Bu görevin yerine getirilmesi için
uluslararas› yard›ma baflvurulabilir. Bu çerçeve-

Ürdün’de çocuklar›n beslenme
gereksinimlerinin karfl›lanmas›

Ürdün Hükümeti, Dünya G›da Program› ile iş-
birliği halinde, bir okul beslenme program› ge-
liştirmekte olduğunu belirtmektedir. Bu prog-
ram çerçevesinde, ülkenin en yoksul bölgelerin-
de 60 bin kadar k›z ve erkek öğrenci her gün
beslenme gereksinimlerinin üçte birini karş›la-
yacak yeterlilikte bir öğünden yararlanacakt›r.
Program ayr›ca, daha küçük s›n›flardaki 30 bir
öğrencinin beslenmesini sağlayacak bir okul
beslenme projesi de öngörmektedir. Bildirildi-
ğine göre öğrenciler okullarda kafeteryalar aç›l-
mas›nda görev alm›şlar, ayr›ca bu kafeteryalar›n
yönetimine de kat›lm›şlard›r. Böylece öğrenci-
ler, kendi beslenmelerine katk›da bulunman›n
yan›s›ra yönetim ve işbirliği gibi alanlarda da
kendilerini geliştirme imkanlar› bulmaktad›rlar.
Bunlar›n d›ş›nda, okullardaki imkanlar sayesin-
de öğrenciler öğle yemekleri için okuldan ayr›l-
mak zorunda kalmad›klar›ndan öğrencilerin ma-
ruz kald›klar› trafik kazalar›nda da azalma ol-
muştur.” (Ürdün 2R, para 113-115)
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de, Uluslararas› Çal›flma Örgütü ve UNICEF ile
iflbirli¤inin güçlendirilmesi konusu düflünülmeli-
dir.” (Mauritius ‹RSG, Add.64, parag. 28)

1995 y›l›nda yap›lan Dünya Sosyal Kalk›nma Zir-
vesi’nde şu hedef üzerinde anlaşmaya var›lm›şt›r:
“gerek ulusal gerekse uluslararas› düzeylerde gü-
venilir ve besleyicilik aç›s›ndan yeterli g›da mad-
deleri yoluyla beslenme güvenliğinin sağlanmas›;
besin maddeleri arz›nda belirli bir istikrar düzeyi-
ne ulaş›lmas›; bu arada herkesin yeterli besin
maddelerine fiziksel, sosyal ve ekonomik anlam-
larda ulaşabilmesi ve besin maddelerinin siyasal
bask› arac› olarak kullan›lmamas›.” (Dünya Sos-
yal Kalk›nma Zirvesi Eylem Program›
A/KONF.166/9, s. 51). Dünya Zirvesinin takibi
amac›yla beş y›l sonra yap›lan Genel Kurul özel
oturumunda 5 yaş›ndan küçük çocuklar aras›nda-
ki yetersiz beslenmenin 2000 y›l›na kadar azalt›l-
mas› hedefinin gerçekleştirilemediği belirtilmiştir

(Genel Kurulun 24. özel oturumu, A/RES/S-24/2,
2000, s. 5)

“bar›nma”

Gerek zengin gerekse yoksul ülkelerde, yeterli ba-
r›nma imkânlar›na sahip olmayan ya da evsiz ço-
cuklar vard›r. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak-
lar Komitesi, bu alandaki Sözleşme’nin 11. mad-
desi ›ş›ğ›nda “yeterli bar›nma imkânlar›na sahip
olma hakk›” ile ilgili uzun bir Genel Yorum ya-
y›nlam›şt›r. Bu Yorum, bar›nma alan›nda, kira gü-
venliği, temel hizmetlerin varl›ğ›, makul fiyat ve
erişilebilirlik gibi gerekliliklerden ayr›nt›l› biçim-
de söz etmektedir (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi, Genel Yorum 4, 1991,
İHB/GEN/1 Rev.5, s. 24). Daha yak›n zamanlarda
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
insanlar›n oturduklar› konutlardan zorla ç›kart›l-
malar› konusunda bir Genel Yorum getirmiş, bu

Çocuk haklar› ve bar›nma

UNICEF, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi (UNCHS) ve diğer kuruluşlardan bir grup
uzman 1996 y›l› Şubat ay›nda Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme ile Habitat II aras›ndaki ilişkileri be-
lirlemek üzere bir araya geldi. Grubun yapt›ğ› aç›klamada aşağ›daki hususlar da yer almaktad›r:

“Ev ortamlar›nda

• Çocuğun tehlikesiz, güvenli ve sağl›kl› bir ortam gereksinimi doğum öncesi dönemde başlar.

• Sağl›kl› bir evde temiz ve yeterli su, güvenli s›hhî koşul ve çöp dökme sisteminin yan›s›ra, trafik-
ten ve diğer tehlikelerden, kirlilikten, radyasyondan, hastal›klardan, aş›r› kalabal›ktan ve gürültüden
koruyucu önlemler olmas› gerekir.

• Ev ortam›n›n çocuğun bak›m›n› kolaylaşt›rmas›, çocuğun temel bedensel, toplumsal ve psikolojik
gereksinimlerini karş›lamas› gerekir.

• Her iki cinsiyetten çocuklara, evlerinde ve yak›n çevrede eşit öğrenme ve oyun oynama imkânlar›
tan›nmal›d›r.

• Özürlü ve diğer güçlükleri olan çocuklar›n evdeki gereksinimlerine özel dikkat gösterilmelidir. 

Mahallede ve toplumda

• Çocuk için destekleyici çevre, sağl›kl›, suçtan ar›nm›ş ve bar›şç› toplumlar öngörür. Çevredeki ko-
şullar›n sosyal adaleti, cinsiyetler aras› eşitliği ve toplum yaşam›na kat›l›m› desteklemesi gerekir.

• Çocukluk ve ergenlik dönemleri, insanlar›n kültürel gelişmelerinde önemli, cemiyetin ve toplumun
kavranmas›n› ve bunlara sayg› gösterilmesini gerektiren dönemlerdir. Sokak çocuklar›yla güç du-
rumdaki diğer çocuklar bundan d›şlanmamal›d›r.

• Toplumda, sağl›k bak›m›, eğitim ve çocuk bak›m hizmetleri mevcut ve herkes için erişilebilir olma-
l›d›r.

• Çocuklar›n, oyun oynayabilecekleri, sosyal ve doğal çevrelerine kat›l›p bunlar› öğrenebilecekleri
güvenli, tehlikeden ar›nm›ş ve korunmuş ortamlara sahip olmalar› büyük önem taş›r. Ergenlik dö-
nemindekilerin de, bir araya gelebilecekleri, bağ›ms›z işler yapabilecekleri ve bir aidiyet duygusu
hissedebilecekleri yerlere gereksinimi vard›r.

• Çocuklar›n, yaşam› kendileri ve gelecek kuşaklar için eksiksiz k›labilecekleri sürdürülebilir insan
yerleşimleri yarat›lmas›nda özel ç›karlar› vard›r. Çocuklara, sürdürülebilir bir kentsel geleceğe ka-
t›l›p buna katk›da bulunabilmeleri için f›rsatlar tan›nmal›d›r.

Çocuk Haklar› ve Habitat - Uzmanlar Semineri Ard›ndan Yap›lan Aç›klama ve Yay›nlanan Rapor,
UNICEF, UNCHS/Habitat, 1996. 



404 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

tür zorla ç›kartmalar›n hakl› hukuksal gerekçelere
dayand›ğ› zamanlarda bile çoğu kez insan haklar›-
n› ihlal ettiğini, bu arada söz konusu işlemlerin
özellikle çocuklar ve diğer güç durumdaki kişiler
üzerinde olumsuz etkiler yaratt›ğ›n› belirtmiştir
(Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi,
Genel Yorum 7, 1997, İHB/GEN/1/Rev. 5, s.51) 

Yukar›daki Genel Yorum, Çocuk Haklar› Komite-
si taraf›ndan, Birleşmiş Milletler İkinci İnsan Yer-
leşimleri Konferans› (Habitat II, İstanbul, 1996)
taraf›ndan yap›lan aç›klamada onaylanm›şt›r. Ko-
mite bu aç›klamas›nda Habitat gündemini ve Ço-
cuk ve Konut Uzmanlar Toplant›s›’n› da destekle-
miştir (bkz. s. 370’deki kutu yaz›s›). Komite şu
görüşü dile getirmiştir:

“Komite inanmaktad›r ki bar›nma hakk› dar ya
da k›s›tlay›c› anlamda yorumlanmamal›, bir yer-
de güvenlik, bar›fl ve sayg›nl›k içinde yaflama
hakk› olarak ele al›nmal›d›r...

“Çocuklar›n bar›nma haklar›n›n, Sözleflme’de
yer alan hemen hemen bütün haklarla iliflkili ve
bu haklara ba¤›ml› oldu¤unun vurgulanmas›
önem tafl›maktad›r. Bu durum, Sözleflme’nin
bütüncü ve kapsaml› özünü yans›tt›¤› gibi, uy-
gulama ve izleme süreçlerini de öne ç›karmak-
tad›r.” (11. oturum raporu, Ocak 1996,
ÇHS/K/50, s. 77 ve 79)

Komite belirli vesilelerle ülkelere Habitat II çer-
çevesinde ald›klar› önlemleri sormuştur (Bkz.
Periyodik Raporlar K›lavuzu, parag. 103). Komi-
te, örneğin Hindistan’la ilgili olarak konuyu gün-
deme getirmiş, zorla evden ç›karma uygulamala-
r›na ilişkin endişelerini iletmiştir: 

“Komite, gecekondulardakiler dahil olumsuz ba-
r›nma koflullar›nda yaflayan çocuk say›s›n›n faz-
lal›¤›ndan, ayr›ca bu çocuklar›n beslenme, su ve
sanitasyon imkanlar›ndan yeterince yararlana-
mamalar›ndan endiflelidir. Endifle kayna¤› olan
bir baflka husus da yap›sal uyum projelerinin ai-
leler ve çocuk haklar› üzerindeki olumsuz etkile-
ridir.

“Komite, Sözleflmenin 27. maddesi ›fl›¤›nda Ta-
raf Devlete 1996 Habitat II toplant›s› s›ras›nda
yapt›¤› taahhütleri yerine getirmeye yönelik giri-
flimlerde bulunmas›n› tavsiye eder. Bu taahhüt-
ler aras›nda, çocuklar›n konut ve bar›nma hak-
lar›n›n güvence alt›na al›nmas› da bulunmakta-
d›r. ‹nsan Haklar› Komisyonunun konuttan zorla
ç›karma uygulamalar› ile ilgili 1993/77 say›l› ka-
rar› ›fl›¤›nda Komite Taraf Devlete zorla yer de-
¤ifltirtme, evden ç›karma ya da zorla herhangi
bir nüfus hareketi gibi durumlar›n do¤mas›n›

önlemesini tavsiye eder. ‹skan programlar› ve
bu programlar çerçevesinde uygulanan ifllemler
kayd› öngörmeli, aile rehabilitasyonu önlemleri
içermeli ve temel hizmetlere eriflimi güvence al-
t›na almal›d›r.” (Hindistan ‹RSG, Add. 115, pa-

rag. 52 ve 53)

Komite, Habitat II dolay›s›yla yapt›ğ› aç›klama-
s›nda, çocuklar›n bar›nmalar› ile ilgili kararlara
kat›lma haklar›ndan özellikle söz etmektedir
(madde 12). Çocuklar›n kalacak evleri olmad›ğ›
durumlarda bu biraz lüks bir düşünce gibi görüne-
bilir. Bununla birlikte, çocuklar›n bar›nma koşul-
lar›n› iyileştirmeyi düşünen bir Hükümet’in, bu
konudaki planlamaya ve mimari ögelere ilişkin
olarak çocuklar›n da görüşlerini almas›ndan daha
doğal bir şey olamaz. “Bar›nma” 27. maddede tek
baş›na ele al›nm›ş olsa bile, bu konu üzerinde du-
rulduğunda, imarl› çevrenin bir bütün olarak ele
al›nmas› gerekecektir. Okullar, oyun alanlar›, ya-
t›l› tesisler, klinikler ve hastaneler gibi en başta
çocuklar taraf›ndan kullan›lan tesisler söz konusu
olduğunda çocuklar›n gereksinimleri ve görüşleri
en az diğer mülahazalar kadar önem taş›r.

Habitat II şu karara varm›şt›r: “Çocuklar›n ve
gençlerin, özellikle yaşam alanlar›na ilişkin ge-
reksinimleri eksiksiz biçimde gözetilmelidir.
Kentlerin, kasabalar›n ve mahallelerin tasar›m›yla
ilgili işlerde kat›l›mc› süreçlere özellikle önem ve-
rilmelidir. Bunun gerekçesi, çocuklar›n ve gençle-
rin yaşam koşullar›n›n güvenceye al›nmas›; onla-
r›n çevre konusundaki sezgilerinden, yarat›c›l›kla-
r›ndan ve düşüncelerinden yararland›r›lmas›d›r.
Güç durumdaki çocuklar›n, bu arada özellikle so-
kak çocuklar›n›n, mülteci çocuklar›n ve cinsel is-
tismar mağduru olanlar›n bar›nma gereksinimleri-
nin karş›lanmas›na özel önem verilmelidir (Birleş-
miş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferans› (Ha-
bitat II), A/KONF.165/14, s. 15).

Ülkelerin, çocuklar›n bar›nma durumlar› konu-
sunda ayr›nt›l› bilgi verdikleri ya da Komite’nin
bu konuda ayr›nt›l› yorumlara yöneldiği örnekler
azd›r. Ama yine de bu tür örnekler zaman zaman
görülmektedir. Örneğin, H›rvatistan’la ilgili şu
gözlemde olduğu gibi:

“Komite, Geçici Mülkiyet Yasas› konusunda en-
diflelerini belirtmek ister. Bu yasaya göre, belirli
bir mülk, sahibinin yoklu¤u durumunda geçici
yerleflimciler taraf›ndan kullan›labilir. Komite’yi
endifleye sevk eden husus, bu yasan›n etkiledi¤i
ailelerin, halen mülklerinde oturan kifliler baflka
bir yer bulmad›klar› takdirde döndüklerinde so-
runla karfl›laflabilecek olmalar›d›r...

“Komite, çocu¤un yüksek yarar› aç›s›ndan, ge-
rekli oldu¤u durumlarda ve uluslararas› iflbirli¤i
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çerçevesinde Hükümet’in, halen oturanlar›n
baflka bir bar›nak bulamad›klar› ve mülklerin es-
ki sahiplerinin geri döndükleri durumlarda orta-
ya ç›kabilecek sorunlar› çözmek üzere özel çaba
harcamas›n› tavsiye etmektedir.” (H›rvatistan

‹RSG, Add.52, parag. 15 ve 26)

Bunlara ek olarak Komite “sokak çocuklar›” ola-
rak adland›r›lan gruba ilişkin endişelerini sürekli
olarak dile getirmiştir. Komite, İnsan Haklar› Ko-
misyonunun 1994/93 say›l› karar› doğrultusunda
bu çocuklar›n “yaşamlar›n› sürdürebilmek için so-
kaklarda yaşamak ve/ya da çal›şmak zorunda ka-
lan çocuklar” biçiminde tan›mlanmas›n› tercih et-
mektedir. Bu durumdaki çocuklardan çoğu ailele-
riyle temasta olmas›na karş›n aileleriyle birlikte
yaşamamakta, sokaklarda ya da kabul edilmesi
mümkün olmayan koşullarda yaşamak zorunda
kalmaktad›r. Bu konu 20. maddede de ele al›nm›ş-
t›r (s.293). Bir kez daha burada da Komitenin
önerdiği belli başl› başlang›ç stratejilerinden biri,
olgunun ortaya konmas›n› sağlayacak araşt›rma
ve analizlerin yap›lmas›d›r: 

“Komite, Taraf Devleti, sokaklarda yaflayan
ve/ya da çal›flan çocuklar olgusunu önlemeye
ve bu olgu ile mücadeleye yönelik giriflimlerde
bulunmaya teflvik etmektedir. Bu konuda arafl-
t›rmalar yap›lmal›, ilgili veriler toplanmal›, en-
tegrasyon ve mesleki e¤itim programlar› uygu-
lanmal› ve bu konumdaki çocuklar›n sa¤l›k ve
sosyal hizmetlere eflit koflullarda eriflimi sa¤lan-
mal›d›r.” (Gana ‹RSG, Add. 73, parag. 39)

“Komite, özellikle çocuklar ve gençler aras›nda
evsizli¤in nedenlerini ortaya ç›karacak daha ileri
araflt›rmalar yap›lmas›n› tavsiye etmektedir. Bu
araflt›rmalarda çocuklar›n ve ailelerinin sosyo-
ekonomik kökenleri ortaya konmal›, evsizlikle
çocuk istismar› aras›nda bir ba¤lant› varsa bu
aç›¤a ç›kar›lmal›; cinsel istismar, çocuk fuhflu,
pornografisi ve sat›fl› gibi olgular›n bu durumda

ne ölçüde rol oynad›¤› saptanmal›d›r. Komiteye
göre Taraf Devlet ayr›ca yoksullukla mücadele
çerçevesinde yeni politikalar benimsemeli, evsiz
çocuklara sunulan destek hizmetlerini güçlen-
dirmelidir.” (Avustralya ‹RSG, Add. 79, parag.

33) 

Çocu¤un bak›m giderlerinin
karfl›lanmas› hakk›: madde
27(4)

27(4). maddenin çocuğun bak›m giderlerinin ana-
baba ve çocuktan yasal olarak sorumlu diğer kişi-
ler taraf›ndan karş›lanmas›yla ilgili hükümleri, ay-
n› yerde olmayan ebeveynden (genellikle baba-
dan) sağlanacak katk›larla durumlar› iyileşebile-
cek pek çok çocuk aç›s›ndan kuşkusuz büyük
önem taş›maktad›r.

Bununla birlikte, bak›m giderlerinin karş›lanmas›
kar›ş›k bir konudur. Bu “çocuk hakk›”, çocuğun
yarar›na olmayan yollardan da kullan›labilir. Ör-
neğin babalar, görmeleri istenmeyen çocuklar›n›
görebilmek ya da çocuğun geleceğinde daha belir-
leyici olabilmek için maddî güçlerini kullanabilir-
ler; anneler, salt kendileri için maddî yard›m sağ-
lamak amac›yla çocuklar›n› yanlar›nda tutabilir-
ler; ikinci ailelerin çocuklar› da kimi durumlarda
masraf karş›lama kararlar›n›n fark edilmeyen
mağdurlar› olabilirler. Bu arada Devletler de, salt
bu alandaki maddî yükümlülüklerini hafifletmek
amac›yla nafaka yolunu titiz olmayan biçimlerde
kullanabilirler. Dolay›s›yla, bu konuyla ilgili
yasalar ve usuller belirlenirken, 3. maddede belir-
tilen çocuğun yüksek yarar›n› gözetme ilkesinin
(ki bu konuda birincil ilkedir) yerleşmesi için çaba
gösterilmelidir.

Bununla birlikte, çocuğun bak›m giderlerinin kar-
ş›lanmas›, salt çocuklar›n yaşam koşullar›n›n
iyileştirilmesinin ötesinde daha geniş anlamda
sosyal yararlar sağlar. Örneğin, babalar›n evde
çocuklar›yla birlikte olmad›klar› durumlar ve 18.
madde bağlam›nda ele al›nd›ğ› gibi (bkz. s. 235)

Namibya’da ilgili yasalar

Namibya’da “... çocuğunun bak›m giderlerinin karş›lanmas›n› yasal olarak isteme hakk› olan herhan-
gi bir kişinin yapmas› gereken tek iş, savc›n›n makam›nda ve bir görevlinin huzurunda yeminli şika-
yette bulunmakt›r. Bu iş için avukat tutup masraf yapma gereği yoktur. Resmî ilgilinin görevi, şika-
yeti incelemek ve gerekliyse mahkeme araşt›rmas› istemektir. Mahkemenin nafaka karar› ç›karma,
kad›na olan herhangi bir borcun ödenmesi için emir verme ve al›nan kararlara uymayanlara para ya
da hapis cezas› verme hakk› vard›r. Mahkemenin, bunlar›n yan›s›ra, eğer çal›ş›yorsa erkeğin ald›ğ›
ücrete haciz koyma yetkisi de vard›r. Ancak, bu yasaya göre, eğer ödeme yapamama kişinin kendi
iradesi d›ş›ndaki durumlar›n ya da işsizliğin sonucu olarak ortaya ç›k›yorsa, ilgili kişiye ceza verile-
mez ... Çocuğa nafaka ödenmesinin sona ereceği belirli bir üst yaş s›n›r› yoktur - kullan›lan ölçüt, ço-
cuğun bağ›ms›z olarak kendi geçimini sağlayabilecek durumda olup olmad›ğ›d›r.” (Namibya İR, pa-
rag. 160-163)
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tek baş›na annenin (evlenmemiş ya da boşanm›ş)
bulunduğu aile say›s›n›n tüm dünyada giderek art-
mas› gibi gerçekler düşünülürse bunun önemi an-
laş›l›r. Çocuğun bak›m giderlerinin karş›lanmas›
iyi bir çerçevede uygulan›rsa, erkekler aile plan-
lamas› ve babal›k sorumluluklar› konusunu daha
ciddîye alabilirler, çocuklar›n›n yetiştirilmesinde
daha aktif roller üstlenebilirler. Örneğin, birçok
güçlüğün yan›s›ra başlar›nda yaln›zca annenin
bulunduğu aile say›s›n›n fazla olduğu Namibya,
annelerin çocuklar›na nafaka istemelerini ve al-
malar›n› kolaylaşt›ran masrafs›z ve etkili bir sis-
tem geliştirmek üzere harekete geçmiştir ve kent-
sel alanlardaki evlenmemiş kad›nlar›n bundan
yarar sağlad›klar› belirtilmektedir (bkz. kutu
yaz›s›). Komite, Fildişi Sahili’ne yönelik en-
dişelerini dile getirerek, çocuğun giderleriyle ilgili
yasal hükümlerin varl›ğ›na karş›n bu yasalar›n
genel olarak dikkate al›nmad›ğ›n› belirtmiştir:

“Komite Taraf Devlete flu tavsiyelerde bulunur:
Özellikle okuma yazma bilmeyen kad›nlar›n
bak›m›yla ilgili yasal düzenlemelerin daha fazla
bilinmesini sa¤layacak giriflimlerde bulunmak;
bu konuyla ilgilenen görevlilerin e¤itimini sa¤-
lamak ve maddi durumu yerinde oldu¤u halde
yasal ödemeleri yapmayan taraflarla ilgili daha
kat› önlemlere baflvurmak.” (Fildifli Sahili ‹RSG,
Add. 155, parag. 33)

“Bak›m gideri karş›laman›n” yasal tan›m› da ana
baba ile ailenin sorumluluklar›n›n belirlenmesinde
bir yöntem olarak kullan›labilir. Örneğin,
Komite’ye verilen bilgilere göre Arjantin’deki
ana-babalar çocuklar›n›n geçim, eğitim, dinlenme,
giyim, bar›nma ve hastal›k s›ras›ndaki masraf-
lar›n› karş›lamaktan yasal olarak sorumludurlar
(Arjantin İR, parag. 56-58). Ana-babalar›n görev-
leri ile ilgili yasalar Bolivya’da daha da ileri

giderek, gerektiğinde ilgili masraflar karş›lanarak
çocuğun ilerde bir iş ve meslek sahibi olmas›n›
sağlayacak eğitimin verilmesini de zorunlu say-
maktad›r (Bolivya İR, parag. 99). Kosta Rika’daki
yasalar ise çocuğun bak›m giderlerini karş›lama
sorumluluğunu taş›yan kişileri, s›ras›yla, ana-
baba, büyük kardeş, büyük anne-büyük baba ve
büyük büyük anne-büyük büyük baba olarak
belirlemektedir (Kosta Rika İR, parag. 155).

Bak›m giderlerinin yurtd›ş›ndan karş›lanmas›

27(4). madde, Sözleşme taslağ›n›n haz›rlanmas›
çal›şmalar› s›ras›nda, Finlandiya temsilcisinin yal-
n›zca bak›m giderlerinin yurtd›ş›ndan karş›lan-
mas›n› konu alan bir taslak önerisi ile ortaya ç›k-
m›şt›r. Gerekçesi de hem çocuklar›n, hem de Dev-
letler’in bu konuda baz› güçlüklerle karş›laş-
malar›yd›. Bak›m giderlerinin, içeride, Devlet
taraf›ndan karş›lanmas›yla ilgili hükümler bundan
sonra düşünülmüştür (E/KN.4/1988/28, s.17, Det-
rick, s. 378).

Uluslararas› sözleşmeler, çocuklar›n bulunduklar›
ülkeyi değiştirdikleri, ana ile babadan birinin ya
da her ikisinin de ülke d›ş›na gittikleri ya da ülke
d›ş›nda yaşad›klar› durumlarda bak›m masraf-
lar›n›n nerede, kimler taraf›ndan ve nas›l kar-
ş›lanacağ›na ilişkin kurallar belirlemiştir. Bu ulus-
lararas› sözleşmeler aras›nda Bak›m Giderlerinin
Yurtd›ş›ndan Karş›lanmas›yla İlgili Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi (New York, 1956) ile Bak›m
Giderlerinin Karş›lanmas› Emirlerinin Karş›l›kl›
Olarak Yürürlüğe Konmas›yla ilgili 1993 tarihli
Lahey Sözleşmesi yer almaktad›r. Bunlar›n d›ş›n-
da, yine ayn› konuyla ilgili iki tarafl›, bölgesel ve
karş›l›kl› yürürlük esas›na dayanan sözleşmeler de
vard›r. S›n›rlar aras›ndaki geçişlerin s›k ve kolay
olduğu ülkelerde, bu sözleşmelerin onaylanmas›
ve kolayl›kl› uygulan›r duruma getirilmesi özel-
likle önem taş›maktad›r.
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

27. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (27. madde, adalet, aile iflleri, bar›nma ve sosyal refahla ilgili devlet kurulufllar›n› özel
olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 27. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (27. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin toplum
kalk›nmas› alan›nda çal›flanlar›, çevre planlamac›lar›n›, acil yard›m personelini, mahkeme görevlilerini, sos-
yal yard›m kurumlar›nda çal›flanlar›, sa¤l›k hizmetleri personelini ve ana-baba e¤itiminde görev alanlar›
kapsamas› gerekir).

2277..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
� Devlet, çocu¤un geliflmesini güvence alt›na alacak asgarî yaflam standard›n› belirlemifl mi?

Ana-babalar›n ve çocuktan sorumlu di¤er kiflilerin, çocu¤un afla¤›daki alanlardaki geliflimini güvence alt›na alma
aç›s›ndan gerekli yaflam koflullar›n› sa¤lamalar›nda yard›mc› olacak önlemler al›n›yor mu?

� çocu¤un bedensel geliflimi,

� çocu¤un zihinsel geliflimi,

� çocu¤un ruhsal geliflimi,
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� çocu¤un ahlâksal geliflimi,

� çocu¤un sosyal geliflimi. 

� Ana-babalar›n bu sorumluluklar›n›n tam olarak bilincine varmalar›n› sa¤layacak önlemler al›n›yor mu?

� Ana-babalar›n üzerlerine düflen sorumluluklar›n› yerine getirebilecekleri güce ve maddî imkânlara sahip
olup olmad›klar›n› belirlemeye yarayacak yasal ya da idarî ölçütler var m›? 

� Devletin yetki alan› içinde olup, ana-babalar› kendilerine yeterli yaflam standard› sa¤layabilecek durumda
olmad›¤› için ihtiyaç içinde olan çocuklar› belirleyecek önlemler ve yöntemler saptanm›fl m›?

� Çocuklar›n yaflam koflullar›n›n gerekti¤i gibi geliflmelerini sa¤lamada yetersiz kalma nedenlerini çözüm-
leyecek mekanizmalar benimsenmifl mi?

� Ana-babalar›yla birlikte ya da onlar olmadan, çocuklar›n ihtiyaç içinde olduklar› durumlarda, bu çocuklar›n
geliflimini sa¤lamak amac›yla kendilerine gerekli maddî yard›m ve destek programlar› sa¤lan›yor mu?

� Devlet, her çocu¤un iyi beslenmesini sa¤layacak önlemleri (bütçe tahsisleri dahil) al›yor mu?

Devlet, her çocu¤un afla¤›daki özelliklere sahip bir konutta yaflamas›n› sa¤lamak için gerekli önlemleri al›yor mu?

� güvenli,

� iyi hizmet alan (özellikle su, s›hhî koflul ve yak›t bak›m›ndan),

� temiz,

� sa¤l›kl›,

� uygun mekanda (özellikle okul, hastane ve dinlenme-e¤lenme yerlerine yak›nl›k aç›s›ndan),

� Habitat II’nin tavsiye etti¤i koflullara sahip.

� ‹çinde yaflad›klar› ortam›n flekillendirilmesinde çocuklar›n görüfllerine de baflvuruluyor mu?

� Devlet, her çocu¤un yeterli ve uygun biçimde giydirilmesi için gerekli önlemleri al›yor mu?

� Devletin, bütün çocuklara yeterli yaflam standard› sa¤layabilecek kaynaklara sahip olmad›¤› durumlarda,
yap›lan ekonomik kalk›nma planlar›, bu standartlar›n sa¤lanmas›na net bir hedef olarak yer veriyor mu?

� Çocuklar›n yaflam standartlar›n› güvence alt›na almada kaynak yetersizli¤iyle karfl›lafl›ld›¤› durumlarda
uluslararas› destek ve teknik yard›m için gerekli giriflimlerde bulunuluyor mu?

Bak›m giderleri

� Çocuklar›n bak›m giderlerinin ana-baba ve çocuklar›n yaflam standard›ndan sorumlu herhangi bir kifli
taraf›ndan karfl›lanmas›n›n sa¤lanmas› için yasa uygulan›yor mu?

� Bu tür yasalarda çocu¤un yüksek yarar› birincil ya da temel ilke olarak gözetiliyor mu?
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� Bu yasalar çocu¤un ya da çocu¤a bakan kiflilerin uygulayabilecekleri ölçüde basit ve masrafs›z m›?

� Bu yasalarda, çocu¤un bak›m giderlerini karfl›lama sorumlulu¤u tafl›yanlar›n bu sorumluluklar›n› yerine
getirmemeleri durumunda kendilerinden gelir ya da mal sa¤lanmas›na olanak tan›yan hükümler yer al›yor
mu?

� Devlet, d›flar›daki çocuklar›n bak›m giderlerinin karfl›lanmas› konusuyla ilgili uluslararas› ya da iki tarafl›
bütün anlaflmalar› imzalad› m›?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 27. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 27. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 3(2): Çocu¤a gerekli koruma ve bak›m› sa¤lamada, ana-baban›n haklar› da gözetilmek üzere, Dev-
let’in ödevleri

Madde 5: ana-babalar›n sorumluluklar› ve çocu¤un geliflen yetenekleri

Madde 18: ana-baban›n ortak sorumluluklar›, Devlet’in ana-babalara deste¤i

Madde 24: sa¤l›k ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma hakk›

Madde 26: sosyal güvenlik hakk›
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1. Taraf Devletler, çocu¤un e¤itim hakk›n› kabul ederler ve bu hakk›n f›rsat eflitli¤i temeli üzerinde tedricen

gerçeklefltirilmesi görüflüyle özellikle:

(a) ‹lkö¤retimi herkes için zorunlu ve paras›z hale getirirler;

(b) Ortaö¤retim sistemlerinin genel oldu¤u kadar meslekî nitelikte de olmak üzere çeflitli biçimlerde

örgütlenmesini teflvik ederler ve bunlar›n tüm çocuklara aç›k olmas›n› sa¤larlar ve gerekli durum-

larda malî yard›m yap›lmas› ve ö¤retimi paras›z k›lmak gibi uygun önlemleri al›rlar;

(c) Uygun bütün araçlar› kullanarak, yüksekö¤retimi yetenekleri do¤rultusunda herkese aç›k hale ge-

tirirler;

(d) E¤itim ve meslek seçimine iliflkin bilgi ve rehberli¤i bütün çocuklar için elde edilir hale getirirler;

(e) Okullarda düzenli biçimde devam›n sa¤lanmas› ve okulu terk etme oranlar›n›n düflünülmesi için

önlem al›rlar,

2. Taraf Devletler, okul disiplininin çocu¤un insan olarak tafl›d›¤› sayg›nl›kla ba¤dafl›r biçimde ve bu Sözlefl-

me’ye uygun olarak yürütülmesinin sa¤lanmas› amac›yla gerekli olan tüm önlemleri al›rlar.

3. Taraf Devletler e¤itim alan›nda, özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin dünyadan kald›r›lmas›-

na katk›da bulunmak ve ça¤dafl e¤itim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmas›n› kolay-

laflt›rmak amac›yla uluslararas› iflbirli¤ini güçlendirir ve teflvik ederler. Bu konuda, geliflmekte olan ülkele-

rin gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur.

Ç
ocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 28.
maddesi, çocuğun eğitim hakk›n› ortaya
koymaktad›r. Eğitimin bütün çocuklar
için gerekli olduğu kabul edilmektedir.

Madde, bu hakk›n “f›rsat eşitliği” temelinde ger-
çekleşmesi gerektiğini vurgulayarak, çok say›da
çocuğun eğitime erişimde ayr›mc›l›ğa maruz kal-

d›ğ›na (özellikle k›rsal alanlardaki çocuklar, k›z
çocuklar ve özürlü çocuklar) işaret etmektedir.
Eğitim ayn› zamanda masrafl› bir iştir ve bütün ül-
keler çocuklar›n eğitim alan›ndaki gereksinimleri-
ni karş›layabilecek durumda değildir - nitekim bu
hakk›n “tedricen” gerçekleşeceği belirtilmektedir.
28. madde, bununla birlikte, yerine getirilmesi ge-

28. Maddenin Metni

Çocu¤un
e¤itim
hakk›

Özet
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reken asgarîyi belirtmektedir: herkese paras›z, zo-
runlu eğitim ve “tüm çocuklara aç›k” farkl› orta-
öğretim ve meslekî rehberlik. Yüksek öğrenim
ise, insanlar›n kapasitelerine göre erişilebilecek
bir imkând›r.

Madde, ayn› zamanda, eğitimin, Devlet’in okul

terk oranlar›n› azaltmas›n› ve okul disiplininin ço-
cuk haklar›na sayg› göstermesini sağlayacak bi-
çimde verilmesinden söz etmektedir. Madde, eği-
timin ekonomik büyümenin motoru olabileceğini
de gözeterek eğitim alan›nda uluslararas› işbirliği-
ni teşvik etmektedir. �

Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken Rapor-
lar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“E¤itim, bofl zaman ve kültürel etkinlikler

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; baflta izleme stratejileri ve mekanizmalar› olmak üzere bu
alandaki politikalar›n uygulanmas› aç›s›ndan gerekli kurumsal altyap›ya; Sözleflme’nin ilgili hüküm-
lerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye iliflkin bilgi
talep edilmektedir:

(a) Meslekî e¤itim ve rehberlik dahil olmak üzere e¤itim (madde 28)...

... Taraf Devletler’den, hükümet kurulufllar› ile örne¤in sosyal hizmet çal›flanlar›n›n kurulufllar› gibi
yerel ve ulusal hükümet d›fl› kurulufllarla Sözleflme’nin bu maddesi kapsam›na giren ifllerde yapt›¤›
iflbirli¤inin içeri¤i ve kapsam› konusunda bilgi vermeleri istenmektedir. Taraf Devletler’in, bu bölüm-
deki konular›n kapsam›na giren çocuklarla ilgili istatistikî bilgiler ve göstergeler sunmalar› da mem-
nuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5 parag. 21 ve 22)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“VII. E⁄‹T‹M, BOfi ZAMAN VE KÜLTÜREL ETK‹NL‹KLER...

A. Meslekî e¤itim ve rehberlik dahil olmak üzere e¤itim (madde 28).

Lütfen, çocu¤un e¤itim hakk›n›n güvence alt›na al›nmas› ve bu hakk›n zamanla ve eflit f›rsatlar te-
melinde yaflama geçirilmesi için al›nan, yasal, idarî ve bütçesel nitelikte olanlar dahil önlemleri be-
lirtin.

Raporlar, bu ba¤lamda, baflkalar›n›n yan›s›ra flu hususlardaki bilgileri içermelidir:

Sözleflme’nin genel ilkelerinin, somut olarak belirtilirse çocu¤un yüksek yarar›n›n gözetilmesi,
çocu¤un görüfllerine sayg› gösterilmesi; yaflama ve geliflme hakk›n›n güvence alt›na al›nmas›,
eflitsizliklerin giderilmesiyle birlikte çocuklar aras›nda ayr›m gözetmeme ilkelerine sayg› göste-
rilmesi için al›nan önlemler;

Genel bütçeden (merkezî, bölgesel, yerel ve gerekti¤i yerlerde federal ve il ölçeklerindeki büt-
çeler) çocuklara ayr›lan ve çeflitli e¤itim düzeylerine tahsis edilen pay;

Çocu¤un e¤itiminin ve gerekli deste¤in sa¤lanmas›n›n aileye reel maliyetinin gözetilmesi;

Çocuklara e¤itimin yerel, yerli ya da az›nl›k dillerinden verilebilmesini güvence alt›na alacak ön-
lemler;

K›z çocuklar, özel gereksinimleri olanlar ve özellikle güç durumlarda olan çocuklar›n, çocu¤un
yafl›na ve olgunluk düzeyine göre uyarlanm›fl kaliteli e¤itim olanaklar›na eriflmelerinin sa¤lan-
mas› için al›nan önlemler;

Okul sisteminde yeterince ö¤retmenin görevde olmas›n›, bu ö¤retmenlerin meslekî alanda ge-
liflmelerini ve e¤itimin kalitesinin yükseltilmesini sa¤lamak üzere at›lan ad›mlar;
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Bütün çocuklar›n eriflebilecekleri yeterli say›da e¤itim tesisi bulunmas›n› sa¤lamak üzere al›nan
önlemler;

18 yafl›ndan küçükler ve büyükler aras›nda okur-yazar olmayanlar›n oran›; okuma-yazma s›n›fla-
r›na kay›tl› ö¤rencilerin yafl, cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel alan, sosyal ve etnik köken itibar›yla dö-
kümü;

Uygulanan yayg›n e¤itim sistemleri;

Devlet’in, dezavantajl› sosyal gruplara mensup olanlar baflta olmak üzere, küçük çocuklara erken
dönem geliflme ve e¤itim hizmeti sa¤lamak üzere benimsedi¤i ya da bafllatt›¤› yayg›n giriflimler;

E¤itim sisteminde meydana gelen de¤iflmeler (yasalara, politikalara, tesislere, bütçe tahsislerine,
e¤itimin kalitesine, kay›t ve terk oranlar›na ve okur-yazarl›k oranlar›na iliflkin de¤ifliklikler dahil);

Gelifltirilen izleme mekanizmalar›, karfl›lafl›lan etmenler ve güçlükler ve gelecek için belirlenen he-
defler;

Baflka ölçütlerin yan›s›ra, cinsiyet, yafl, bölge, k›rsal/kentsel alan; ulusal, etnik ve sosyal köken iti-
bar›yla, e¤itimden al›nan sonuçlar dahil çocuklar›n e¤itim durumlar›yla ilgili çeflitli göstergeler.

Raporlarda, ayr›ca afla¤›daki hususlara iliflkin olarak al›nan özel önlemler de belirtilecektir:

‹lkokul e¤itimini, özellikle çocuklar için zorunlu ve paras›z yapma; ilkokula kay›t için belirlenen yafl;
zorunlu e¤itim için en küçük ve en büyük yafllar; ilkokullara kay›tl› çocuklar›n oran›; ilkokul e¤iti-
mini tamamlayan çocuklar; bu bilgilerin yafl, cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel alan; ulusal, etnik ve
sosyal köken; hizmet kapsam› ve tahsis edilen bütçe itibar›yla dökümü;

Genel ve meslekî e¤itim dahil, ortaö¤retimin de¤iflik biçimlerini teflvik etmek ve bunun için al›nan
önlemler;

Ortaö¤retimin de¤iflik biçimlerini her çocu¤un yararlanabilece¤i hale getirmek; bu konudaki bil-
gilerin yafl, cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel alan; ulusal, etnik ve sosyal köken; hizmet kapsam› ve
tahsis edilen bütçe itibar›yla dökümü;

Orta ö¤retimin paras›z yap›lmas›; gerekiyorsa, ilgili çocuklar›, bu çocuklar›n cinsiyetini, yafl›n›, böl-
gesini, k›rsal/kentsel da¤›l›m›n›; ulusal, etnik ve sosyal kökenini ve tahsis edilen bütçeyi de belir-
terek kendilerine maddi yard›m yap›lmas›;  

Herkese kapasitesine göre yüksek ö¤renim olanaklar› sa¤lamak; yüksek ö¤renime devam eden-
lerin yafl, cinsiyet, ulusal, sosyal ve etnik köken itibar›yla dökümü;

E¤itsel ve meslekî bilgilerin ve rehberli¤in bütün çocuklar›n yararlanabilece¤i hale getirilmesi; bu
alandaki bilgi ve rehberli¤in biçimleri; bu konudaki etkinli¤in de¤erlendirilmesinde kullan›lan me-
kanizmalar; bu amaçla ayr›lan bütçe; ayr›ca, yafl, cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel alan, sosyal ve et-
nik köken itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl bilgiler;

Okula düzenli devam›n sa¤lanmas› ve okul terk oranlar›n›n azalt›lmas›; bu alanda yap›lan araflt›r-
malar ve durumu de¤erlendirmek üzere gelifltirilen mekanizmalar; okula girifli ve okul devam›n›
teflvik edecek özendiriciler; okula gitmeyen çocuklar için gelifltirilen alternatifler; bu arada yafl,
cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel alan, sosyal ve etnik köken itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl bilgiler.

Raporlar; ayr›ca, e¤itim hakk›ndan yararlanamayan çocuklarla, bu çocuklar›n geçici biçimde ya da
sürekli olarak e¤itimin d›fl›nda kalmalar›na yol açan koflullara (örne¤in özürlülük, özgürlükten yok-
sunluk, gebelik, HIV/AIDS enfeksiyonu gibi), bu durumun giderilmesi ve alternatif e¤itim olanakla-
r› sa¤lanmas› için yap›lan düzenlemelere iliflkin bilgi verecektir. Bu konuda da, yafla, cinsiyete, böl-
geye, k›rsal/kentsel alana, sosyal ve etnik kökene göre ayr›flt›r›lm›fl bilgiler iletilecektir.

Okul disiplininin, çocu¤un insan olarak sayg›nl›¤›na özen gösterecek ve Sözleflme’ye uygun biçim-
de uygulanmas›n› sa¤lamak için 28. maddenin 2. paragraf› uyar›nca al›nan bütün önlemler konu-
sunda bilgi verin. Bu bilgiler afla¤›daki hususlar› içermelidir:
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Resmî ve özel okullarla di¤er e¤itim kurumlar›nda uygulan ve fiziksel ceza dahil her tür flidde-
ti, bu arada insanl›k onuruyla ve Sözleflme’nin 19, 29, 37(a). maddelerindeki hükümlere, özel-
likle ayr›m gözetmeme, yüksek yarar ve çocu¤un görüfllerine sayg› ilkelerine ters düflen durum-
lar› yasaklayan yasal düzenlemeler;

Okullardaki disiplin uygulamalar›n› izlemede kullan›lan sistem; buna iliflkin rapor ve flikayette
bulunma mekanizmalar›;

Yine ayn› amaçla oluflturulan ba¤›ms›z herhangi bir mekanizma;

Çocu¤un e¤itimle ilgili olup, okul tercihi ve okuldan d›fllanma gibi konular dahil çocu¤u etkile-
yen idarî ve yarg›sal süreçlere kat›lma hakk›n› güvence alt›na alan yasal düzenlemeler.

28. maddenin 3. paragraf›na iliflkin olarak, e¤itimle ilgili konularda uluslararas› iflbirli¤ini gelifltirip
yayg›nlaflt›rmak için al›nan önemleri, özellikle afla¤›daki hususlar› gözeterek bildirin:

Cehaletin ve okuma yazma bilmemenin dünyadan ortadan kald›r›lmas›na katk›;

Bilimsel ve teknik bilgilerle modern ö¤retim yöntemlerine eriflimi sa¤lama;

Geliflmekte olan ülkelerin gereksinimlerini özel olarak dikkate alma.

Raporlarda, bunlar›n yan›s›ra, ikili ve bölgesel düzeydekiler dahil olmak üzere gelifltirilen etkinlikler
ve programlar; yafl, cinsiyet, ulusal, sosyal ve etnik köken baz›nda belirlenen hedef gruplar; sa¤la-
nan/al›nan finansman yard›m; belirlenen öncelikler; Sözleflme’nin 29. maddesi uyar›nca e¤itimin
amaçlar›n›n nas›l ele al›nd›¤›; bu arada kaydedilen mesafe ve karfl›lafl›lan güçlükler de yer almal›d›r.
Uygun oldu¤u durumlarda, Birleflmifl Milletler organlar›n›n, uzman kurulufllar›n ve hükümet d›fl› ku-
rulufllar›n bu alanlardaki rollerine iliflkin bilgiler de verilmelidir.”

(ÇHS/K/58, parag. 105-111. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da bu
konudaki raporlarla iliflkilidir: 24, 43, 46, 57, 88, 92, 95, 118, 152 ve 166; K›lavuz’un tam metni
için, bkz. Ek 3, s. 687.)

Konunun oluflumu

1948 tarihli İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nde
şöyle denmektedir: “Her şahs›n öğrenim hakk›
vard›r. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhala-
r›nda paras›zd›r. İlköğretim mecburidir. Teknik ve
meslekî öğretimden herkes istifade edebilmelidir.
Yükseköğretim, liyakatlerine göre herkese tam
eşitlikle aç›k olmal›d›r.” (madde 26)

Bu aç›klama, Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde daha da pekişti-
rilmektedir: “İlköğretim zorunludur ve herkese
ücretsiz ilköğretim sağlan›r …Teknik ve meslekî
eğitim de dahil ikinci eğitimin farkl› türleri ve
özellikle başlang›çta verilecek ücretsiz geliştirme
eğitimi gibi her türlü uygun vas›talarla, kural ola-
rak herkesin girmesine ve yararlanmas›na aç›k du-
ruma getirilir …Yükseköğretim, özellikle başlan-
g›çta verilecek ücretsiz geliştirme eğitimi gibi her
türlü uygun vas›talarla, yetenek ölçüsüne göre
herkesin eşit olarak yararlanmas›na aç›k duruma
getirilir” (madde 13(2)). Bu uluslararas› Sözleş-
me’ye göre, paras›z ve zorunlu ilkokul eğitimi
sağlamayan Taraf Devlet’in “iki y›l içinde herkes
için paras›z zorunlu eğitimin prensiplerini ortaya
koyan bir plan haz›rlar ve bu plan›n makul bir sü-
reyi aşmayacak şekilde kaç y›l içinde uygulanaca-

ğ›n› gösteren ayr›nt›l› bir uygulama plan›” haz›rla-
mak durumunda olduğunu belirtmektedir (madde
14). Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 28. mad-
desinin haz›rlanmas› s›ras›nda, Devletler’in tem-
silcileri, bu Sözleşme’nin, Uluslararas› Ekono-
mik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne gö-
re ne daha gevşek ne de daha s›k› bir içerik taş›-
mas› gerektiğini belirtmişlerdir (E/KN.4/1985/64,
s. 11-15; Detrick, s. 383-386). Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Komitesi 1999 y›l›nda eğitim-
le ilgili iki Genel Yorum bildirmiştir – ilkokul eği-
timine yönelik eylem planlar›yla ilgili 11 say›l›
görüş (14. madde çerçevesinde) ile eğitim hakk›y-
la ilgili 13 say›l› görüş (13. madde çerçevesinde). 

1990 Çocuklar İçin Dünya Zirvesi şu aç›klamay›
yapm›şt›: “Halen 100 milyonu aşk›n çocuğa temel
eğitim verilememektedir ve bunlar›n üçte ikisini
k›z çocuklar oluşturmaktad›r. Herkese temel eği-
tim verilmesi ve okuma-yazma becerileri kazand›-
r›lmas›, dünya çocuklar›n›n gelişmesi için yap›la-
bilecek en önemli katk›lardan biridir” (parag. 13).
Dünya Zirvesi bu alanda şöyle bir hedef benimse-
mişti: “2000 y›l›na kadar … herkesin temel eğitim
imkânlar›na kavuşmas› ve ilkokul çağ›ndaki ço-
cuklar›n en az yüzde 80’inin ilkokul eğitimi al›yor
olmas›.” Henüz bu hedefe ulaş›lamam›şt›r. Geliş-
mekte olan ülkelerden kimileri bu alanda önemli
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ilerlemeler kaydetmiş olsalar bile, 2000 y›l›nda
okul çağ›nda olup okula gidemeyen 130 milyon
çocuk vard›r ve bunlar›n üçte ikisini k›zlar oluş-
turmaktad›r. 

Ayn› y›l, Tayland’›n Jomtien kentinde Herkes İçin
Eğitim Dünya Konferans› topland›. Bu Konferans
sonunda yay›nlanan Herkes İçin Eğitim Dünya
Bildirgesi temel eğitimin “kendi baş›na bir amaç
olman›n ötesinde, yaşam boyu öğrenmenin ve in-
sanî kalk›nman›n temeli olduğunu, ülkelerin daha
ileri eğitim düzeylerini ve türlerini sistematik bi-
çimde bu temel üzerinde geliştirebileceklerini” be-
lirtmiştir (madde 1(4)). Bildirge şöyle demektedir:
“Herkes - çocuk, genç, yetişkin - temel öğrenme
gereksinimlerini karş›layacak eğitim f›rsatlar›ndan
yararlanabilmelidir. Bu gereksinimler, insanlar›n
yaşay›p sahip olduklar› kapasiteleri gerçekleştir-
meleri, yaşamlar›n› sayg›nl›k içinde sürdürmeleri,
yaşam kalitelerini art›rmalar›, sağl›kl› kararlar ve-
rebilmeleri ve öğrenme sürecini devam ettirmeleri
aç›s›ndan gerekli temel öğrenim araçlar› (örneğin
okuma-yazma, sözel ifade, say› ve problem çözü-
mü gibi) ile temel öğrenim içeriğini (örneğin bilgi,
beceri, değer ve tutumlar gibi) kapsar. Temel öğre-
nim gereksinimlerinin kapsam› ve bu gereksinim-
lerin nas›l karş›lanacağ›, tek tek ülkelere ve kültür-
lere, bu arada kaç›n›lmaz biçimde zamana göre de-
ğişkenlik gösterecektir” (madde 1(1)).

Bundan on y›l sonra 2000 y›l›nda Dakar’da topla-
nan Dünya Eğitim Forumu bir eylem çerçevesi
belirledi. Bu eylem çerçevesinde alt› hedefle bir-
likte bu hedeflere ulaş›lmas›n› sağlayacak strateji-
ler belirleniyordu. Temel taahhüt “bütün Taraf
Devletlerin en geç 2002 y›l›na kadar eylem plan-
lar› geliştirmeleri ya da mevcut planlar›n› güçlen-
dirmeleri” yönündeydi. Dakar’da belirlenen 6 he-
def ve stratejiler 419. sayfadaki çerçeve yaz›s›nda
yer almaktad›r.

Birleşmiş Milletler İnsan Haklar› Komisyonu
1998 y›l›nda eğitim haklar›yla ilgili bir Özel Ra-
portör görevlendirdi. Raportörün görev alan› hay-
li genişti: Eğitim hakk›n›n tüm dünyada yaşama
geçirilişi ve bu alandaki engellerle ilgili raporlar
haz›rlamak; bu bağlamda cinsiyet eşitsizliğine
özel bir önem vermek; bu arada ilgili uluslararas›
kuruluşlardan yard›m almak ve kaynaklar› belirle-
mek dahil olmak üzere uygulamada hükümetlere
yard›mc› olmak (Genel Kurul karar› 1998/33).
Özel Raportörün çal›şmalar› “insan haklar›z yü-
kümlülüklerinin iki temel dayanağ›” ile ilişkiliydi:
Bunlar “bütün çocuklar için zorunlu ve ücretsiz
temel eğitim sağlanmas› ve eğiktim özgürlüğünün
yan›s›ra eğitimde özgürlüğün de gözetilmesidir.”
(Eğitim hakk› Özel Raportörünün Y›ll›k Raporu,
2001, E/CN.4/2001/52)

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin haz›rl›k ça-
l›şmalar› s›ras›nda, Çal›şma Grubu’nun üyeleri,

gerek Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleşmesi’nde, gerekse Uluslararas› Kişi-
sel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde yer verilen
bir ilkenin bu Sözleşme’ye de dahil edilmesi ko-
nusunda titizlik gösterdiler. Bu ilkeye göre Dev-
letler, ana-babalar›n, çocuklar›n›n eğitiminin ken-
di dinî ve ahlâkî inançlar› ile uyumlu olmas›n›
sağlama haklar›na sayg› göstermeliydiler. Ancak,
bu yöndeki öneriler, ana-babalar›n genel haklar›-
n›n ve sorumluluklar›n Sözleşme’de başka bölüm-
lerinde zaten ele al›nd›ğ› gerekçesiyle reddedildi.
(E/KN.4/1985/54, s. 11-15 ve E/KN.4/1989/48, s.
79-84; Detrick, s. 384 ve 394)

Papal›k, bu durumu bir çekince koyacak ölçüde
ciddîye alm›şt›r: “Papal›k Sözleşme’nin maddele-
rini, ana-babalar›n, özellikle eğitim alan›ndaki te-
mel ve geri al›namaz haklar›n› güvence alt›na ala-
cak biçimde yorumlamaktad›r (maddeler 13 ve
28)” (ÇHS/K/Rev.8, s. 23). Oysa Sözleşme, ana-
babalar›n eğitim alan›ndaki “temel ve geri al›n-
maz” haklar›n› güvence alt›na almamaktad›r. Bu
haklar, örneğin çocuğun yüksek yarar›na, oluşum
halindeki yeteneklerine (madde 5, s. 93 ve madde
12, s. 178 ve madde 18, s. 252) ve başkalar›na say-
g›y› ve hoşgörüyü öngören bir eğitim görme hak-
k› dahil olmak üzere Sözleşme’nin çocuğa tan›d›-
ğ› diğer haklara tâbidir (madde 29, s. 451). Bu-
nunla birlikte 29. madde, ana-babalar›n ve diğer-
lerinin devlet sistemi d›ş›nda okul açma haklar›n›
tan›makta, 30. madde ise az›nl›k kültürlerine men-
sup çocuklar›n kendi dillerini, dinlerini ve kültür-
lerini yaşama haklar›n›n inkar edilemeyeceğini
belirtmektedir. Komite duyarl›l›ğ›n› dile getirerek
Papal›ğ›n çekincelerini yeniden gözden geçirme-
sini istemiştir:

“(Papal›k) özellikle çocu¤un kendi haklar›n›n öz-
nesi olarak eksiksiz tan›nmas›na iliflkin çekince-
sini yeniden gözden geçirmelidir.” (Papal›k

‹RSG, Add. 46, parag.7) 

“Çocu¤un e¤itim hakk›n›n …
tedricen gerçeklefltirilmesi”

Çocuğun temel eğitim hakk›na 28. maddenin ilk
paragraf›nda yer verilmektedir. Bu hakk›n Dev-
let’e verdiği görevleri ayr›nt›land›ran (a)’dan
(e)’ye kadar olan altparagraflar bu ilk aç›klamaya
tâbidir ve buna göre Taraf Devletler’in çocuğun
eğitim hakk›n› “tedricen ve f›rsat eşitliği temelin-
de” gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kimi ülke-
ler çocuğun eğitim haklar›yla ilgili olarak anaya-
salar›nda ya da eğitim yasalar›nda düzenlemeler
yapm›şken, diğerleri çocuğun ana-babas›na bu
alanda yükümlülükler getirerek ayn› haklar› do-
layl› yoldan tan›maktad›r. Hindistan Komiteye
verdiği raporda şu hususlar› dile getirmiştir:
“Anayasan›n yürürlüğe girmesinden başlayarak
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10 y›l içinde Devletin bütün çocuklara zorunlu pa-
ras›z eğitim sağlama görevini yerine getirememe-
si üzerine Yüksek Mahkeme, eğitim olmadan
onurlu bir yaşam sürdürmenin mümkün olmad›ğ›
görüşünden hareketle eğitim hakk›n› kişisel öz-
gürlüğün temel bir parças› olarak tan›m›şt›r (Mad-
de 21) (Hindistan İR, parag. 75) 

“E¤itim”

“Eğitimin” tan›m›, okullardaki öğretim ile s›n›rla-
namaz (ancak bu maddenin “okul terki” ile ilgili
(e) paragraf› ve özel eğitim kurumlar› ile ilgili
29(2). madde bunun böyle kabul edildiği anlam›-
na gelmektedir). 28. madde “meslekî eğitimden”,
“okumaz-yazmazl›ğ›n ortadan kald›r›lmas›ndan”
ve “bilimsel-teknik bilgiye erişimden” söz etmek-
te; eğitimin genel amaçlar› ise 29. maddede yer al-
maktad›r. Buna karş›n Çocuk Haklar›na Dair Söz-
leşme temel bir müfredat›n ayr›nt›lar›n› verme yo-
luna gitmemektedir.

Ancak, UNESCO’nun 18. Genel Konferans›’nda
al›nan 1974 tarihli Uluslararas› Anlay›ş, İşbirliği
ve Bar›ş ile İnsan Haklar› ve Temel Özgürlüklere
İlişkin Eğitim Tavsiye Karar› şöyle demektedir:
“‘Eğitim’ sözcüğü, bireylerin ve sosyal gruplar›n,
ulusal ve uluslararas› toplumlar içinde ve bu top-
lumlar›n da yarar›na olacak biçimde, bilinçli ola-
rak, kişisel kapasiteleri, tutumlar›, davran›şlar› ve
bilgileriyle birlikte gelişmeyi öğrendikleri sürecin
bütününü anlat›r. Bu süreç, herhangi bir etkinlikle
s›n›rlanamaz” (madde 1(a)).

Sözleşme, ayr›ca, eğitimin bir çocuğun yaşam›nda
ne kadar yer tutmas› gerektiğini de belirtmemekte-
dir. Bununla birlikte Komite Madagaskar’la ilgili
bir duyarl›l›ğ›n› dile getirme gereğini duymuştur. 

“... özellikle, okullar›n aç›k tutuldu¤u saatlerin
k›sa tutulmas›.” (Madagaskar ‹RSG, Add. 26,

parag. 13)

Okuma yazma bilmeyenlerin oran›n›n yüksekliği,
Komite’nin endişelerini dile getirdiği bir konudur
(örneğin, bkz. Ürdün İRSG, Add.21, parag. 25;
Nepal İRSG, Add.57, parag. 17; Guatemala
İRSG, Add.58, parag. 37; Mauritius İRSG,
Add.64, parag. 15). Bunun d›ş›nda, Komite’nin
üzerinde durduğu ana konu, okul müfredat›n›n ye-
terli bilimsel ve teknik eğitimi içerip içermediğin-
den çok, bu müfredat›n çocuğun yaşam› ve ger-
çekleriyle ne ölçüde uyuştuğudur (bu konu s.
387’de (e) altparagraf› bağlam›nda ele al›nmakta-
d›r). Periyodik Raporlar K›lavuzu, eğitim alan›n-
da elde edilen sonuçlar›n sosyal gruplar itibar›yla
dökümü, eğitim alan›ndaki girişimler ve okul terk
oranlar›n› azaltmak için baş vurulan önlemlerin
değerlendirildiği mekanizmalar konusunda bilgi
talep etmektedir. Bütün bunlar, Hükümetler’in
dikkatini, eğitimin sağlanmas›n›n yan›s›ra sağla-

nan eğitimin içeriğine de önem vermeye yönelte-
cek taleplerdir (parag. 106 ve 107).

“Tedricen”

Gelişmekte olan kimi ülkeler, ortaöğretimi, hatta
ilköğretimi bile herkese sağlayacak kaynaklardan
yoksun olabilirler. Bu arada, zengin ülkeler bile,
örneğin yüksek öğrenim olanaklar›n› kapasiteye
göre herkese sağlamada güçlüklerle karş›laşt›kla-
r›n› belirtmektedirler. Bununla birlikte, Sözleş-
me’yi onaylayan bütün ülkeler eğitimin tedrici bi-
çimde sağlanmas› için gerekli planlar› yapmak, bu
arada 4. madde uyar›nca bunu “eldeki kaynaklar›-
n› olabildiğince geniş tutarak” gerçekleştirmek
durumundad›rlar. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi’nin burada “tedricen” sözcüğüy-
le anlat›lanlara ilişkin Genel Yorumu önem ka-
zanmaktad›r (bkz. madde 4, s. 66). 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
1999 y›l›nda bildirdiği genel görüşünde Taraf
Devletlere bir hat›rlatmada bulunmuştur. Buna
göre, Uluslararas› Sözleşmesinin 14. maddesi
uyar›nca paras›z zorunlu eğitim sağlayamayan ül-
kelerin, iki y›l içinde buna yönelik ayr›nt›l› bir ey-
lem plan› haz›rlay›p bu plan› makul bir süre için-
de uygulamaya koymalar› gibi bir yükümlülükleri
vard›r. Yorumda ayr›ca 14. maddede belirtilen
aç›k ve herhangi bir ikircime tereddüt b›rakmayan
yükümlülüğün “titizlikle gözetilmesi gerektiği”
belirtilmektedir.

“Komite, çeşitli etmenler nedeniyle Taraf Devlet-
lerin böyle bir eylem plan› geliştirmekte güçlük
çektiklerinin tam olarak bilincindedir. Örneğin,
1970’lerde başlat›lan yap›sal uyum programlar›,
1980’lerde bunu izleyen borç krizleri ve diğer et-
menler ilköğretim hakk›n›n yaşama geçirileme-
mesini çeşitli ölçülerde etkilemiştir. Ne var ki, bu
güçlüklerin, Taraf Devletleri, 14.maddede öngö-
rülen eylem plan› haz›rlama, benimseme ve bunu
Komiteye iletme yükümlülüğünden muaf tuta-
maz.” (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Ko-
mitesi, Genel Yorum 11, 1999,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 64). Dakar Eylem Çerçeve-
si ile ilgili çerçeveli yaz›, eylem plan› haz›rlan›r-
ken nelere dikkat edilmesi gerektiğini göstermek-
tedir (bkz. s. 425) 

Periyodik Raporlar K›lavuzu Taraf Devletler’den
şu konuda bilgi vermelerini istemektedir: “Genel
bütçeden (merkezî, bölgesel, yerel ve gerektiği
yerlerde federal ve il ölçeklerindeki bütçeler) ço-
cuklara ayr›lan ve çeşitli eğitim düzeylerine tahsis
edilen pay” (parag. 106). Ulusal bütçenin ne ka-
darl›k bir bölümünün eğitime ayr›lmas› gerektiği
Çocuk Haklar› Komitesi ya da Birleşmiş Milletler
organlar› taraf›ndan belirlenmiş değildir. UNI-
CEF’in elindeki rakamlar, devlet harcamalar›nda
eğitimin pay›n›n ortalama olarak sanayileşmiş ül-
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kelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde
11, azgelişmiş ülkelerde ise yüzde 12 olduğunu
göstermektedir (Dünya Çocuklar›n›n Durumu
1997, UNICEF, s. 99). Ancak bu rakamlar ilk, or-
ta ve yüksek öğrenime ayr›lan paylar› vermemek-
tedir. Oysa bu oranlar çocuklar›n eğitim hakk›n›n
yaşama geçirilmesi ve ülkelerin ekonomik potan-
siyelinin art›r›lmas› aç›s›ndan son derece belirle-
yicidir.

Komite, Moğolistan, Paraguay ve Kosta Rika gibi
ülkelerde eğitime fazla yat›r›m yap›lmas›na öv-
güyle yaklaşm›şt›r: 

“Komite memnuniyetle belirtir ki, Hükümet,
1995 y›l›n› Çocuk Y›l›, 1996 y›l›n› ise E¤itim Y›l›
ilân ederek ve ulusal bütçenin yüzde 20’sini e¤i-
time ay›rarak zorlu bir ekonomik ve siyasal geçifl
döneminde çocuklar› gündemin bafl›na yerlefltir-
mifltir.” (Mo¤olistan ‹RSG, Add.48, parag. 3)

“Komite 1992 anayasas›nda yer alan ve ulusal
bütçenin en az yüzde 20’sinin e¤itime ayr›lma-
s›n› öngören hükmü taktirle karfl›lamaktad›r...”
(Paraguay ‹RSG, Add. 75, parag. 3)

“Komite, e¤itim aç›s›ndan, Taraf Devletin bütçe-
den e¤itime ay›rd›¤› pay›n geliflmekte olan ülke-
ler aras›nda en yükseklerinden biri olmas›n› ve
Dünya Bankas› (Temel E¤itim Projesi) ile iflbirli¤i
içinde özellikle k›rsal ve marjinal alanlardaki ço-
cuklar baflta olmak üzere temel e¤itimi iyilefltir-
me yönünde önlemler almas›n› memnuniyetle
karfl›lamaktad›r.” (Kosta Rika 2RSG, Add. 117,
parag.24. Ayr›ca bkz. Kosta Rika ‹RSG, Add.
11, parag.8; Portekiz ‹RSG, Add. 45, parag.5)

Buna karş›l›k Komite, gerek zengin gerekse yok-
sul ülkelerde eğitime düşük pay ayr›lmas›n› endi-
şeyle karş›lamaktad›r:

“Taraf Devletin herkes için e¤itimin baflta k›zlar
olmak üzere çocuklar›n durumunu iyilefltirmede
bir araç olarak önemini kavram›fl olmas› mem-
nuniyet vericidir. Bununla birlikte Komite bu
alandaki politika önceliklerinin yeterli bütçe kay-
naklar› ile efllefltirilmesi yolunda al›nan önlemle-
rin etkilili¤i konusunda besledi¤i endifleler sür-
mektedir.” (Nijerya ‹RSG, Add. 61, parag. 18)

“Komiteye göre bütçe tasarruf önlemleri okul
sistemini etkilemifltir. Örne¤in, ailelerin ders ki-
taplar›na ve okullardaki iyilefltirme çal›flmalar›na
katk›lar› öngörülmektedir ya da seçmeli dersle-
rin say›s› azalt›lm›flt›r. Komitenin görüflüne göre
bu önlemler, çocuklar›n e¤itim ve bofl zaman
etkinlikleri haklar›n›n tedricen yaflama geçirilme-
si üzerindeki etkileri aç›s›ndan Sözleflmenin 29,

29 ve 31 maddeleri ›fl›¤›nda titizlikle gözden
geçirilmeli, özellikle güç durumdaki ve dezavan-
tajl› gruplar üzerindeki olumsuz etkiler gideril-
melidir.” (Avusturya ‹RSG, Add. 98, parag. 26)

“...Komite, Taraf Devletin halen içinde bulundu-
¤u olumsuz durum konusundaki endiflelerini di-
le getirmek ister. Bugün e¤itim alan›ndaki alt-
yap›, donan›m ve kaliteli ö¤retmen say›s› yeter-
sizdir; ders kitaplar›nda ve di¤er e¤itim mater-
yallerinde de çok büyük bir aç›k vard›r.” (Hindis-
tan ‹RSG, Add. 115, parag. 56) 

Komite’nin beklentisi, eğitim bütçelerinin artma-
s›, en az›ndan azalmamas›, böylece “tedricen”
sözcüğünün öngördükleri, 4. maddede belirtilen
sosyal ve ekonomik haklar, bu arada Uluslararas›
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
başta olmak üzere diğer Antlaşma ve Sözleş-
me’lerin hükümleri ile bir tutarl›l›k sağlanmas›d›r
(bkz. s. 66). “Tedricen” sözcüğü yaln›zca finansal
harcamalarla ilgili bir husus değildir. Eğitimin yö-
netimi de bu sözcük kapsam›nda ele al›nmal›d›r.
Komite, çeşitli vesilelerle, ülkelerin belirli nokta-
lara tak›l›p kalmak yerine şöyle bir durup eğitim
sistemlerinin bütününü gözden geçirmelerini
önerme gereğini duymuştur. Örneğin:

“ ...Taraf Devlet, iki y›l içinde, her türlü ücretten
ar›nd›r›lm›fl zorunlu e¤itime iliflkin ayr›nt›l› bir
plan› gelifltirip benimsemeli ve Komiteye iletme-
lidir. Taraf Devlet ayr›ca mevcut e¤itim sistemi-
ni bütün yönleriyle de¤erlendirerek ve sistemi
her düzeyde eriflilebilir k›lacak giriflimler üzerin-
de durmal›, özellikle orta ö¤retim düzeyinde k›z
çocuklar›n okullaflmas›n› art›rmal›, yerel dilleri et
bir e¤itim arac› olarak devreye sokmal› ve genel
olarak e¤itimin kalitesini yükseltmelidir. Komite-
nin bir baflka tavsiyesi de e¤itimin önemini kav-
ratacak çal›flmalar yap›lmas› ve mevcut kültürel
yönelimlerin bu anlamda olumlu yönde de¤iflti-
rilmesidir.” (Vanuatu ‹RSG, Add. 111, parag.
21. Ayr›ca bkz. Honduras ‹RSG, Add. 24, para
17 ve 30; Jamaika ‹RSG, Add. 32, parag. 15;
Mauritius ‹RSG, Add. 64, parag. 29) 

E¤itim hakk›n›n “f›rsat eflitli¤i
temelinde” gerçeklefltirilmesi

“F›rsat eşitliği temelinde” ibaresi, 2. maddenin
ayr›m gözetmeme genel ilkesini vurgulamaktad›r.

Eğitimde f›rsat eşitliğinin önündeki en önemli en-
gel, genellikle, ya Devlet’in eğitime yetersiz büt-
çe ay›rmas› yüzünden eğitim hizmetlerinin herke-
se ulaşt›r›lamamas› ya da ailelerin yoksulluğu ne-
deniyle çocuklar›n okula gönderilmemesi veya
okuldan geri çekilmesidir. Hükümetler, Meksi-
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ka’daki “Çocuk Dayan›şmas›” program›nda oldu-
ğu gibi bu konumdaki ailelere yard›m için çeşitli
stratejiler benimseyebilirler (bkz. kutu yaz›s›).

Buna ek olarak Komite, eğitim alan›nda kimi ço-
cuklara yönelik ayr›mc›l›k konusunda endişelidir.
Söz konusu ayr›mc›l›k, 1960 tarihli Eğitimde Ay-
r›mc›l›ğa Karş› Sözleşme başl›kl› belgede anlat›l-
maktad›r. Buna göre eğitimde ayr›mc›l›k ya “her-
hangi bir insan› ya da grubu herhangi bir türdeki
ve düzeydeki eğitim imkânlar›ndan yoksun b›rak-
mak ... [veya] … herhangi bir insan›n ya da gru-
bun eğitimini düşük standartlarla s›n›rland›rmak”
biçiminde veya ayr›mc›l›ğ›n daha dolayl› yollar›n-
dan gerçekleşebilmektedir (madde 1). Komite,
eğitim alan›ndaki ayr›mc›l›ktan zarar gören ke-
simleri, aşağ›daki biçimde belirlemektedir.

K›z çocuklar

1990 Çocuklar İçin Dünya Zirvesi tahminlerine
göre dünyada temel eğitim görmemiş 100 milyon
çocuğun üçte ikisini k›z çocuklar oluşturmaktad›r
ve Zirve bu nedenle k›z çocuklar›n eğitimini art›-
racak hedefler belirlemiştir. Bu hedefler, 1995 y›-
l›nda Beijing’de yap›lan Dünya Kad›n Konferans›
taraf›ndan da onaylanm›şt›r. Konferans, k›z ço-
cuklar›n eğitime göreceli olarak az kat›lmalar›n›
“gelenekler, çocuk işçiliği, erken evlilik, eğitimde
gerekli fonlar›n ve tesislerin olmay›ş›, küçük yaş-
lardaki gebelikler, ailede ve genel olarak toplum

içindeki cinsiyet eşitsizlikleri” ile aç›klam›şt›r.
“Baz› ülkelerde kad›n öğretmen say›s›n›n yetersiz
olmas› da k›z çocuklar›n okula kaydolmalar›n› en-
gellemektedir. Birçok durumda k›z çocuklar daha
çok küçük yaşlarda ağ›r işlerin alt›na girmekte,
kendilerinden hem ev işlerini yapmalar› hem de
eğitimlerini sürdürmeleri beklenmekte, bu da okul
başar›s›zl›ğ›na ve sonuçta okul terklerine yol aç-
maktad›r.” Konferans, Çocuk Haklar›na Dair Söz-
leşme’nin 28. maddesinin eksiksiz uygulanmas›
çağr›s›nda bulunmuştur. Bu aç›klamada, Hükü-
metler’e yap›lan şu çağr› da yer almaktad›r: “Ge-
rekli bütçe ödeneklerini sağlayarak; toplumun ve
ana-babalar›n desteğini kampanyalar, esnek ders
programlar›, özendiriciler, burslar, okuldan ayr›-
lanlar› yeniden okula çekecek yöntemler ve diğer
önlemler arac›l›ğ›yla alarak k›z çocuklar›n okul
kay›tlar›n› ve devamlar›n› art›rmak” (Dördüncü
Dünya Kad›n Konferans›, Eylem Platformu, Be-
ijing 1995, parag. 263 ve 279).

Genel Kurul beş y›l sonra Beijing Konferans›n›n
takibi olarak bir özel oturum gerçekleştirmiştir.
Burada belirli ilerlemelerin olduğu saptanmakla
birlikte, kaynak bulunamay›ş›, siyasal irade eksik-
liği, cinsiyet ayr›mc›l›ğ› ve cinsiyetçi kal›plar, ço-
cuk bak›m merkezleri olmay›ş›, eğitimle kad›n iş-
gücü piyasalar› aras›nda bağlant› kopukluğu ve öğ-
retmen maaşlar›n›n yetersizliği gibi engellerin ha-
len sürdüğü belirtilmiştir (Genel Kurulun 23. özel
oturumu, 2000, A/RES/S-23/3, parag. 9 ve 10).

Eğitim hakk› Özel Raportörü 2001 y›l›na ait iler-
leme raporunda şöyle demektedir: “Bugüne dek
sağlanan gelişmelerin bilançosu kar›ş›kt›r...Çin,
okullaşmada cinsiyet aç›ğ›n› kapatm›şt›r; Botswa-
na, Lesotho, Moğolistan ve Filipinler gibi ülkeler-
de okullardaki k›z çocuk say›s› erkeklerden fazla-
d›r. Buna karş›l›k Arap ülkelerinde cinsiyet aç›ğ›
1995-2000 döneminde fiilen artm›şt›r ve bu ülke-
lerde oran olarak daha az say›da k›z çocuk okula
gitmektedir.” (E/CN.4/2001/52, parag. 7)

İlk ve orta öğrenime kat›lan k›z çocuklar›n yüzde-
si tüm dünyada istikrarl› biçimde art›ş gösterirken,
bu oran gelişmekte olan ülkelerde erkeklerin eği-
tim rakamlar›n›n hâlâ gerisinde kalmaktad›r. Ay-
r›ca okula kaydolan k›z çocuklar›n okullar›n› terk
olas›l›klar› erkek çocuklara göre daha yüksektir.

Komite şu hususlara işaret etmektedir:

“Çeflitli Devletler, k›z çocuklar›n temel haklar›n-
dan yararlanmalar›n›n önündeki bafll›ca engelin
direngen gelenekler ve önyarg›lar oldu¤unu be-
lirtmifllerdir. Ayr›mc›l›k, ço¤u kez, aile içindeki
geleneksel rol da¤›l›m›ndan kaynaklanmaktad›r.
Buna göre k›z çocuklar genellikle ev ifllerini üst-
lenmekte, küçük kardefllerine bakmakta, e¤iti-
me ve toplumsal yaflama kat›l›mlar›na izin veril-

Meksika’daki “Çocuk
Dayan›flmas›” e¤itim pro-
gram›

Meksika’da yoksullukla mücadele için uygula-
nan Ulusal Dayan›şma Program›n›n bir parças›-
n› oluşturan “Çocuk Dayan›şmas›” program›,
aş›r› yoksulluk içinde yaşayan ve okullar›n› terk
etme olas›l›ğ› bulunan çocuklara yard›mc› olma-
y› amaçlamaktad›r. Bu durumdaki çocuklara 12
aya kadar uzanan sürelerle burs verilmektedir.
Bu bursun içine ekonomik destek, ailenin tümü-
ne ayl›k yiyecek yard›m›, önleyici ve tedavi edi-
ci t›bbî hizmetler, beslenmenin izlenmesi ve
toplumun bütününe yarar sağlayacak grup çal›ş-
malar› ve etkinlikler girmektedir. Bu burslardan
yararlanacak çocuklar›n belirlendiği kurula ço-
cuklar da kat›lmaktad›rlar...” Amaçlanan, ço-
cuklar›n okullar›na olan ilgisini art›rmak ve on-
lar› toplum yaşam›na katacak yollar geliştirmek-
tir ... Burstan yararlanacak çocuklar›n belirlen-
mesinde şu ölçütler kullan›lmaktad›r: Okula ka-
y›tl› olmak; okula düzenli devam etmek; kay-
naklar› s›n›rl› olan bir aileye mensup olmak;
okulda ve toplum yaşam›nda kat›l›mc› ve yar-
d›mlaşmac› özellikler sergilemek.” (Meksika
İR, parag. 321-328)



419ÇOCU⁄UN E⁄‹T‹M HAKKI

memektedir... 15 yafl›ndan küçük k›zlar genel-
likle yetiflkin kad›nlarla ayn› ev ifllerini yapmak-
tad›rlar. Oysa bu tür ifller ‘gerçek ifl’ say›lma-
makta ve bu nedenle istatistikî verilere yans›ma-
maktad›r. K›z çocuklar›n bu döngüden kurtar›l-
malar› için kendilerine e¤itim baflta olmak üze-
re f›rsat eflitli¤i tan›nmal›, kendilerine eflit davra-
n›lmal›d›r.” (k›z çocuklara iliflkin genel tart›flma,
sekizinci oturum raporu, fiubat 1995,
ÇHS/K/38, parag. 286)

Çocuklar okula gönderilmeyecekse, bu konuda
gözden ç›kart›lanlar genellikle k›z çocuklar ol-
maktad›r. Örneğin Bolivya taraf›ndan verilen İlk
Rapor şuna işaret etmektedir: “Kimi istatistikler
k›z ve erkek çocuklar›n yüksek ilkokul kay›t oran-
lar›n› gösterse bile, okul terki, s›n›fta kalma ve ba-
şar›s›zl›k oranlar› k›z çocuklar aras›nda daha yük-
sektir. Bunun başl›ca nedeni, k›z çocuklar›n, aile-
lerinde çocuk bakma, annelerine yard›m etme gibi
işler yapmalar›d›r.” (Bolivya İR, parag. 174; ayr›-
ca bkz. Zimbabve İRSG, Add. 55, parag. 19)

Komite, k›z çocuklar›n eğitimi ile ilgili sorunlar›
kimi ülkelerle gündeme al›p görüşmüştür. Örne-
ğin Pakistan’a şunlar iletilmiştir:

“Komite, uluslararas› tavsiyeler do¤rultusunda,
e¤itim hizmetlerinin ve bu hizmetlerin kalitesi-
nin gelifltirilmesine önem verilmesini gerekli
görmektedir. Bu önem, e¤itimin çeflitli alanlar-
daki katk›lar›, özellikle k›z çocu¤un durumunun
iyilefltirilmesi, çocuk iflçili¤inin önlenmesi, okul
terklerinin azalt›lmas› ve baflta kad›nlar›nki ol-
mak üzere okumaz-yazmazl›¤a son verilmesi
aç›s›ndan özellikle gereklidir. Kad›n gruplar›n›n
etkinlikleri, k›z çocuklar›n e¤itim görmelerini
sa¤lama aç›s›ndan özellikle yararl› olabilir.” (Pa-
kistan ‹RSG, Add.18, parag. 30)

Komite, k›z çocuklar›n okul terk nedenlerini de
belirlemiştir. Örneğin:

“...Komite, k›z çocuklar›n okullaflma oranlar›n›n
düflüklü¤ünden, buna karfl›l›k okul terk oranlar›-
n›n yüksekli¤inden endiflelidir. Bu durumun ne-
denleri aras›nda, baflka etmenlerin yan›s›ra, er-
ken evlilik, ö¤renim ve ö¤renim imkanlar›n›n ve
materyallerinin olmay›fl› ve e¤itilmifl ö¤retmen
kadrosunun yetersizli¤i yer almaktad›r.” (Ugan-
da ‹RSG, Add. 80, parag. 18)

Ayr›ca, erken yaşlarda gebelik olaylar›n›n yayg›n
oluşu ile okul devaml›l›ğ›n›n azl›ğ› ve terk oranla-
r›n›n yüksekliği aras›nda ilişki kurulmuştur (Uru-
guay İRSG, Add. 62, parag. 12. Okul terk oranla-
r› ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. s. 426). Bu
arada Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ile Kongo

Demokratik Cumhuriyeti’ne iletilen endişelerde
kimi k›z öğrencilerin öğretmenleri taraf›ndan cin-
sel tacize uğrat›ld›klar›, bunun da k›z çocuklar›n
okullar›n› b›rakmalar›na yol açan bir başka etmen
olduğu belirtilmiştir:
“Komite, k›z çocuklar› okullar›nda cinsel istismar
ve fliddetten koruyacak etkili önlemler almas›n›
Taraf Devlete hararetle tavsiye eder.” (Tanzan-
ya Birleflik Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 156, parag.
57. Ayr›ca bkz. Kongo Demokratik Cumhuriye-
ti, Add. 153, parag. 60 ve 61)

Komite, Çin’deki “Bahar Goncalar› Sistemine”
özel at›fta bulunmuştur. Bu sistem çerçevesinde
kaynaklar k›z çocuklar›n okula kaydolmalar› için
seferber edilmiştir. Bu konu Çin’de özellikle endi-
şe yaratmaktad›r; çünkü, okula gitmeyen 2.6 mil-
yon çocuğun önemli bir çoğunluğunu k›z çocuklar
oluşturmaktad›r (1994 y›l›ndaki durum). 1989 ile
1994 y›llar› aras›nda Çin’de k›z çocuklar için
800’den fazla yeni s›n›f aç›lm›ş, böylece 400.000
kadar k›z çocuk okula gidebilmiştir (Çin İR, pa-
rag. 187 ve 178, ve Çin İRSG, Add.56, parag. 6).
Geçerken bir noktan›n belirtilmesi yararl› olacak-
t›r: İş yap›lar›n›n ve sosyal davran›şlar›n değişme-
si nedeniyle, erkek çocuklar›n eğitimi, okul terkle-
ri ve okul başar›s›zl›ğ› bak›m›ndan 21. yüzy›lda
gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeleri il-
gilendiren bir sorun olacağa benzemektedir. Bu
olguya Komite de işaret etmiştir:

“Komite, okul kaçakl›¤›n› önlemek ve özellikle
erkek çocuklar› hiç olmazsa zorunlu e¤itim bo-
yunca okullar›nda tutmak için gerekli bütün ön-

Nepal’de k›z çocuklara pratik
yard›m

“K›z çocuğa eşit f›rsatlar sağlamak amac›yla,
k›zlar›n iş yüklerini hafifleten, okullara ve sağ-
l›k tesislerine erişimlerini iyileştiren çeşitli
programlar başlat›lm›şt›r. Bunlar aras›nda aşağ›-
dakiler de yer almaktad›r:

• Yayg›n Eğitim Program› kapsam›ndaki okul
d›ş› eğitim program›, başta k›zlar olmak üze-
re çocuklar›n temel eğitim görüp örgün ilko-
kul eğitimi sistemine yeniden dönebilmeleri
ve ayr›ca eve yararl› olacak beceriler edinme-
leri için haz›rlanm›şt›r.

• Genel Eğitim Program› kapsam›ndaki Erken
Dönem Çocuk Eğitimi ve Bak›m› (ECEC)
projesi, evde çocuk bak›m›n›n yan›s›ra top-
lum temelli çocuk merkezlerine dayanmakta-
d›r. Çocuk gelişim etkinlikleri, ablalar›n kü-
çük kardeşlerine bakma yükümlülüklerini
azaltarak okula devamlar›n› sağlama amac›n›
taş›maktad›r.” (Nepal İR, parag. 71)
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lemlerin al›nmas›n› tavsiye eder. Taraf Devlet
erkek çocuklar›n okullar›ndaki baflar›s›zl›klar›n›n
nedenlerini ele alan bir araflt›rma yapmal›, özel-
likle Karayip bölgesi ile Falkland Adalar›ndaki
erkek çocuklar›n okul baflar›lar›n› art›racak giri-
flimlere bafllamal›d›r.” (Birleflik Krall›k, Deniz Afl›-
r› Bölgeler ‹RSG, Add. 135, s. 44. Ayr›ca bkz.
Mo¤olistan ‹RSG, Add. 48, parag. 15; Barbados

‹RSG, Add. 103, parag. 27)

K›rsal kesimdeki çocuklar

Gelişmekte olan ülkeler söz konusu olduğunda,
k›rsal kesimlerde yaşayan çocuklarla kentsel alan-
larda yaşayanlar aras›nda eğitim bak›m›ndan ge-
nellikle önemli farkl›l›klar görülmektedir ve komi-
te de bu konuyu s›k s›k dile getirme gerekliliğini
duymuştur. (Örneğin bkz. Bolivya İRSG, Add.1,
parag. 10; Rusya Federasyonu İRSG, Add.4, pa-
rag. 13; Filipinler İRSG, Add.29, parag. 15; Ko-
lombiya İRSG, Add.30, parag. 20; Sri Lanka
İRSG, Add.40, parag. 21; Senegal İRSG, Add.44,
parag. 28; Moğolistan İRSG, Add.48, parag. 23;
Zimbabve İRSG, Add.55, parag. 18; Çin İRSG,
Add.56, parag. 11; Nepal İRSG, Add.57, parag.
17; Macaristan İRSG, Add. 87, parag. 34; Hindis-
tan İRSG, Add. 115, parag. 57; Sierra Leone
İRSG, Add. 116, parag. 69; Peru 2RSG, Add. 120,
parag. 23; Kolombiya 2RSG, Add. 137, parag. 53.)

K›rsal kesimlerde yaşayan çocuklar›n eğitim f›r-
satlar›n›n yetersiz oluşu, çeşitli etmenlerin birleş-
mesinden kaynaklanmaktad›r. Bunlar›n aras›nda,
ücra çiftliklere ve köylere hizmet vermenin idarî
masraflar› ve güçlükleri, k›rsal kesimde görev
yapmaya haz›r öğretmenlerin diğerleri kadar ko-
lay bulunamamas›, yoksul k›rsal toplumlar›n ço-
cuk emeğine gerek duymalar› ve okul müfredat›-
n›n k›rsal yaşant› ve gereksinimlerle ilişkisiz ol-
mas› yer almaktad›r.

UNICEF’in Çocuklar›n Gelişimi 1997 raporu, ge-
lişmekte olan ülkelerin pek çoğunda gözlenen bir
gerçek olarak, ilkokul çağ›ndaki çocuklar›n okul
kay›tlar›nda k›rsal ve kentler alanlar aras›nda görü-
len büyük farka dikkat çekmektedir. 1990 ile 1996
y›llar› aras›nda gözlemler yap›lan 41 ülke için şun-
lar söylenmektedir: “Araşt›rma yap›lan ülkelerden
hemen hemen üçte ikisinde eğitimdeki k›rsal/kent-
sel değerler aras›nda en az 10 puanl›k fark vard›r.
41 ülkeden yaln›zca üçünde - Bangladeş, Kenya ve
Namibya - k›rsal kesimlerde okula devaml›l›k
kentsel kesimlere göre biraz daha fazlad›r.” Araş-
t›rma, ayr›ca, k›z ve erkek çocuklar›n okullaşma
oranlar›n› k›r/kent baz›nda karş›laşt›rm›ş ve şu so-
nuca ulaşm›şt›r: “41 ülkeden yaln›zca ikisinde -
Yemen ve Nepal - cinsiyet temelindeki farkl›l›klar
k›rsal alan/kentsel alan farkl›l›ğ›ndan daha fazla-
d›r.” Ayn› araşt›rmaya göre, ayr›ca, tek tek ülkele-

rin bölgeleri aras›ndaki eşitsizlikler de önemlidir
(Uluslar›n Gelişmesi 1997, UNICEF, s. 39). 

Dünya Çocuklar›n›n Durumu 1999 raporunda
şöyle denmektedir: “Nepal’de yap›lan araşt›rma-
lar göstermiştir ki, çocuğun okuluna giderken kat
ettiği her kilometre, okul devaml›l›ğ›n› yüzde 2.5
azaltmaktad›r. M›s›r’da ise, okul çocuğun evinden
2 km yerine 1 km ötede ise, okul kay›t oran› er-
keklerde yüzde 4, k›zlarda ise yüzde 18 artmakta-
d›r.” (Dünya Çocuklar›n›n Durumu 1999, UNI-
CEF, S. 33). 

Az›nl›k gruplar›

Nüfus içindeki çeşitli kesimler de eğitim f›rsatlar›
aç›s›ndan ayr›mc› uygulamalara maruz kalabil-
mektedirler. Örneğin, az›nl›k kültürlerinden ço-
cuklar, yerli halklar, çingeneler, göçmenler, mül-
teciler ve silahl› çat›şma ortamlar›ndaki çocuklar
bu kategoriye girmektedirler. (Örneğin, bkz. Mek-
sika İRSG, Add.13, parag. 14; Madagaskar İRSG,
Add.26, parag.13; Filipinler İRSG, Add.29, parag.
15; Portekiz İRSG, Add.45, parag. 13)

Irkç›l›ğa, Irk Ayr›mc›l›ğ›na, Yabanc› Düşmanl›ğ›-
na ve İlgili Hoşgörüsüzlüğe Karş› Dünya Konfe-
rans› (Durban, Güney Afrika, Eylül 2001) sonu-
cunda yay›nlanan bildirgede şöyle denmektedir:
“eğitim hakk› ile ›rkç›l›ğa, ›rk ayr›mc›l›ğ›na, ya-
banc› düşmanl›ğ›na ve ilgili hoşgörüsüzlüğe karş›
mücadele aras›nda özsel bağlant›lar vard›r; insan
haklar› eğitimi ve özellikle çocuklar ve gençler
aras›nda kültürel çeşitliliğe sayg›y› getirecek eği-
tim dahil eğitimin, hoşgörüsüzlük ve ayr›mc›l›ğa
karş› mücadele ve bunlara son verilmesinde özel
bir önemi vard›r.” (Bildirge, parag. 9). 

Dünya Konferans›n›n Eylem Program› eğitimle il-
gili ayr›nt›l› tavsiyeler içermektedir. Burada Dev-
letler, bütün k›z ve erkek çocuklar›n herhangi bir
ayr›mc›l›ğa maruz kalmadan özellikle temel eğiti-
me erişimlerini sağlamaya çağr›lmaktad›r. Devlet-
ler herkesin eğitime eşit erişimini gerek yasalarda
gerekse pratik olarak sağlamal›, okula erişimde
zorla ›rksal ayr›mc›l›k getirecek yasal ya da diğer
önlemlerden kaç›nmal›d›r (Eylem Program›,
A/KONF. 189/12, parag. 121 ve 122.) 

Eğitim f›rsatlar›ndan yararlanmada başar›s›zl›k,
kimi durumlarda grubun kendisinden de kaynak-
lanabilir. Örneğin, kimi kesimler az›nl›k dillerini
konuştuklar› ya da göçebe yaşam› sürdürdükleri
için bu f›rsatlardan yararlanamayabilirler. Ancak
Komite, ayr›mc›l›ğ›n bu dolayl› biçimini de kabul
edilemez bulmaktad›r. Bu bağlamda Komite örne-
ğin Birleşik Krall›ğa çingene ve gezginci kesimle-
rin çocuklar›n›n eğitim haklar›n› güvence alt›na
almak ve özel kültürlerine gerekli desteği sağla-
mak için önlemlere başvurmas›n› tavsiye etmiştir
(BK İRSG, Add.34, parag. 40). Eğitim f›rsatlar›n-
da eşitlik, ancak, kökenleri ne olursa olsun eğiti-
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min bütün çocuklar için bir hak olarak tan›nma-
s›yla sağlanabilir. 

“Komite etnik gruplara mensup çocuklar›n okul
performanslar›n›n izlenmesini memnuniyetle
karfl›lamaktad›r; ancak, arada belirgin farkl›l›klar
olmas› endifle kayna¤›d›r. Komiteye göre Taraf
Devlet çabalar›n› dikkatlice gözden geçirmeli,
risk alt›ndaki ve ihtiyaç içindeki çocuklara daha
fazla yard›m imkanlar› üzerinde durmal›, sosyo-
ekonomik sorunlar› olan etnik az›nl›klara men-
sup ailelere yard›m elini uzatmal› ve e¤itimdeki
baflar›s›zl›¤›n temel nedenlerine e¤ilmelidir.”
(Hollanda ‹RSG, add. 114, parag. 29)

F›rsat eşitliği, ancak, kökenleri ne olursa olsun
eğitimin bütün çocuklar için bir hak olduğunun ta-
n›nmas›yla sağlanabilir. Komitenin endişeyle kay-
dettiği bir başka husus da, mülteci statüsü için ta-
lepte bulunan çocuklar›n, toplumdaki diğerlerine
göre eğitim imkanlar›n›n daha s›n›rl› olmas›d›r.
Örneğin Finlandiya ile ilgili gözlem şudur:

“(Taraf Devlet) iltica talebinde bulunan ve mül-
teci çocuklara,kim olurlarsa ve nerede yaflarlar-
sa yaflas›nlar özellikle e¤itim alan›nda eflit stan-
dartta hizmetler sa¤lamal›d›r.” (Finlandiya
2RSG, Add. 132, parag. 52)

Hindistan’da mülteci çocuklara yasal olarak eği-
tim hakk› tan›nmamas› da endişe yaratan bir hu-
sustur:

“Mülteci çocuklar fiilen okula gitseler bile yasa-
larda bu çocuklar›n e¤itimine imkan tan›yan hü-
kümler bulunmamas› kayg›yla karfl›lanmaktad›r.

“Taraf Devlet, e¤itim alan› baflta olmak üzere il-
tica etmek isteyen ve mülteci konumundaki ço-
cuklar›n haklar›n›n korunmas› için kapsaml› ya-
sal düzenlemelere gitmelidir.” (Hindistan ‹RSG,
Add. 115, parag. 61 ve 62. Ayr›ca bkz. Gana
‹RSG, Add. 73, parag. 23 ve 44; Ermenistan
‹RSG, Add. 119, parag. 47; Güney Afrika ‹RSG,
Add. 122, parag. 35; Gürcistan ‹RSG, Add.
124, parag. 56; Norveç 2RSG, Add. 126, parag.
48, 50 ve 52)

Komite, buna karş›l›k, İzlanda’n›n Eğitim Bakan-
l›ğ› ile başlatt›ğ› ve her düzeydeki öğretmenin
göçmen çocuklar›n eğitimi konusunda eğitilmesi-
ni öngören özel programlar›n› memnuniyetle kar-
ş›lam›şt›r (İzlanda İRSG, Add.50, parag. 10).

Komite Guatemala’ya şu tavsiyede bulunmuştur:

“... yerli çocuklar için iki dilde e¤itim sa¤lanmas›
konusuna önem verilmesi ... Bu yöndeki önlem-
ler, e¤itim hakk› ba¤lam›nda, dil temelinde her-
hangi bir ayr›mc›l›¤›n önlenmesine katk›da bulu-

nacakt›r.” (Guatemala ‹RSG, Add.58, parag. 37.
Ayr›ca bkz. Peru 2RSG, add. 120, parag. 25;
Gürcistan ‹RSG, add. 124, parag. 52)

Eğitim f›rsatlar›nda eşitsizlik, söz konusu gruba
yönelik daha kapsaml› sosyal ya da siyasal ayr›m-
c›l›ğ›n yans›mas› da olabilir. Komite Tibetli ço-
cuklara verilen eğitimin “kalitesinin” Çinli çocuk-
lara verilene göre daha alt düzeyde olduğunu sap-
tam›ş ve şu öneride bulunmuştur:

“Tibet Özerk Bölgesinde ve az›nl›klar›n bulundu-
¤u di¤er yörelerde yaflayan çocuklar›n kendi dil-
leri ve kültürlerine iliflkin bilgilerini gelifltirmeleri-
nin yan›s›ra Çince’yi ö¤renmeleri için al›nan ön-
lemlerin gözden geçirilmesi gerekir. Bu çocukla-
r›n ayr›mc›l›ktan korunmas› ve yüksek ö¤renime
eflit temelde yönelebilmeleri için ad›mlar at›lma-
l›d›r.” (Çin ‹RSG, Add.56, parag. 19 ve 40)

Özürlü çocuklar

Özürlülük dereceleri ne olursa olsun bütün çocuk-
lar potansiyellerini azamî ölçüde gerçekleştirme-
lerine yarayacak eğitim görme hakk›na sahiptir.
Bu hakk› s›n›rlayan herhangi bir yasa ya da uygu-
lama, örneğin kimi çocuklar›n “eğitilemez” say›l-
mas› ve bu konumdaki çocuklar›n eğitim yerine
“tedaviye” tâbi tutulmas› Sözleşme’nin 2. ve 28.
maddelerinin ihlâli anlam›na gelir. Dahas›, özürlü
çocuklar›n eğitimi “çocuğun en eksiksiz biçimde
toplumla bütünleşmesini sağlayacak” biçimde ve-
rilmelidir (madde 23(3)). Bu, özürlü çocuklar›n,
mümkün olduğu ölçüde, normal eğitim kuruluşla-
r›nda diğer çocuklarla birlikte eğitim görmeleri
gerektiği anlam›na gelir. Özürlü Kişilerin Önün-
deki F›rsatlar›n Eşitlenmesine İlişkin Standart Ku-
rallar bu konuyu şöyle ele almaktad›r: “Genel
okul sisteminin özürlü bütün kişilerin gereksinim-
lerini henüz yeterince karş›layabilecek durumda
olmad›ğ› yerlerde özel eğitim düşünülebilir. Özel
eğitim, öğrencileri genel eğitim sistemi için haz›r-
lamay› amaçlamal›d›r. Bu tür eğitimin kalitesi, ge-
nel eğitimle ayn› standartlar› ve hedefleri gözet-
meli ve onunla yak›ndan bağlant›l› olmal›d›r. As-
garî bir koşul olarak, özürlü öğrencilere, diğerleri
ile ayn› düzeyde eğitim kaynaklar› sağlanmal›d›r.
Devletler, özel eğitim hizmetlerinin genel eğitim-
le tedrici biçimde bütünleştirilmesini hedeflemeli-
dir. Kimi durumlarda, özel eğitim, özürlü kimi öğ-
renciler aç›s›ndan en uygun eğitim olarak kabul
edilmektedir.

“Sağ›r ve sağ›r/kör kişilerin özel iletişim gereksi-
nimleri nedeniyle, bu kişilerin eğitiminin özel
okullarda ya da genel okullar›n özel s›n›flar›nda
gerçekleştirilmesi daha uygun olabilir. Özellikle
ilk aşamada, bu kişilere verilen derslerin kültür
aç›s›ndan duyarl› olmas›na, böylece sağ›r ya da
sağ›r/kör olan kişilerin etkili bir iletişime girebil-
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melerine ve azamî ölçülerde bağ›ms›zl›k kazan-
malar›na özen gösterilmelidir.” (kural 6, ayr›ca
bkz. madde 23, s. 325)

Özgürlü¤ü ba¤lay›c› cezaya
çarpt›r›lm›fl çocuklar

Bu konumdaki çocuklar da eğitim hakk›ndan ya
da gerektiği gibi eğitim görme hakk›ndan s›k s›k
yoksun b›rak›labilmektedirler. Özgürlüğünden
Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n Korunmas›na İliş-
kin Birleşmiş Milletler Kurallar›’ndan 13, 38 ve
47 say›l› kurallar, yüksek, meslekî, özel ve fizik-
sel eğitim dahil olmak üzere bu konumdaki ço-
cuklara sağlanacak eğitimin standartlar›n› belirle-
mektedir (bkz. madde 37, s. 559).

“(a) ilkö¤retimin herkes için zo-
runlu ve paras›z hale getirilmesi”

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin haz›rl›k ça-
l›şmalar› s›ras›nda “paras›z” sözcüğü konusunda
belirli tart›şmalar yaşanm›şt›r (ki bu sözcük ilgili
başka maddelerde de yer almaktad›r). Hiç maliye-
ti olmayan bir eğitimin bir düş olduğu, çünkü eği-
tim için birilerinin doğrudan doğruya ya da vergi-
ler arac›l›ğ›yla dolayl› biçimde mutlaka ödeme ya-
pacağ› biçiminde itirazlar yöneltildi. Japonya’dan
bir delege “paras›z” sözcüğünün “eğitimin bütün
çocuklara aç›k olduğu anlam›nda yorumlanmas›
gerektiği, yoksa bunun paras›z eğitimi Devlet-
ler’in benimsemeye mecbur olduklar› bir önlem
say›lmamas›” yolunda bir öneri yapt›
(E/KN.4/1989/48, s. 79-84; Detrick, s. 393).

Ancak, ayn› maddedeki (a) altparagraf›, ilkokul
düzeyinde “paras›z” eğitimin Devlet’in, yaln›zca
düşük gelirli ailelerden ya da başka kategorilerden
çocuklara değil, bütün çocuklara sağlamakla yü-
kümlü olduğu bir hak anlam›na geldiğini aç›kça
belirtmektedir. Bu paragrafa üç ülke çekince koy-
muştur: Samoa, Singapur ve Swaziland. Komite,
bu konuda söz konusu Devletler’den gelen rapor-
lar› henüz görüşmemiştir (Ocak 2002). 

Samoa’n›n çekincesinde şöyle denmektedir: “Bat›
Samoa Hükümeti, Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin 28(1)(a). bölümünde yer alan paras›z ilko-
kul eğitimi hükmünün önemini kabul etmekle bir-
likte, Bat› Samoa’daki ilkokullardan daha büyük
bir bölümün Hükümet’in denetimi d›ş›nda kald›-
ğ›n› gözeterek ... bu paragraf›n paras›z ilkokul eği-
timi sağlanmas› yolundaki hükmüne ayk›r› olarak
Bat› Samoa’daki eğitimin ilk k›sm›na kaynak
ay›rma hakk›n› sakl› tutmaktad›r (ÇHS/K/2/Rev.8,
s. 36). Bu çekince, söz konusu paragraf›n yanl›ş
anlaş›ld›ğ›n› göstermektedir. Paragraf, kendileri
paras›z ilköğretim veren Devletler’e değil, bu eği-
timi paras›z “hale getiren” Devletler’e at›fta bulun-
maktad›r. Başka bir deyişle, ilköğretimin paras›z
olmas› yolunda bir hüküm bulunmakla birlikte, bu

paras›z eğitimi Devletler’in doğrudan kendilerinin
vermesi zorunluluğu yoktur. Dolay›s›yla, Samoa
Hükümeti “Hükümet’in denetimi d›ş›ndaki organ-
lar›n” verdiği eğitimin herkes için paras›z olmas›n›
(ve bu eğitimin Sözleşme’deki diğer maddelerle
uyumlu biçimde verilmesini) sağl›yorsa, o zaman
Hükümet’in bu alanda bir kez daha kaynak ay›r-
mas›na gerek yoktur.

Swaziland’›n çekincesi de tart›ş›labilir niteliktedir:
“Çocuk haklar›n› güvence alt›na almada seçkin bir
yeri olan Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme bağla-
m›nda, baz› sosyal, ekonomik ve kültürel haklar›n
Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtildiği gibi tedri-
ci biçimde yaşama geçirileceği noktas›n› dikkate
alan Swaziland Krall›ğ› Hükümeti, paras›z ilkokul
eğitimi hakk›n›n gerçekleştirilmesini elindeki kay-
naklar›n azamisi ölçüsünde gözetecektir ve bu hak-
k›n mümkün olan en k›sa sürede tam olarak yaşa-
ma geçirilmesi için uluslararas› toplumun yard›m-
lar›n› beklemektedir.” (ÇHS/K/2/Rev.8, s. 38).
Swaziland Hükümeti herkese paras›z ilköğretim
sağlayamasa bile, elindeki kaynaklar›n azamisini
bu hedefi gerçekleştirmek için seferber ettiği ve
28. maddenin tedricen yaşama geçirilmesi için
stratejik bir plan geliştirdiği sürece böyle bir çekin-
ceye de gerek kalmayacakt›r.

Bu iki çekincenin d›ş›nda koyduğu çekince ile
Singapur, kendi egemenlik alan› içindeki çocukla-
ra paras›z ilköğretim sağlama yükümlülüğünden
aç›kça kaç›nmak istemekte ve bu yönüyle de
51(2). maddeye ayk›r› bir duruma düşmektedir
(söz konusu madde “halihaz›rdaki Sözleşme’nin
amac› ve gerekçesiyle uyuşmayan” çekincelere
izin vermemektedir):

“Singapur Cumhuriyeti, 28(1)(a). madde konu-
sunda:

(a) fiilen bütün çocuklar›n ilkokula devam ettiği
ülkemiz koşullar›nda böyle bir hükmün gerek-
siz olduğunu düşünerek kendini ilkokul eğiti-
mini paras›z yapma yükümlülüğü ile bağl› say-
mamakta; ve

(b) paras›z ilköğretimi yaln›zca Singapur vatanda-
ş› olan çocuklara sağlama hakk›n› sakl› tut-
maktad›r.” (ÇHS/K/2/Rev.8, s. 37)

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar› Komitesi-
nin ilköğretime yönelik eylem plan› ile ilgili 11
say›l› Genel Yorumu ilköğretim hakk›n›n “para-
s›z” yaşama geçirilmesi gerektiğini vurgulay›p
şöyle demektedir:

“Bu herhangi bir tereddüde yer vermeyecek aç›k-
l›ktad›r. Amaçlanan, ilköğretimin çocuklara, ana
babalar›na ya da vasilerine herhangi bir yük getir-
memesidir. Hükümet, yerel yetkililer ve okullar
taraf›ndan konulan ücretler ve diğer doğrudan
masraflar haktan yararlan›lmas›n› engelleyebil-
mekte ve tehlikeye düşürebilmektedir. Gerekli ey-
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lem plan› bu sorunu ele almal›d›r. Ailelerden zor-
la al›nan yard›mlar (ki bunlara zaman zaman “gö-
nüllü katk›” dense bile asl›nda öyle değildir) gibi
dolayl› masraflar ve görece pahal› okul önlükleri
girme zorunluluğu da gene ayn› kategoride değer-
lendirilebilir.“ (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi, Genel Yorum 11, 1999,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 65)

Eğitim hakk› Özel Raportörü, ilkokul eğitiminin
ücretsiz olmas› konusunda Dünya Bankas› ile bir
tart›şmaya girmiştir. Raportör, Dünya Bankas›
içinde potansiyel bir uyuşmazl›ktan şöyle söz et-
mektedir: “...bir k›s›m insan yoksullukla mücade-
le aç›s›ndan ilkokul eğitimindeki harçlar›n kald›-
r›lmas›n› savunurken, diğerleri hükümetlerin büt-
çe tahsislerinde k›s›nt›ya gidilmesi ve maliyet
paylaş›m› yoluyla maliyet aç›klar›n›n kapat›lmas›
ad›na bu harçlar›n yayg›nlaşmas›n› olmasa bile
korunmas›n› istemektedir. Örneklerden birini
oluşturan Zambiya’da “aş›r› yoksullar›n önündeki
maliyet engellerinin azalt›lmas›” için burs veril-
mesi bir yöntem olarak vurgulanmaktad›r. İlkokul
eğitiminin ücretsiz yap›lmas›na yönelik bir karar-
l›l›ğ›n olmay›ş›n›n, burs için hangi çocuklar›n
yoksul (ya da aş›r› yoksul) say›lmas› gerektiğinin
tam bilinememesi gibi hususlar›n yan›s›ra, bu mo-
del ayr›ca okul harçlar›n›n (ki Zambiya’da bu faz-
la bir miktar tutamaz) toplanmas›n›n ve burs iş-
lemlerinin idari maliyeti konusunda da endişeler
yaratmaktad›r. Özel Raportörün görüşüne göre bu
örnek, ilkokul eğitiminin neden ücretsiz olmas›
gerektiğini aç›k biçimde ortaya koymaktad›r.”
(E/CN.4/2001/52, parag. 35) 

Zorunlu ve paras›z ilköğretim hakk› Sözleşme’de
o kadar aç›k biçimde yer almaktad›r ki, bu stan-
dard›n tutturulmas› konusunda herhangi bir başa-
r›s›zl›k Komite için ciddî bir endişe kaynağ› oluş-
turmaktad›r. Nitekim Komite ilköğretimi herkes
için zorunlu tutmayan Nepal’le ilgili “derin endi-
şelerini” dile getirmiştir (Nepal İRSG, Add.57,
parag. 18). Fildişi Sahili, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti, Guatemala, Ürdün, Paraguay, Sene-
gal, Yugoslavya ve Zimbabve de, herkese paras›z
ilkokul eğitimi sağlama alan›ndaki başar›s›zl›klar›
nedeniyle Komite’nin gündemine giren ülkelerdir.
Ayr›ca, ilkokul eğitiminin paras›z olmas›n› sağla-
mak da kendi baş›na yetmemektedir. Örneğin, Eti-
yopya’da ilköğretim paras›z hale getirilmesine
karş›n zorunlu tutulmamaktad›r ve Komite bu ko-
nuda da endişelerini dile getirmiştir (Etiyopya
İRSG, Add.67, parag. 7). Komite’nin bir başka
duyarl›l›k konusu da kağ›t üzerinde “paras›z” olan
eğitime ailelerin gücünün gerçekten yetip yetme-
diğidir. Bu bağlamda, örneğin Periyodik Raporlar
K›lavuzu “çocuğun eğitiminin aileye fiilî maliye-
ti” ile “okula kayd› ve devam› sağlayacak özendi-
riciler” konusunda bilgi talep etmektedir (parag.
106 ve 107). 

Ayr›ca, belirtilmesi yararl› olabilecek bir başka
nokta da şudur: Sözleşme çerçevesinde bu yü-
kümlülüğün yerine getirilmesi aç›s›ndan okul de-
vaml›l›ğ›n› zorunlu k›lmak gerekmez. Eğitim ve
okul içeriği ayn› olan kavramlar değildir. Bu faz-
la görülen bir şey olmasa bile çocuklar okul olma-
dan da eğitim görebilirler. Daha üzüntü verici olan
da şudur: Bir çocuğun okula devam ediyor olmas›
da, her durumda o çocuğun eğitildiği anlam›na
gelmeyebilir.

“(b) ortaö¤retim sistemlerinin
genel oldu¤u kadar meslekî
nitelikte de olmak üzere çeflitli
biçimlerde gelifltirilmesini
teflvik ederler ve bunlar›n
bütün çocuklara aç›k olmas›n›
sa¤larlar ve gerekli durumlarda
malî yard›m yap›lmas› ve
ö¤retimi paras›z k›lmak gibi
uygun önlemleri al›rlar.”

Ortaöğretim hakk›yla ilgili hüküm, ilkokul eğiti-
mindekine göre daha az aç›kt›r ve daha az kesin-
lik içermektedir. İfadedeki bu yumuşakl›k ortaöğ-
retimin çocuklara yarar› konusunda herhangi bir
kuşkuyu yans›tmamaktad›r. Yumuşakl›ğ›n nedeni,
herkese paras›z ortaöğretim imkânlar› sağlaman›n
bugün için kimi ülkelerin gücünün ötesinde kal-
mas›d›r. 

“Gerekli durumlarda eğitimin paras›z k›l›nmas› ve
malî yard›m yap›lmas›” ibaresi eğitimle ilgili
farkl› uygulamalar yap›labileceğini göstermekte-
dir. Bundan kastedilen, varl›kl› aileler çocuklar›-
n›n orta öğrenimi için para öderlerken, yoksul ço-
cuklar›n okula paras›z devam etmeleri ya da ken-
dilerine burs verilmesidir. Ne var ki, böyle bir
yaklaş›m, kolayl›kla, ortaöğretimin “her çocuk
için mevcut ve erişilebilir” olmad›ğ› durumlarla
sonuçlanabilir.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
taraf›ndan eğitim hakk›yla ilgili olarak benimse-
nen Genel Yorumda, 13. maddede yer alan “mev-
cut” ve “erişilebilir” kavramlar›n›n tan›m› yap›l-
maktad›r. Burada, orta öğretim imkanlar›n›n
“özellikle paras›z eğitimin tedricen yerleştirilmesi
başta olmak üzere uygun yollardan genel olarak
‘mevcut’ ve ‘erişilebilir’ olmas›” öngörülmekte-
dir. Tan›m şöyledir:

“Erişilebilirlik – eğitim kurumlar› ve programlar›,
herhangi bir ayr›m olmaks›z›n, Taraf Devletin hü-
kümranl›k alan›ndaki herkes için erişilebilir olma-
l›d›r. Erişilebilirliğin birbiriyle örtüşen üç boyutu
vard›r:
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• Ayr›m gözetmeme – eğitim, hiçbir ayr›m gö-
zetilmeksizin, hem yasal düzenlemeler hem de
pratik aç›s›ndan, başta en güç durumdaki grup-
lar olmak üzere herkese aç›k olmal›d›r...;

• Fiziksel erişilebilirlik – eğitim, rahat fiziksel
erişim alan› içinde olmal›d›r; bu, ya uygun
coğrafi konumla (mahalle okulu gibi) ya da
modern teknolojiler arac›l›ğ›yla (örneğin
uzaktan öğrenim imkanlar›na erişim gibi) sağ-
lan›r;

• Ekonomik erişilebilirlik- eğitim herkesin mad-
di gücünün yetebileceği bir eğitim olmal›d›r.
Erişilebilirliğin bu boyutu, madde 13 (2)’nin
ilk, orta ve yüksek öğrenime ilişkin farkl› söz-
cüklerle ifadesine tabidir. İlkokul eğitimi her-
kes için paras›z olmak gerekirken, Taraf Dev-
letlerin orta ve yüksek öğrenimi de tedricen
paras›z hale getirmeleri beklenmektedir; 

“... ‘genel olarak mevcut’ kavram›, ilk olarak, or-
ta öğretimin bir öğrencinin kapasitesine ve yete-
neklerine bağl› olmad›ğ›n›; ikincisi, ilgili Devletin
orta öğretim imkanlar›n› herkese eşit temelde sun-
mas› anlam›na gelir...”uygun her tür araç kullan›-
larak” sözü de, Taraf Devletlerin orta öğretim im-
kanlar›n› farkl› kültürel ve sosyal ortamlarda haz›r
tutabilecek farkl› ve yenilikçi yaklaş›mlar› benim-
semeleri gerektiğine işaret eder.” (Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Genel Yo-
rum 13, 1999, İHB/GEN/1/Rev.5, ss. 76-78)

Komite, orta öğretimin masraflar›yla ilgili endişe-
lerini dile getirmiştir :

“Komite, çocuklar›n e¤itiminin, kimi ailelerin
maddî gücünü aflan masraf düzeylerine eriflti¤i-
ne dikkat çekmek ister.” (Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti ‹RSG, Add.49, parag. 18)

“Komite ... insanî kalk›nma projelerine ayr›lan
kaynaklar›n yetersizli¤inden, paral› özel e¤itime
güçleri yetenlerle yetmeyenler aras›ndaki fark›n
büyümesinden ve ... özel e¤itim kurulufllar›n›n
artmas›ndan endifle etmektedir; bu durumda
Komite kamu taraf›ndan sa¤lanan e¤itime da-
ha fazla a¤›rl›k verilmesini, böylece Taraf Dev-
let’in egemenlik alan›nda yaflayan bütün çocuk-
lar›n herhangi bir ayr›m olmaks›z›n temel hakla-
r›ndan yararlanabilmelerinin sa¤lanmas›n› tavsi-
ye etmektedir.” (Lübnan ‹RSG, Add.54, parag.
12 ve 30)

“Ortaö¤retimin ailelere maliyeti, özellikle k›rsal
alanlarda olmak üzere k›z çocuklar›n okullar›n›
b›rakmalar›na yol açmaktad›r. Komite, ailelerin
ekonomik durumlar›na göre e¤itim sisteminde
›rk temeline dayanan ayr›l›klara yol açan birbiri-
ne koflut özel ve kamusal e¤itim sisteminin var-

l›¤› nedeniyle e¤itim sisteminde ortaya ç›kan
eflitsizli¤i endifleyle karfl›lamaktad›r.” (Zimbabve
‹RSG, Add.55, parag. 19)

“Gerektiği durumda malî yard›m yap›lmas›”, aksi
halde çocuklar›n›n çal›şmas›na bel bağlama duru-
munda olan ve bu yüzden çocuklar›n› okuldan
çekmek zorunda kalacak ailelere yard›m yap›lma-
s› biçiminde de yorumlanabilir. Komite, Çin’de
yoksulluk nedeniyle okula gidemeyen çocuklara
yönelen ve bu yüzy›l sonuna kadar ortaöğretimi
Çin’deki bütün çocuklar için zorunlu hale getir-
meyi amaçlayan “Umut Projesi”nden bu nedenle
olumlu söz etmektedir (Çin İR, parag. 181-186;
Çin İRSG, Add.56, parag. 6).
Altparagraf (b) ayr›ca “genel ve meslekî eğitim
dahil olmak üzere ortaöğretimin çeşitli biçimlerin-
den” söz etmektedir. Eğitim, çocuklar›n mümkün
olduğunca geliştirilebilmeleriyle ilgili bir konudur
(bkz. madde 29) ve Sözleşme bunun gerçekleştiri-
leceği tek bir şablon olmad›ğ›n› kabul etmektedir.
Tersine, ilkokul eğitiminde temel okuma-yazma
ve say›sal beceriler edinildikten sonra bunun ar-
d›ndan gelen eğitimin çeşitli biçimleri olabilir.
Komite, meslekî eğitimden aç›k nedenlerle ayr›ca
söz etmektedir. Eğitimin, çocuğun halen sürdür-
mekte olduğu ve gelecekteki yaşamla ilişkisi ol-
mal›d›r; meslekî eğitim hem kendi ad›na eğitim-
dir, hem de çocuğun okula devam etmesi için güç-
lü bir dürtü sağlar (bkz. okul terk oranlar›n›n azal-
t›lmas›, s. 387). Bununla birlikte Sözleşme Taraf
Devletler’i “alternatif eğitim programlar›” geliş-
tirmeye de teşvik etmektedir (örneğin Slovenya
İRSG, Add.65, parag. 15 ve 23; ve Bulgaristan
İRSG, Add.66, parag. 17; Ürdün 2RSG, Add. 124,
parag. 29; Birleşik Krall›k – Man Adas› İRSG,
Add. 134, para 33). Buna göre, ülkelerin, çocuğun
sosyal ortam›ndaki gereksinimlere yan›t verebile-
cek esnek müfredat ve eğitim hizmetleri geliştir-
meleri gerekir. Burundi’ye özel olarak özürlü ço-
cuklara mesleki eğitim imkanlar› sunmas› tavsiye
edilmiştir (Burundi İRSG, Add. 133, parag. 65).
Seçenek alan› ya da sonuçlar› çok dar bir ortaöğ-
retim hiç kuşkusuz ayr›mc› olacakt›r. Örneğin Ko-
mite Myanmar’a bu konuda şu bilgiyi aktarm›şt›r:
“Özellikle duyarl›l›k yaratan bir konu, yoksul sa-
y›lan çocuklar›n Budist manast›rlar›nda e¤itime
gönderilmeleri ve kendilerine alternatif bir e¤i-
tim f›rsat› sunulmamas›d›r.” (Myanmar ‹RSG,
Add.69, parag. 16)

Çocuklar›n akademik yeterlilikleri aç›s›ndan bir
süzgeçten geçirilmesi yüksek öğrenimin daha ile-
rideki aşamalar›nda gerekli olsa bile, Komite bu
tür elemelerin çocuklar küçükken yap›lmas›ndan
endişelidir:
“Komite, çocuklar›n akademik yeteneklerinin 11
gibi küçük bir yaflta belirlenmesinden kayg›
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duymaktad›r...Komiteye göre Taraf Devlet e¤i-
tim reformu yönündeki çabalar›n› art›rmal›, bu
arada ortaokula girifl için 11 gibi küçük bir yafl-
ta s›nav yap›lmas› uygulamas›n› titizlikle yeni-
den gözden geçirmelidir.” (Barbados ‹RSG,

Add. 103, parag. 27)

Ortaöğretimin ne zaman başlay›p ne zaman sona
erdiği net değildir; ortaöğretim yaş› ülkeden ülke-
ye değişmektedir (örneğin “ilk” öğretim çağ› Na-
mibya ve İzlanda’daki yasal düzenlemelere göre
16 yaş›nda bitmektedir (Namibya İR, parag. 343;
İzlanda İR, parag. 312). Komite, esneklik de tan›-
yarak, ilk ve ortaöğretim birlikte temel eğitimin 9
y›l olmas›n› önermiştir:
“Ayr›ca önerilen fludur: Hükümet zorunlu e¤i-
tim süresini 9 y›la ç›karmal›d›r. Böylece zorunlu
e¤itimin tamamland›¤› yafl ile istihdam için as-

garî yafl aras›nda bir uyum da sa¤lanm›fl olacak-
t›r...” (Nikaragua ‹RSG, Add.36, parag. 38)

İlkokula başlamada standart yaş olarak 6 yaş öne-
rilmektedir. Bu durumda, zorunlu ortaöğretimin
15 yaş›nda bitmesi gerekmektedir. Bu da, istih-
damda asgarî yaş s›n›r› ile uyumludur. 1973 tarih-
li İstihdamda Asgarî Yaşla İlgili 138 Say›l› ILO
Sözleşmesi’nde bu yaş›n “zorunlu eğitimi tamam-
lama yaş›ndan daha düşük olmamas› ve her du-
rumda 15 yaş›n alt›na düşmemesi gerektiği” belir-
tilmektedir.
Okulun tamamlanma yaş› ile istihdam yaş› aras›n-
da bir uyum kurulamamas› Komite aç›s›ndan s›k
s›k endişe konusu oluşturmaktad›r. Komite’nin bu
konudaki duyarl›l›ğ›n› dile getirdiği örneklerden
biri şudur:
“... zorunlu e¤itimin bitme yafl›n› 12, istihdam
yafl›n› ise 14 olarak belirleyen yasal reformlar,

Dakar Eylem Çerçevesi: 
Hedefler ve Ulusal Eylem Planlar›

Burada aşağ›daki hedeflere ulaşmak için çal›şacağ›m›z› toplu olarak taahhüt ediyoruz:

(i) Kapsaml› bir erken dönem çocuk bak›m ve eğitiminin, başta en güç durumdaki ve dezavantajl›-
lar olmak üzere bütün çocuklar için genişletilmesi ve geliştirilmesi

(ii) 2015 y›l›na kadar, başta k›zlar olmak üzere güç durumdaki ve etnik az›nl›klara mensup bütün ço-
cuklar›n paras›z, zorunlu ve kaliteli temel eğitim imkanlar›na kavuşturulmas›

(iii) bütün gençlerin ve yetişkinlerin öğrenme gereksinimlerinin, uygun öğrenim ve yaşam becerileri
programlar›na eşit erişim arac›l›ğ›yla karş›lanmas›

(iv) başta kad›nlar olmak üzere yetişkin okur yazarl›ğ› düzeylerinde 2015 y›l›na kadar yüzde 50 iler-
leme sağlanmas› ve bütün yetişkinlere temel ve sürekli eğitim imkanlar› sağlanmas›

(v) ilk ve orta öğretimdeki cinsiyet eşitsizliklerinin 2005 y›l›na kadar ortadan kald›r›lmas› ve 2015
y›l›na kadar eğitimde cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlanmas›; bu çerçevede k›z çocuklar›n ka-
liteli temel eğitim haklar›n›n tam olarak güvence alt›na al›nmas›

(vi) eğitim kalitesinin bütün yönleriyle iyileştirilmesi, böylece özellikle okuma yazma, say›sal ve te-
mel yaşam becerilerinde herkes taraf›ndan kabul edilen ölçülebilir sonuçlar›n belirlenmesi

“...Ülkeler en son 2002 y›l›na kadar kapsaml› Herkes için Eğitim (HİE) planlar› haz›rlayacaklard›r.
Karmaş›k kriz ya da doğal felaket gibi nedenlerle sorunlar› olan ülkelere uluslararas› topluluk taraf›n-
dan özel teknik destek sağlanacakt›r. Her ülkenin HİE Plan›nda aşağ›daki hususlara dikkat edilecek-
tir

(a) planlar›n, hükümet öncülüğünde, ancak ülkenin sivil toplumu ile doğrudan ve sistematik bir iş-
birliği içinde haz›rlanmas›;

(b) bütün kalk›nma ortaklar›n›n eşgüdümlü desteğinin sağlanmas›;

(c) HİE’nin 6 hedefini somutlaşt›ran reformlar›n belirtilmesi;

(d) Sürdürülebilir bir mali çerçeve oluşturulmas›;

(e) Planlar›n zamana bağl› ve eylem yönelimli olmas›;

(f) Ara dönem performans göstergelerinin belirlenmesi; ve

(g) Planlar›n ulusal kalk›nma planlar› ve süreçlerine dahil edilerek insani kalk›nma hedeflerine yö-
nelik çabalar aras›nda sinerji yarat›lmas›.”

(Herkes için Eğitim, Dakar Eylem Çerçevesi: Ortak Taahhütlerimizin Gerçekleştirilmesi, 2000, ED-
2000/KONF/211/1, parag. 7 ve 16)
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12 ile 14 yafl aras›ndaki çocuklar› ekonomik sö-
mürü tehlikesine aç›k b›rakmaktad›r.” (Nikara-
gua ‹RSG, Add.36, parag. 14)

“... zorunlu e¤itimin tamamlanma yafl› ile istih-
dam için asgarî yafl aras›ndaki yasal boflluk, er-
genlik dönemindekileri okullar›n› terk etmeye
yöneltebilir.” (Tunus ‹RSG, Add.39, parag. 9)

“... zorunlu e¤itimin tamamlanma yafl› olarak
gerek Guatemala Anayasas›’n›n gerekse de 138
Say›l› ILO Sözleflmesi’nin öngördü¤ü bir yafl›n
belirlenmemifl olmas› Komite’yi endiflelendir-
mektedir ... Komite ... Taraf Devlet’in zorunlu
e¤itimin tamamland›¤› yafl olarak 15’i belirle-
mesini, istihdam için asgarî yafl› da 15’e yükselt-
mesini tavsiye etmektedir.” (Guatemala ‹RSG,
Add.58, parag. 15 ve 26)

“Komite, 7 ile 12 yafllar aras›ndaki çocuklar için
e¤itimin zorunlu oldu¤una ve istihdamda asgari
yafl›n 14 olarak belirlendi¤ine dikkat çeker. Bu-
rada Komite, ilkö¤retim ça¤›n› tamamlam›fl, an-
cak istihdama kabul için henüz çok küçük say›l-
mas› gereken 12-14 yafl grubundaki çocuklar›n
haklar›n› koruyacak yasal ve di¤er önlemlerin
yetersizli¤inden endiflelidir.

“Komite istihdama kabulde asgari yafl›n 12’den
14’e yükseltilerek 12-14 yafl grubundaki çocuk-
lar›n korunmalar›n›n sa¤lanmas›n› tavsiye eder
(Surinam ‹RSG, Add. 130, parag. 23 ve 24. Ay-

r›ca bkz. madde 32, s. 494

“(c) Uygun bütün araçlar›
kullanarak, yüksekö¤retimi
yetenekleri do¤rultusunda
herkese aç›k hale getirme

Genel olarak yükseköğretimin 18 yaş›nda başla-
mas›na karş›n Sözleşme hakl› olarak yükseköğre-
time erişimi çocuk haklar›n›n ayr›lmaz bir parças›
saymakta, ancak buna “yetenekleri doğrultusun-
da” ibaresini eklemektedir. Komite, ülkelerin
28(1)(c). madde alt›ndaki yükümlülüklerini ne öl-
çüde yerine getirdiklerine ilişkin incelemelere za-
man ay›rmam›ş, ancak Periyodik Raporlar K›la-
vuzu’nda bu konuda ayr›nt›l› bilgi istemiştir. Dev-
letler, Sözleşme’nin yükseköğretim alan›nda ge-
tirdiği yükümlülüklerini yerine getirmek için en
az›ndan yoksul çocuklar›n üniversite kabul s›nav-
lar›na girebilmelerini ve başar›l› olmalar› halinde
eşit f›rsatlar ilkesinin bir gereği olarak burs alma-
lar›n› sağlamal›d›r.

“Yeteneklerine göre” ibaresi yaln›zca s›navlarda-
ki başar› biçiminde ele al›nmamal›d›r. Öğretilebi-

lir nitelikteki bir becerinin yüksek gelirli ailelerin
çocuklar›ndan ve özel eğitimden yana bir çarp›k-
l›k yaratt›ğ› ileri sürülebilir. Dolay›s›yla, daha pra-
tik ve yaşamla ilgili becerilere de bak›lmal›d›r.
Ayr›ca unutulmamal›d›r ki, k›zlar›n yüksek okula
devam etmeleri halinde erken evlilik ve çocuk sa-
hibi olman›n ileriye erteleneceği bir ek etki de
sağlanm›ş olacakt›r. 

“(d) E¤itim ve meslek seçimine
iliflkin bilgi ve rehberli¤i bütün
çocuklar için elde edilir hale ge-
tirme”

Komite bir kez daha bu hak üzerinde doğrudan
doğruya odaklaşmam›şt›r. Belirli s›n›rlara tâbi ol-
mak üzere şu varsay›mda bulunulabilir: Bütün ço-
cuklar genel ve meslekî eğitime ulaşabileceklerse,
o zaman çocuklar›n ortada ne gibi seçenekler ol-
duğu konusunda bilgilendirilip yönlendirilmeleri
gerekir. Bununla birlikte, bu söylenen nas›l olsa
gerçekleşebilecek bir şey olarak ele al›nmamal›-
d›r. Okullar, toplumlar ve aileler çocuklar›n gele-
cekte ne yapabilecekleri konusunda dar beklenti-
lere tak›l›p kalm›ş olabilirler ya da mesleklerdeki
gelişme ve değişiklikler konusunda yeterince bil-
gi sahibi olmayabilirler. Çocuklar›n sahip olduk-
lar› potansiyeli geliştirmeleri, ancak, önlerinde bir
dizi f›rsat›n bulunmas›yla ve bunlar hakk›nda na-
s›l bilgi sahibi olacaklar›n› bilmeleriyle mümkün
olabilir.

“(e) Okullarda düzenli biçimde
devam›n sa¤lanmas› ve okulu
terk etme oranlar›n›n
düflürülmesi için önlem
al›nmas›”

Çocuklar›n okuldan ayr›lmalar› tüm dünyada göz-
lenen bir olgudur. Birçok toplumda bunun ard›n-
daki neden yoksulluk olabilir; yani çocuk çal›ş-
mak zorunda kalabilir ya da okul masraflar› çok
yüksek olabilir. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde
bile, çocuklar› okullar›ndan ay›ran başka nedenler
de vard›r. Örneğin eğitim programlar›n›n çok s›k›-
c› ve güç ya da çocuğun güncel yaşam› ile ilişki-
siz olmas›; eğitimin çocuğun birinci dilinde veril-
memesi; öğretimin yetersizliği; aş›r› cezalar öngö-
ren kat› okul disiplini ve çocuklar› bu nitelikteki
okullara zorlayan yasalar›n ç›kart›lmas›; öğrenme
güçlüklerinin belirlenip bu konuda gerekenlerin
yap›lmamas› gibi. Çocuklar›n s›n›f tekrarlamak
zorunda b›rak›lmalar›n›n hem aş›r› kaynak israf›-
na yol açt›ğ› hem de çocuklar›n okul terk olas›l›-
ğ›n› art›rd›ğ› belirlenmiştir.

O halde, maddenin (e) altparagraf› son derece
önemlidir; çünkü, Devlet’in sorumluluklar›n›, okul-
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lara kaynak ay›rman›n ve çocuklar› okula gitmeye
zorlayan yasalar ç›karman›n ötesine taş›yarak,
Devlet’e, okullarda yaşananlar›n ve öğretilenlerin
çocuklar› okula bağlayacak ölçüde yararl› ve çekici
olmas›n› sağlama gibi bir görev de vermektedir.

Komite, Devlet’in bu yükümlülüklerini ne ölçüde
yerine getirdikleriyle titiz biçimde ilgilenmekte-
dir. Bu yak›n ilginin nedenlerinden başl›cas›,
okullar›n› terk eden çocuklar›n genellikle eğitim
alan›nda ayr›mc›l›ğa maruz kalan çocuklar olma-
s›d›r. Bunlar›n aras›nda k›z çocuklar, k›rsal kesim-
lerden olanlar, az›nl›k gruplar›n çocuklar›, güç du-
rumdaki çocuklar ve özürlü çocuklar yer almakta-
d›r. Komite, okul terklerini azaltmak için ülkeleri
bunu sağlayacak önlemleri almaya teşvik etmiş,
örneğin eğitim programlar›n›n kapsaml› biçimde
ele al›nmas›n› önermiştir. Örneğin, Almanya’ya
çocuk yoksulluğunu ele alan analizlere girişme
tavsiyesinde bulunulmuştur:

“Böyle bir analiz bütüncü bir perspektiften ya-
p›lmal›, örne¤in okul deste¤i ile okul terk riski
gibi bafll›klar aras›ndaki ba¤lant›lar gözetilmeli-
dir.” (Almanya ‹RSG, Add.43, parag. 31)

Belirleyici bir etmen, hiç kuşkusuz, öğretmenlerin
çocuklar› öğrenmeleri için esinlendirebilmeleri-
dir. Komite, zengin ülkelerde olsun, yoksul ülke-
lerde olsun, öğretimin kalitesi ve öğretmenlerin
durumu konusunda duyarl›d›r:

“Komite, Taraf Devleti, e¤itim sistemini ekono-
mik krizin etkilerinden koruma yönündeki çaba-
lar›n› sürdürmeye, bu arada ö¤retmenlerin hiz-
met koflullar›na özel dikkat göstermeye teflvik
eder.” (Rusya Federasyonu 2RSG, Add. 110, pa-
rag. 50)

“E¤itimde kalitenin yükseltilmesi aç›s›ndan Taraf
Devlet ülkeyi terk eden yetiflmifl ö¤retmenleri
geri döndürmeye çal›flmal›, ö¤retmen yetifltirme
programlar›n› güçlendirerek ö¤retmen say›s›n›
ve standartlar›n› yükseltmeli ve e¤itim sistemine
yeterli yat›r›m› yaparak ö¤retmenler için yeterli
e¤itim tesisi, materyal ve ücret sa¤lamal›d›r. Ko-
miteye göre Taraf Devlet e¤itimin bütün ö¤ren-
ciler için paras›z olmas›n› da sa¤lamal›d›r. Bu
yöndeki çabalar ö¤rencilere önlük ve ders kitab›
almalar› için yard›m sa¤lanmas›n› da içermelidir.
Taraf Devlet bu konularda UNICEF gibi uluslara-
ras› kurulufllardan yard›m almal›d›r.” (Sierra Le-
one ‹RSG, Add. 116, parag. 86)

“Komite, Taraf Devletin, kimi ö¤retmenlerin s›-
n›rl›l›klar› ve uzmanl›k dal›ndan yoksun olmalar›
konusunda dile getirdi¤i kayg›lar› paylaflmakta-
d›r. Bu tür eksiklikler ve s›n›rl›l›klar e¤itim ve ö¤-
renciler üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktad›r.

Bu durumun, ö¤retmenlere ödenen düflük üc-
retler dahil olmak üzere de¤iflik nedenleri var-
d›r.” (Norveç 2RSG, Add. 126, parag. 44)

“Komiteye göre Taraf Devlet gerekli bütçe tah-
sislerini yaparak e¤itim sistemini iyilefltirme yö-
nündeki çabalar›n› sürdürmeli, ö¤retmenlerin
mesleki niteliklerini art›racak hizmet içi e¤itim-
ler düzenlemeli, okul müfredat›n› ö¤rencilerin
gereksinimlerine daha uygun hale getirmeli,
mesleki ve yayg›n e¤itim imkanlar›n› genifllet-
meli ve e¤itim sisteminin etkilili¤ini de¤erlendi-
rebilece¤i bir de¤erlendirme sistemi oluflturmal›-

d›r.” (Kamboçya ‹RSG, Add. 128, para 55)

“Ekonomik nedenlerden dolay› kimi bölgelerde
ö¤retmenlerin iflten ç›kart›lmalar› konusunda
Taraf Devletin kayg›lar›na Komite de kat›lmak-
tad›r. Bu durumun, ö¤retim ve e¤itimin kalitesi
üzerinde olumsuz etkileri olabilecektir.

Gürcistan’da mesleki e¤itim
hakk›

“Temel eğitim görmemiş herhangi bir kişinin,
18 yaş›na kadar, masraflar› Devlet taraf›ndan
karş›lanmak üzere mesleki eğitim kapsam›nda
bir tam kurs görme hakk› vard›r. Mesleki eğiti-
min ilk kademesi, genel orta öğretimle birlikte
ya da bu olmadan yürütülebilir. Temel eğitim al-
m›ş bir kişi, 18 yaş›na kadar, masraflar› Devlet
taraf›ndan karş›lanmak üzere vas›fl› işçiliği sağ-
layacak bir mesleki eğitim kursu alma hakk›na
sahiptir.” (Gürcistan İR, parag. 256).

Kolombiya’da e¤itim
sisteminin esnekli¤i

Kolombiya’daki eğitim sistemi şimdi bir “ulusal
değerlendirme sistemi”ne sahiptir. Bu sistemde
öğrencilerin ders ve s›n›f geçmeleri sürekli ve
esnek bir yap›ya bağlanm›şt›r. Burada öğrenci-
nin okulunda ilerlemesi ayn› s›n›f içinde ya da
y›l sonunda bir s›n›ftan ötekine olmakta; “er-
ken” ya da “geç” ilerleme sayesinde “y›l kaybet-
me”, “s›n›f geçme” ya da “s›n›f tekrarlama” gi-
bi geleneksel kayg›lar›n önemi kalmamaktad›r.
“(Bu) sistem, eğitimin kalitesinden sorumlu
olan kesimlerin – yöneticiler, öğretmenler, öğ-
renciler ve veliler- konuyu daha fazla sahiplen-
melerini gerektirmektedir. Burada söz konusu
olan, mekanik biçimde uygulanan bir formül de-
ğildir; ancak sistem, öğrencilerin okuldan at›l-
malar› eğilimini tersine çevirme ve tamamlay›c›
birtak›m yard›mlar› da devreye sokma gibi bir
avantaja sahiptir.” (Kolombiya 2R, parag. 181)
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“Komiteye göre Taraf Devlet, ülkenin de¤iflik
bölgeleri, ayr›ca de¤iflik e¤itim kurumlar› ve
okullar aras›nda eflitli¤i sa¤lamak üzere gözden
geçirilmifl okul yasas›n› uygulamaya koymal›d›r.”
(Finlandiya 2RSG, Add. 132, parag. 49 ve 50.
Ayr›ca bkz. Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti
‹RSG, Add. 78, parag. 48; Barbados ‹RSG, Add.
103, parag. 27; Gürcistan ‹RSG, Add. 124, pa-
rag. 53; Surinam ‹RSG, Add. 130, parag. 52)

Okul terk etme oranlar›n› aşağ›ya çekme çabalar›,
çocuklar›n içinde bulunduklar› maddî koşullar›n
gözetilmesini gerektirir. Örneğin Komite Hondu-
ras’ta okul terk oranlar›n›n yüksekliği ile ilgili şu
görüşünü dile getirmiştir:

“... bu hususu dikkate alan Komite, Hükümet’in
henüz uygulanmayan bir önerisinden söz et-
mek istemektedir. Buna göre ülkede ders y›l› ta-
r›m sezonuna göre ayarlanacak, ekim ve hasat
dönemlerinde okullar tatil olacakt›r. Komite’nin
bir baflka önerisi de, okullarda çocuklara yemek
ç›kart›lmas› ve sa¤l›k hizmetleri verilmesidir.”
(Honduras ‹RSG, Add.24, parag. 31)

Guatemala’ya yap›lan tavsiye ise şudur:

“... çocuklar›n okula gitmelerini teflvik amac›yla
“E¤itim için Yiyecek” program›n›n uygulanma-
s›.” (Guatemala ‹RSG, Add.58, parag. 36)

Komite, okul terk oranlar›n› düşürmek için eği-
timde, özellikle verilen eğitimin “uygunluğu” ko-
nusunda reformlar yap›lmas›n› önermektedir:

“... verilen e¤itimin uygunlu¤unu sa¤lamak ve
okula kay›t ve devam oranlar›n› yükseltmek için
düflük maliyetli ancak etkili stratejilerin gelifltiril-
mesine önem verilmelidir. Bu yöndeki önlemler
bir yandan çocuklar› okula çekecek, di¤er yan-
dan da aileleri verilen e¤itimin yararl›l›¤› konu-
sunda ikna edecektir.” (Nikaragua ‹RSG,
Add.36, parag. 38)

“... ayr›ca, Sözleflme’nin 28. maddesi ›fl›¤›nda
okul müfredat›nda de¤ifliklik yap›lmas› ve böyle-
ce meslekî e¤itimin de dahil edilmesi, okul terk
oranlar›n›n azalt›lmas›na katk›da bulunabilir, ço-
cuklar›n yasa d›fl› emek piyasas›na girmelerine,
sonuçta suç ifllemelerine engel olabilir.” (‹talya
‹RSG, Add.41, parag. 21)

Okulun daha çekici hale getirilmesi, genellikle
meslekî eğitim bağlam›nda ele al›n›r (örneğin bkz.
Filipinler İRSG, Add.29, parag. 15; Slovenya
İRSG, Add.65, parag. 15 ve 23; Macaristan İRSG,
Add. 87, parag. 34; Ürdün 2RSG, Add. 124, pa-
rag. 29; Burundi İRSG, Add. 133, parag. 65; Bir-
leşik Krall›k- Man Adas› İRSG, Add. 134, para

33). Komite, Namibya taraf›ndan önerilen, Mesle-
kî Eğitim Yasas› kapsam›nda daha fazla say›da
meslekî eğitim merkezi kurma girişimini “ilgiyle”
karş›lam›şt›r. Namibya Hükümeti ayr›ca genel or-
taöğretimi daha ziyade meslekî eğitim haline ge-
tirme önerisinde de bulunmuştur: “ortaokullarda
uygulanacak yeni müfredat, bu düzeydeki öğren-
cileri ev işleri, ticaret, tar›m, zanaat ve teknik be-
ceri gibi işlere daha fazla yöneltecektir.” (Namib-
ya İRSG, Add.14, parag. 4; İR, parag. 371). An-
cak Komite, alternatif olarak geliştirilen kimi eği-
tim biçimlerinin en iyi denebilecek kalitede olma-
d›ğ›n›, örneğin çocuklar›n toplumsal anlamda içe-
rilmelerini önleyebileceğini belirtmiş ve örneğin
Hindistan’a şu tavsiyede bulunmuştur:

“Komiteye göre Taraf Devlet, yayg›n e¤itim sis-
temlerinin kalitesinin sürekli izlendi¤i, bu sistem
içindeki çal›flan ve di¤er çocuklar›n ana e¤itim
sistemine dahil olmalar›n›n güvence alt›na al›n-
d›¤› önlemleri araflt›rmal› ve gelifltirmelidir.”

(Hindistan ‹RSG, Add. 115, parag. 58)

Az›nl›k gruplara mensup çocuklar aras›nda yük-
sek okul terk oranlar›n›n görüldüğü yerlerde, ör-
neğin çoğunluk dilini konuşamayan öğrenciler
için iki dilde eğitim verilebilir, Örneğin Kana-
da’daki eğitimde eşitlik program› Saskatchewan
eyaletindeki aborijin öğrenciler üzerinde durarak
daha fazla aborijin öğretmeni hizmete alm›ş, aile-
leri işin içine katm›ş, müfredata bu yönde anlaml›
ekler yapm›ş ve gerek öğretmenler gerekse diğer
okul personeli için bu konuya ilişkin kültürel eği-
tim gerçekleştirmiştir (Kanada İR, parag. 582 ve
583). Moğolistan’daki gibi göçerlerin çocuklar›
için gezici okullar devreye sokulabilir (Moğolis-
tan İR.265, parag. 41). Az›nl›k ve yerli halklar›n
kültürlerine ve dillerine sayg› gösterilmesi öğren-
cinin kendine olan sayg›s›n› ve dolay›s›yla moti-
vasyonunu da art›r›r.

“Komite, Sözleflmenin 28, 29 ve ilgili di¤er
maddeleri ›fl›¤›nda Taraf Devlete e¤itim politika-
lar›n› güçlendirme yönündeki çabalar›n› sürdür-
me tavsiyesinde bulunur. Bu çerçevede, halen
sürmekte olan okul devaml›l›¤› ile okullar›n› b›-
rakanlara yönelik mesleki e¤itim programlar›
güçlendirilmeli; okullar›n kalitesi iyilefltirilmeli;
okullar co¤rafi ve kültürel çeflitlili¤e daha iyi
uyum sa¤layacak duruma getirilmeli ve yerli
gruplara mensup çocuklara yönelik iki dilde e¤i-
tim programlar› içerik olarak iyilefltirilmelidir. Ta-
raf Devlet bu alanlarda di¤erlerinin yan›s›ra
UNICEF ve UNESCO gibi kurulufllardan teknik
yard›m almal›d›r.” (Peru 2RSG, Add. 120, para
25. Ayr›ca bkz. Gürcistan ‹RSG, Add. 124, pa-

rag. 53, Kolombiya 2RSG, Add. 137, parag. 53)
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Kimi Avrupa ülkelerinde Roman çocuklar aras›n-
daki okul terk oranlar› Komiteyi endişeye sevk et-
miştir. Örneğin Norveç ve Finlandiya söz konusu
olduğunda:

“Birçok Roman çocu¤un ve di¤er az›nl›k grupla-
ra mensup olanlar›n zorunlu e¤itimlerini tamam-
lamamalar› Komiteyi kayg›land›rmaktad›r.

“Komiteye göre Taraf Devlet, y›l›n bir bölümünü
bir yerden di¤erine seyahat ederek geçiren ço-
cuklar› gözeterek örgün e¤itimi bu çocuklar için
daha eriflilebilir duruma getirmeli, bunun için ör-
ne¤in mobil iletiflim ve uzaktan ö¤renim gibi
yöntemler uygulamal›d›r.” (Norveç 2RSG, Add.
126, parag. 46 ve 47)

“Komite Roman çocuklar aras›nda okul terk
oranlar›n›n yüksekli¤i konusundaki endiflelerini
bir kez daha yineler.” (Finlandiya ‹RSG, Add.
126, parag. 46 ve 47)

“Komite, Taraf Devletin özel e¤itimi gelifltirme
ve sosyal d›fllanmay› önleme gibi amaçlar için al-
d›¤›, örne¤in okullarda Roman dilinde e¤itimin
güçlendirilmesi, bu dilde e¤itim malzemeleri ge-
lifltirilmesi ve ö¤retmen yetifltirilmesi gibi önlem-
leri dikkate alarak bunlar›n yaflama geçirilmesini
tavsiye eder. Taraf Devlet bu alandaki çabalar›n›
sürdürmeli, al›nan önlemlerin Roman çocuklar
üzerindeki etkilerini ortaya koyan bilgileri bir
sonraki periyodik raporunda Komiteye iletmeli-
dir.” (Finlandiya 2RSG, Add. 132, parag. 59 ve
60. Ayr›ca bkz. Birleflik Krall›k ‹RSG, Add. 34, pa-
rag. 46; Macaristan ‹RSG, Add. 87, parag. 34)

Komite taraf›ndan özendirilen bir strateji de et-
nik az›nl›klar›n e¤itimin idari yönlerinde görev-
lendirilmesidir:

“...Komiteye göre Taraf Devlet, baflta etnik az›n-
l›klara mensup olanlar olmak üzere ana babala-
r›n ve topluluklar›n okul yönetimine kat›lmalar›n›
sa¤lamal›, böylece okullaflmay› özendirip e¤iti-
min kalitesini daha iyi izleyebilece¤i bir ortam
oluflturmal›d›r.” (Tacikistan ‹RSG, Add. 136, pa-
rag. 43. Ayr›ca bkz. K›rg›zistan ‹RSG, Add. 127,
parag. 52) 

Yukar›da da söz edildiği gibi k›z çocuklar çoğu
kez ayr›mc› uygulamalar nedeniyle okullar›ndan
ayr›lmaktad›rlar. Komite bunun yan›s›ra küçük
yaşta gebeliklerin eğitim üzerindeki olumsuz etki-
lerine de değinmiştir:

“Komite, genç yaflta gebeliklerin yayg›nl›¤› ko-
nusunda endiflelidir. Erken yaflta gebelik anne-
lerin ve bebeklerinin sa¤l›¤›n› olumsuz etkile-

mekte; bu arada annelerin e¤itim hakk›ndan
yararlanmalar›n›, gebe k›zlar›n okullar›na deva-
m›n› engellemekte ve sonuçta çok say›da okul
terk olaylar›na yol açmaktad›r...

“Uruguay’da küçük yaflta gebeliklerin yayg›nl›¤›-
n› göz önüne alan Komite okullarda ve ülkede
uygulanan sa¤l›k programlar›nda aile e¤itimi ve
hizmetlerinde daha fazla a¤›rl›k tan›yacak ön-
lemlerin al›nmas›n› tavsiye etmektedir.” (Urugu-
ay ‹RSG, Add.62, parag. 12 ve 22)

Saint Kitts ve Nevis’i oluşturan adalardan birinde
anne olan genç k›zlar›n okula yeniden dönememe-
leri Komite aç›s›ndan endişe konusu olmuştur.
Komite, ayr›ca erkek çocuklar aras›ndaki okul
terk oranlar›n›n yüksekliğine de dikkat çekmiştir:

“Komite, Taraf Devletin e¤itim alan›nda göster-
di¤i çabalar› kaydetmekle birlikte, ilkokul üst s›-
n›flardaki erkek çocuklarda okul terk oranlar›n›n
yüksekli¤i, ilkokullardaki erkek çocuklar›n oku-
ma aç›s›ndan yetersiz olmalar›, okul kaçakl›¤›n›n
yayg›nl›¤›, e¤itim materyallerinin yetersizli¤i, va-
s›fl› ö¤retmen say›s›n›n azl›¤› ve yaln›zca s›nav-
lara odakl› ö¤retim yöntemlerine baflvurulmas›
gibi durumlar› kayg›yla karfl›lamaktad›r...Komi-
teye göre Taraf devlet e¤itim program›n› göz-
den geçirerek gerekli iyilefltirmeleri yapmal›-
d›r...Bu arada Taraf Devlet baflta erkekler ol-
mak üzere çocuklar›n zorunlu e¤itim süresi bo-
yunca okulda kalmalar›n› sa¤layacak ek önlem-
lere baflvurmal›d›r.” (Saint Kitts ve Nevis ‹RSG,
Add. 104, parag. 28. Ayr›ca bkz. s. 419)

Komite, ayr›ca, çocuklar›n okul yaşam›na aktif bi-
çimde kat›lmalar›n› da yüksek okul terk oranlar›n›
aşağ›ya çekecek bir strateji olarak görmektedir:

“... bütün çocuklar›n okul yaflam›na kat›lmalar›
için gerekli k›lavuzlar›n gelifltirilmesi için yeni
ad›mlar at›lmal›d›r.” (Nijerya ‹RSG, Add.61, pa-
rag. 38).

“Çocuklar›n okullar›ndaki baflar› durumlar›n›n
de¤erlendirilmesine kat›lma hakk›na sahip ol-
mamalar› Komite için bir endifle konusudur.

“Komiteye göre Taraf Devletin e¤itim sistemi,
Sözleflmenin 29. maddesi ›fl›¤›nda, çocu¤un da
aktif kat›l›m›yla çocu¤un kiflisel yeteneklerinin,
zihinsel ve fiziksel yeterliliklerinin tam olarak ge-
liflmesini hedef almal›d›r.” (Slovakya ‹RSG, Add.
140, parag. 45 ve 46. Ayr›ca bkz. Arjantin
‹RSG, Add. 35, para 21; Sri Lanka ‹RSG, Add.
40, parag. 15 ve 31)

12. madde ile ilgili olarak ele al›nd›ğ› gibi (bkz. s.
165) kendi eğitimleri konusunda çocuklar›n gö-
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rüşlerinin al›nmas›, Sözleşme’ye göre her durum-
da bir yükümlülük olman›n ötesinde, ayn› zaman-
da öğrencilerin okullardan soğumalar›n› önleye-
cek bir uygulamad›r. Ayr›ca, Komitenin Gürcis-
tan’› özendirdiği doğrultuda okullar›n “çocuk dos-
tu” olmas› gerekmektedir (Gürcistan İRSG, Add.
124, para 53). 

Okullarda uygulanan disiplinin
“çocu¤un insan olarak tafl›d›¤›
sayg›nl›kla ba¤dafl›r biçimde ve
bu Sözleflme’ye uygun olmas›”

28. maddenin (2). paragraf›nda yer alan hükümle-
rin, eğitimle ilgili diğer sözleşmelerde benzeri
yoktur. Bununla birlikte, hiç kuşkusuz, aşağ›lay›c›
ve insanl›k d›ş› davran›şlar› yasaklayan hükümler
başka belgelerde yer almaktad›r. Örneğin Ulusla-
raras› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 7.
maddesi “hiç kimse işkenceye veya zalimce, in-
sanl›k d›ş› veya onur k›r›c› muamele veya cezaya
maruz b›rak›lamayacağ›n›” belirtmektedir.

Çocuk Haklar› Komitesi, aş›r›ya kaçs›n kaçmas›n,
her tür dayak cezas›n›n okullarda ya da başka yer-
lerde disiplin sağlaman›n kabul edilemez bir yolu
olduğunu aç›klam›şt›r (bu konu için bkz. madde
19, s. 275). 28. maddede yer alan disiplinin “Söz-
leşme’ye uygun olmas›” ibaresi, 19. madde ile ge-
tirilen çocuğun “her tür fiziksel ya da zihinsel şid-
detten, yaralama ve istismardan korunmas›” yü-
kümlülüğünün, okullar, diğer eğitim kurumlar›,
aile ve çocuk bak›m kurumlar› için de geçerli ol-
duğunun alt›n› çizmektedir.

Ayr›ca, 29. maddeye göre eğitimin üzerinde an-
laşmaya var›lm›ş hedefleri aras›nda başkalar›na
sayg› ve “anlay›ş, bar›ş, hoşgörü, cinsiyetlerin
eşitliği ve bütün bireyler aras›nda dostluk” teme-

linde bir eğitim sağlanmas› yer almaktad›r
(29(1)(d)). Komitenin eğitimin amaçlar›yla ilgili
ilk Genel Yorumu şöyle demektedir:

“... e¤itim, çocu¤un sayg›nl›¤›na gereken sayg›y›
gösteren, madde 21 (1) uyar›nca çocu¤un gö-
rüfllerini serbestçe ifade etmesine olanak tan›-
yan ve okul yaflam›na kat›lmas›n› güvence alt›na
alan bir tarzda verilmelidir. Ayr›ca, disiplinle ilgili
olarak madde 28 (2)’de belirtilen kesin s›n›rlar
gözetilmeli, okullar fliddetten ar›nd›r›lmal›d›r. Ko-
mite sonuç gözlemlerinde defalarca dile getir-
mifltir ki, fiziksel ceza uygulamalar› ne çocu¤un
öz sayg›nl›¤›na ne de disipline getirilen s›n›rla-
malara uymaktad›r. Madde 29 (1)’de belirtilen
de¤erlere uygunluk, okullar›n sözcü¤ün tam an-
lam›yla çocuk dostu olmas›, çocu¤un sayg›nl›¤›-
na her bak›mdan özen göstermesi gerekti¤ini
ortaya koymaktad›r. Çocuklar›n okul yaflam›na
kat›lmalar›, okul komiteleri ve ö¤renci temsilcilik-
leri oluflturulmas›, yafl›t e¤itimi ve dan›flmanl›¤›
ve çocuklar›n okullar›ndaki disiplin ifllemlerine
kat›lmalar›, ö¤renme sürecinin birer parças› ve
haklar›n yaflama geçirilmesi olarak görülmelidir.”
(Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Yorum 1, 2001,
‹HB/GEN/1/Rev.5, ss. 256 ve 257)

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
eğitim hakk›yla ilgili olarak 1999 y›l›nda dile ge-
tirdiği genel görüşünde şu hususu teyit etmiştir:
Komitenin görüşüne göre, fiziksel ceza, uluslara-
ras› insan haklar› hukukunun temel yönlendirici
ilkesine ters düşmektedir... Herhangi bir Taraf
Devletin, okul disiplini kapsam›nda yer verilip an-
laşma hükümlerine ters düşen herhangi bir uygu-
laman›n kendi yetki alan› içindeki özel ve kamu-
sal eğitim kurumlar›nda ortadan kald›r›lmas›n›

Namibya’da pozitif okul disiplini

Namibya’da eğitim alan›nda geçerli davran›ş kurallar›, dayak cezas›n› yasaklamakta ve ayr›ca çocuk-
lar› sözle aşağ›lama, haks›z ve aş›r› ceza gibi uygulamalardan korumaktad›r. Okul kurallar›n›n ciddî
ya da sürekli biçimde ihlâli gibi durumlar, demokratik biçimde seçilmiş okul kurullar› taraf›ndan ele
al›nmaktad›r. Bu kurullarda velileri, öğretmenleri ve öğrencileri (ortaokuldan başlayarak) temsil eden
kişiler yer almaktad›r. Bu kurullar, uyar›, okul değiştirme, okuldan geçici ve kesin uzaklaşt›rma gibi
cezalar verebilmektedir. Eğitim Bakanl›ğ› “içerden disiplini” desteklemekte ve başkalar›n›n haklar›-
na ya da mal varl›ğ›na yönelik tehdit, şiddet ve istismara hoşgörü gösterilmemesi gerektiğini vurgu-
lamaktad›r: “Sözleşme’nin özü ve sözü, öğretmenler, öğrenciler ve okul yöneticileri dahil herkesin
sayg› ve huzur ortam›nda öğretmesini ve öğrenmesini güvence alt›na almaktad›r. Bugün, bu ideal du-
ruma yaklaşmak için, bütün okul toplumu, en geniş kesimlerde destek bulacak kurallar› ve yönetme-
likleri haz›rlama sürecine kat›lmaya çağr›lmaktad›r. Burada vurgu, işbirliği ve olumlu özendiricilere
yap›lacakt›r. Ancak, cezalar›n zorunlu olduğu durumlarda, verilen ceza kişiye özel, yap›lan ihlâlle
orant›l› olmal› ve cezay› alan kişi de durumu kavrayabilmelidir.” Bir Komite üyesi, Namibya’n›n bu
yaklaş›m›n› kutlam›şt›r: “... umulur ki, çocuklar da kendi seslerini duyurarak davran›şlar›n değişme-
sini sağlarlar ve dayak cezas›na karş› yeni düzenlemelerin yaşama geçmesini sağlarlar.” (Namibya İR,
parag. 373-375 ve ÖK.109, parag. 45)



431ÇOCU⁄UN E⁄‹T‹M HAKKI

sağlamakla yükümlüdür. Bu bağlamda Komite,
kimi Taraf Devletlerin okullarda pozitif, şiddet
içermeyen disiplin yaklaş›mlar› geliştirmek için
giriştikleri çabalar› taktirle karş›lar.” (Genel Yo-
rum 13, 1999, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 83).

İnsan Haklar› Komitesi bir Genel Yorumunda
şöyle demektedir: “7. Maddedeki yasaklama yal-
n›zca fiziksel ac› veren hareketlerle s›n›rl› olma-
y›p kurban› zihinsel olarak etkileyen hareketleri
de içermektedir. Komitenin görüşüne göre, söz
konusu yasaklama bunlara ek olarak, ceza niyetiy-
le ya da eğitim ve disiplin kurma ad›na aş›r› fizik-
sel uygulamalar› öngören dayak gibi uygulamala-
r› da kapsamal›d›r. Bu bak›mdan vurgulanmas›
yerinde olacakt›r ki, 7 madde özellikle eğitim ve
sağl›k kurumlar›ndaki çocuklar›, öğrencileri ve
hastalar› korumaktad›r.” (İnsan Haklar› Komitesi,
Genel Yorum 20, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 139).

Örneğin, 1995 y›l› Temmuz ay›nda insan Haklar›
Komitesi Birleşik Krall›ktan gelen dördüncü dö-
nem raporu üzerine yapt›ğ› yorumda, ülkedeki ki-
mi özel okullarda dayak cezas› uygulamas›n›n ha-
la yasal say›lmas› konusundaki endişelerini dile
getirmiş ve bu konudaki yasağ›n bütün öğrencile-
ri kapsayacak biçimde genişletilmesini önermiştir
(CCPR/K/79/Add. 55, 27 Temmuz 1995).

Bu durumda, fiziksel cezan›n bütün okullarda ya-
saklanmas›n› sağlamayan ülkeler bu konuda Ko-
mite’ye bilgi vermek zorunda kalacaklard›r. Örne-
ğin Kanada ile ilgili şu örnekte olduğu gibi:

“Okullarda ya da çocuklar›n yerlefltirildikleri di-
¤er kurumlarda fiziksel nitelikteki her tür ceza-
n›n ve kötü muamelenin yasaklanmas› ve ön-
lenmesi için daha fazla önlem al›nmas› gerekti-
¤i ortaya ç›kmaktad›r ... Komite’nin bu ba¤lam-
daki önerisi, Taraf Devlet’in, ana-babalar›n ço-
cuklar›na dayak cezas› uygulamalar›na, ayn› uy-
gulamalara okullarda ve çocuklar›n bulunduklar›
kurumlarda cevaz veren ceza yasalar›n› yeniden
gözden geçirmesidir.” (Kanada ‹RSG, Add.37,
parag. 14 ve 25)

Guatemala’ya, okullarda ve başka kurumlarda “fi-
ziksel cezaya karş› bir kampanya” başlatmas› tav-
siye edilmiştir (Guatemala İRSG, Add.58, parag.
33). Benzer bir tavsiye Nijerya (Nijerya İRSG,
Add.61, parag. 18) ve Sri Lanka (Sri Lanka İRSG,
Add.40, parag. 15) için de yap›lm›şt›r. Zimbab-
ve’ye aşağ›daki husus bildirilmiştir:

“Komite, fiziksel cezan›n, 28. maddenin 2. pa-
ragraf› ile telif edilemez oldu¤unu vurgulamak-
tad›r.”

Ayn› ülkeye yap›lan tavsiye şudur:

“... ailede ve okulda fiziksel cezalar›n herhangi
bir türünün uygulanmas›n› yasaklayacak gerekli

yasal düzenlemelerin yap›lmas›.” (Zimbabve
‹RSG, Add.55, parag. 18 ve 31)

Bu tür uygulamalar›n yasaklanmas›, yaln›zca dev-
let okullar› ile ilgili bir konu değildir; söz konusu
uygulaman›n özel okullarda da yasaklanmas› ge-
rekir. Komite, bu konuyla ilgili olarak Birleşik
Krall›ğa aşağ›daki endişelerini dile getirmiştir:

“özel okullarda, bu okullara devam eden çocuk-
lara fiziksel ceza uygulanmas›na izin verilmekte-
dir ki, bu durum 28. maddenin 2. paragraf› da-
hil Sözleflme hükümleri ile ba¤daflmaz görün-
mektedir. “

Komite, bu tür uygulamalar›n özel okullarda da
yasaklanmas›n› tavsiye ederken bir Komite üyesi
şu görüşlerini dile getirmiştir: “... Birleşik Krall›k
yetkilileri, Sözleşme’nin 28. ve 37. maddelerine
daha fazla dikkat göstermelidirler. Dayak cezas›-
na maruz kalmama hakk› temel bir hakt›r ve bu
nedenle okulun özel ya da devlet okulu olmas›na
göre ayr› uygulamalara gidilemez. Aksi halde or-
taya ayr›mc›l›k ve Sözleşme’nin 2. maddesinin
eğitim sistemine uygulanmas›yla ilgili sorular ç›-
kar. Çünkü, bir çocuğun devlet okuluna m›, yoksa
özel bir okula m› gönderildiği, ailenin yaşam stan-
dard›yla ilişkilidir.” (BK İRSG, Add.34, parag. 16
ve ÖK.206, parag. 5)

Ayr›ca, bu konuda tek baş›na yasal düzenlemele-
rin de yap›lmas› yeterli değildir. Çünkü, yasalar
bu tür uygulamalar› men etse bile, ayn› uygulama-
lara pratikte baş vurulabilmektedir. Örneğin:

“Komite ... endifleyle belirtmek ister ki, yasak ol-
mas›na karfl›n okullardaki disiplin önlemleri ara-
s›nda dayak cezas› da bulunmaktad›r.” (Suriye
Arap Cumhuriyeti ‹RSG, Add.70, parag. 17)

Öğretmenler gibi öğrenciler de şiddetten kaç›nma-
l›d›rlar:

“Komite, okullardaki fliddetin s›kl›¤›ndan ve dü-
zeyinden, bu arada fiziksel ceza ve ö¤renciler
aras›nda kabaday›l›k olaylar›ndan endiflelidir.
Yasalarda bu tür olaylar› yasaklayan hükümler
bulunmakla birlikte Komite, mevcut önlemlerin
okullardaki fliddeti önlemede yetersiz kald›¤›
görüflündedir.

“...Komiteye göre bu konularda kapsaml› bir
program gelifltirilmeli, uygulama titizlikle izlene-
rek okullardaki fliddet, bu arada özellikle fiziksel
ceza ve kavga olaylar› önlenmelidir.” (Japonya
‹RSG, Add. 90,parag. 24 ve 45)

Okullardaki disiplin uygulamalar›nda, örneğin ço-
cuğun başkalar› önünde küçük düşürülmesi gibi,
çocuğun insan olarak sayg›nl›ğ›yla uyuşmayacak
yöntemler de bulunmaktad›r. Ayr›ca, herhangi bir
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disiplin uygulamas›, Sözleşme ile tan›nan diğer
haklar›n ihlâlini getirmemelidir. Örneğin, çocu-
ğun arkadaşlar› ya da ailesi ile görüşmesini engel-
leyen, çocuğun eğlenme ve dinlenme hakk›n› elin-
den alan, kendi dilini konuşmas›na ve kültürüne
göre davranmas›na izin vermeyen uygulamalar da
Sözleşme’nin ve 28(2). maddenin ihlâli anlam›na
gelir. Komite, bu bağlamda Papal›ğa şu hususu
an›msatm›şt›r:
“... okullarda uygulanan ö¤retim yöntemleri
Sözleflme’nin ruhunu ve felsefesini yans›tmal›-
d›r.” (Papal›k ‹RSG, Add.46, parag. 12)

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi bu
hususu, fiziksel cezay› mahkum ettiği yorumunun
ard›ndan, eğitim hakk›yla ilgili Genel Yorumunda
de teyit etmektedir. “Okul disiplinin, örneğin her-
kesin önünde küçük düşürme gibi diğer yönleri de
insan onuruyla bağdaşmaz nitelikte olabilir. Ayr›-
ca disiplinin hiçbir türü, yiyecek hakk› gibi anlaş-
ma çerçevesindeki diğer haklar› ihlal eder nitelik-
te olmamal›d›r. “ (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi, Genel Yorum 11, 1999,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 83)
Okullar›n sorunlu öğrencilerle ilgili olarak baş-
vurduklar› en son önlem okuldan ihraçt›r. Buna
ilişkin usuller doğal adalet ilkelerine uygun olma-
l› ve özellikle herhangi bir ayr›mc›l›k gözetmeme-
lidir. Rusya Federasyonu bu şekilde okullar›ndan
ç›kart›lan öğrencilerin durumlar›n› araşt›rmaya
teşvik edilmiştir (Rusya Federasyonu 2RSG, Add.
110, parag. 50). Komite ayn› konuyu İrlanda ile il-
gili olarak da dile getirmiştir: 
“Komite, ö¤retmenleri taraf›ndan uygulanan
yapt›r›mlar sonucunda okullar›ndan ç›kart›lan
ö¤rencilerin durumlar› konusunda endiflelidir.
Bunun sonucunda oluflan olumsuz etkilerin okul
terk ve devams›zl›k olaylar›n› art›rmas› olas›l›¤›
vard›r.” (‹rlanda ‹RSG, Add. 85, parag. 22) 

Disiplin uygulamalar›nda, ayr›ca çocuğun şika-
yette bulunma hakk› dahil olmak üzere 12. mad-
dede yer alan ilkeler de kapsanmal›d›r:
“Komite’nin iletmek istedi¤i bir baflka tavsiye
de fludur: Sözleflme’nin 12. maddesinin ruhuna
uygun olarak, disiplin önlemleri ile ilgili kararlar
dahil, çocuklar›n okul yaflam›na daha fazla kat›l-
malar›n› sa¤layacak düzenlemelere öncelik ta-
n›nmal›d›r...” (BK ba¤›ml› bölgesi: Hong Kong
‹RSG, Add.63, parag. 32)

“Taraf Devletin, disiplin meseleleri dahil olmak
üzere okul ortamlar›nda çocuk kat›l›m›n› teflvik
etmesi tavsiye olunur.” (Surinam ‹RSG, Add.
130, parag. 52)

“Komite, ayr›ca, Man adas›n›n, hangi s›n›fta
olurlarsa olsunlar bütün ö¤rencilerin hak ihlali

durumlar›n› bildirebilecekleri flikayet kanallar›
oluflturmas›n› tavsiye eder.” (Birleflik Krall›k,
Man Adas› ‹RSG, Add. 134, parag. 35)

Baz› ülkeler, uygulad›klar› disiplinde, çocuklar›n
Sözleşme ile tan›nan diğer haklar›n› gözeten
olumlu yönler bulunduğunu belirtmişlerdir. Örne-
ğin Belarus, yat›l› öğrencilerin insanca muamele
görme, aileleriyle temas kurma ve özel yaşam›n
gizliği gibi haklar›n› aç›kça tan›maktad›r (Belarus
İR, parag. 50 ve 52). Kosta Rika ise 12. madde
doğrultusunda, öğrencilerin disiplinle ilgili karar-
lara kat›lmalar›na olanak sağlamaktad›r (Kosta
Rika İR, parag. 90). Ancak, belki de bu ülkeler
aras›nda konuyu en fazla ciddîye alan›, yaklaş›m›
dolay›s›yla bir Komite üyesi taraf›ndan kutlanan
Namibya’d›r (bkz. kutu yaz›s›).

E¤itimde, uluslararas›
iflbirli¤inin, özellikle geliflmekte
olan ülkelerin gereksinimlerini
dikkate alacak biçimde
gelifltirilmesi

Görülmüştür ki, eğitim, gerek tek tek çocuklar ge-
rekse bir bütün olarak ülkeler aç›s›ndan gelişimin
en önemli bileşenlerinden biridir. Eğitim alan›n-
daki ilerlemeler herkese yarar sağlar; eğitim ala-
n›ndaki ilerleme ile çocuklar›n yaşam›, ülkenin
ekonomik performans›, tar›msal üretkenlik ve do-
ğum oranlar› aras›nda olumlu bir ilişki olduğu
saptanm›şt›r. Gerek UNICEF gerekse UNESCO
eğitim alan›na ciddî bir uzmanl›k birikimi, kaynak
ve enerji ile yönelmişlerdir. “Eğitim, kalk›nma ve
gelişmeyle ilgili başka herhangi bir etkinlikten da-
ha fazla kararl›l›k gerektirir; çünkü eğitim, bir se-
ferde sağlanacak bir girdi değil, sürekli ve emeğin
yoğun olduğu bir süreçtir. Eğitim için, becerili ve
üst düzey eğitim görmüş bir kesimin y›llarca ve
sab›rla çal›şmas› gerekir. Eğitim, nitelikli müfre-
dat, pek çok kitap, tahta ve tebeşir; okul binalar›
ve s›ralar› gerektirir.” (Uluslar›n Gelişmesi 1997,
UNICEF, s. 33)

Dolay›s›yla, kalk›nma yard›mlar›n›n önemli bir
bölümünün eğitim programlar›na yard›m için kul-
lan›lmas› gerekir. Ayr›ca ülkeler, bilimsel know
how ve 28.madde (3). paragrafta belirtilen modern
öğretim yöntemleri dahil çocuklar› en iyi biçimde
nas›l eğitebilecekleri konusunda birbirlerinden ya-
rarlanmal›d›rlar. 1997 tarihli İnsan Haklar› Ra-
porlama K›lavuzu şu tavsiyede bulunmaktad›r:
“bu durumda, uluslararas› teknik işbirliği prog-
ramlar›n›n gündeminde öğretmen yetiştirilmesi,
öğretmenlere modern pedagojik becerilerin ka-
zand›r›lmas› ve yetkinliklerinin geliştirilmesi gibi
başl›klar yer almal›d›r. Bu programlar›n, eğitimin
rolünün daha da belirginleştirilmesinde araç ola-
rak işlev görmeleri gerekir” (K›lavuz, s. 465). 
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

28. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (28. madde, e¤itim ve çal›flma yaflam›yla ilgili devlet kurulufllar›n› özel olarak ilgilendir-
mektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin parça-
s› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 28. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (28. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin ö¤ret-
menleri, e¤itim alan›ndaki yöneticileri ve meslekî e¤itim rehberlerini kapsamas› gerekir)

2288..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
� Bütçe tahsisleri, e¤itim ödeneklerinde tedrici art›fl gerçekleflmesini ve e¤itimin kalitesinin yine tedricen yük-

seltilmesini öngörüyor mu?

� Uygulanan e¤itim politikalar›, bütün çocuklar›n mevcut e¤itim olanaklar›ndan azamî biçimde yararlanma-
s›n› sa¤layacak bir ilerlemeyi öngörüyor mu?

� Bu politikan›n gerçekleflmesi için belirlenen bir zaman dilimi var m›?

� Devlet, kendi yetki alan›ndaki bütün çocuklar için, e¤itim olanaklar›ndan yararlanma ve e¤itimin sonuçla-
r› aç›s›ndan, e¤itim hizmetlerinin etkilili¤ini ölçecek mekanizmalar› benimsemifl mi?
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Afla¤›daki kesimler dahil bütün çocuklar›n eflit e¤itim f›rsatlar›na sahip olmalar›n› sa¤layacak aktif önlemler al›n-
m›fl m›?

� k›z çocuklar,

� k›rsal kesimlerdeki çocuklar,

� az›nl›k kültürlerine ve yerli halklara mensup çocuklar,

� özürlü çocuklar,

� hastanelerdekiler dahil hasta çocuklar,

� göçmen ve mülteci çocuklar,

� ailelerinden ayr› yaflayan çocuklar,

� göçmen ve çingene çocuklar ya da geçici olarak bar›nd›r›lanlar,

� okuldan d›fllanan çocuklar,

� gözalt›nda ve tutuklu olan çocuklar.

� ‹lkö¤retim zorunlu mu?

� E¤er de¤ilse ‹lkö¤retimi zorunlu ve paras›z k›lmaya yönelik ulusal bir plan var m›?

� ‹lkö¤retim bütün çocuklar için paras›z m›?

� Bu düzeydeki e¤itim her yönüyle ücretsiz mi? (örne¤in ders kitaplar›na, materyallere ve okul üniformala-
r›na para ödemek gerekiyor mu?)

� Meslekî ve genel e¤itim dahil, ortaö¤retimin farkl› biçimleri bütün çocuklara aç›k m›?

� Bu okullar paras›z m›?

� E¤er de¤ilse, ortaö¤retime bütün çocuklar›n ulaflabilmeleri için, örne¤in ihtiyaç içinde olanlara mad-
dî yard›m dahil gerekli önlemler al›n›yor mu?

� Zorunlu e¤itimin tamamlanma yafl› ile bir ifle girebilme yafl› ayn› m›?

� E¤er bu yafl 15’in alt›nda ise yafl s›n›r›n› yükseltmek üzere giriflimler var m›?

� Yüksek ö¤renim kapasiteleri ölçüsünde herkese aç›k m›?

� E¤itimle ilgili ve meslekî bilgiler ve rehberlik hizmetleri bütün çocuklar bak›m›ndan ulafl›labilir k›l›nm›fl m›?

� Okula devam› teflvik ve okul terklerini azaltmak için ne gibi önlemler benimsenmifl?

Bu önlemler afla¤›daki hususlar› dikkate al›yor mu?

� çocu¤un evindeki koflullar (örne¤in para kazanma zorunlulu¤u, ev ifllerine bakma ya da hasat zama-
n› tarlada çal›flma gibi),
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� okullar›n co¤rafî konumu ve derslerin bafllama ve bitifl saatleri,

� e¤itim programlar›n›n çocu¤un yaflant›s› ile ilgili olup olmad›¤› ve meslekî e¤itim olanaklar›,

� e¤itim programlar›n›n çocu¤un zihinsel geliflimi aç›s›ndan yarar›,

� çocu¤un ana dili,

� çocu¤un özel gereksinimleri (örne¤in özürlülük, hastal›k ya da gebelik gibi durumlar nedeniyle),

� kültürel ya da dinî geleneklere sayg› ve toplumsal cinsiyet farkl›l›¤›,

� çocu¤un görüfllerine sayg›,

� çocu¤un onuruna sayg›,

� ö¤renmedeki güçlüklerin belirlenmesi, s›navlarda baflar›s›zl›k, s›n›fta kalma gibi durumlardan kaç›n-
mak için gerekli yard›mlar,   

� yerel toplumu e¤itime, okullar› ise toplumun yaflam›na katma gereklili¤i,

� okullardan so¤uman›n önlenmesi için ö¤retmen al›m›nda ve yetifltirilmesinde kaliteye önem verilmesi.

� Okullarda uygulanan her tür disiplin kural›n›n çocu¤un insan olarak sayg›nl›¤› ile uyum tafl›mas›n› sa¤la-
mak amac›yla gerekli bütün önlemler al›nm›fl m›?

� Fiziksel ceza bütün okullarda yasaklanm›fl m›?

� Fiziksel cezaya hiçbir zaman baflvurulmamas›n› sa¤layacak önlemler al›nm›fl m›?

Okullardaki disiplinin bütün biçimleri, çocuklar›n afla¤›da yer alan haklar› dahil Sözleflme ile ba¤dafl›r nitelikte mi?

� ayr›mc›l›¤a maruz kalmama,

� geliflen yeteneklerine uygun muamele görme,

� ana-babadan her ikisiyle düzenli aral›klarla do¤rudan temas (çocu¤un yüksek yarar›n›n tersini gerek-
tirdi¤i durumlar d›fl›nda),

� ifade, düflünce, din ve vicdan özgürlü¤ü,

� dernek kurma özgürlü¤ü (baflkalar›n›n korunmas› aç›s›ndan bunun sak›ncal› görüldü¤ü durumlar d›fl›nda),

� özel yaflama sayg›,

� her tür fiziksel ve zihinsel fliddete, zarara ve istismara, ihmale ve ihmalkar davran›fla, kötü muamel-
eye ya da sömürüye karfl› korunma,

� kimlik, kültür ve dil,

� dinlenme ve bofl zaman,
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� sosyal bütünleflme ve topluma yeniden kazand›r›lma.

� E¤itim programlar›na yeterli ölçüde kalk›nma yard›m› sa¤lanmas›na ve yönlendirilmesine iliflkin çabalar var m›?

Uluslararas› teknik iflbirli¤i programlar› afla¤›dakileri de kaps›yor mu?

� ö¤retmen yetifltirme yöntemleri,

� bilimsel ve teknik bilgilere eriflim,

� ilk ve ortaö¤retimin etkin biçimde sunumu.

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 28. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› 28. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 13: ifade özgürlü¤ü

Madde 14: düflünce, din ve vicdan özgürlü¤ü

Madde 15: dernek kurma özgürlü¤ü

Madde 16: özel yaflam›n korunmas›

Madde 17: bilgiye eriflim ve kitle iletiflim araçlar›n›n rolü

Madde 19: her tür fliddetten korunma

Madde 23: özürlü çocuklar

Madde 24: sa¤l›k (sa¤l›k e¤itimi dahil)

Madde 29: e¤itimin amaçlar›

Madde 30: az›nl›klara ya da yerli halklara mensup çocuklar

Madde 31: dinlenme, bofl zaman, oyun, e¤lence ve kültür etkinlikleri

Madde 32: çocuk iflçili¤i
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1. Taraf Devletler çocuk e¤itiminin afla¤›daki amaçlara yönelik olmas›n› kabul ederler;

(a) Çocu¤un kiflili¤inin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün oldu¤unca gelifltiril-
mesi;

(b) ‹nsan haklar›na ve temel özgürlüklere, Birleflmifl Milletler fiart›’nda benimsenen ilkelere sayg›s›n›n
gelifltirilmesi;

(c) Çocu¤un ana-babas›na, kültürel kimli¤ine, dil ve de¤erlerine, çocu¤un yaflad›¤› veya geldi¤i menfle ül-
kenin ulusal de¤erlerine ve kendisininkinden farkl› uygarl›klara sayg›s›n›n gelifltirilmesi;

(d) Çocu¤un, anlay›fl, bar›fl, hoflgörü, cinsler aras› eflitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dinî gruplardan,
isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar aras›nda dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, yaflant›y›, sorum-
lulukla üstlenecek flekilde haz›rlanmas›;

(e) Do¤al çevreye sayg›s›n›n gelifltirilmesi

2. Bu maddenin veya 28. maddenin hiçbir hükmü gerçek ve tüzel kiflilerin ö¤retim kurumlar› kurmak ve yö-
netmek özgürlü¤üne, bu maddenin 1. paragraf›nda belirtilen ilkelere sayg› gösterilmesi ve bu kurumlarda ya-
p›lan e¤itimin Devlet taraf›ndan korunmufl olan asgarî kurallara uygun olmas› kofluluyla, ayk›r› say›lacak
biçimde yorumlanamayacakt›r.

29
(1) madde, eğitimin temel amaçla-
r›na ilişkin olarak tüm dünyada ula-
ş›lan bir mutabakat› yans›tmaktad›r
ve bu da Komitenin ilk Genel Yo-

rumunun konusu olmuştur (bkz. s 440’daki çerçe-
veli yaz›). Madde öğrenmenin araçlar›n› (okuma-
yazma, say› sayma, gerçekleri tan›ma, sorun çöz-
me vb.) ayr›nt›l› olarak ele almamakta, ancak öğ-
renmenin temel amac›n› ortaya koymaktad›r: ço-
cuğa yaşam becerileri kazand›r›lmas›, insan hak-
lar›n›n tümünden yararlanma kapasitesinin art›r›l-
mas› ve insan haklar› değerlerini bar›nd›ran bir
kültürün geliştirilmesi. Amaç, becerilerini, öğren-
me kapasitesini ve diğer kapasitelerini, kendine

olan sayg›s›n› ve güvenini geliştirerek çocuğun
güçlendirilmesidir.” (Çocuk Haklar› Komitesi,
Genel Yorum 1, 2001, İHB/GEN/1, Rev.5, pa-
rag.2).

Madde 29 (2), ayr›ca, bireylerin ve gruplar›n, ken-
di eğitim gereksinimlerine göre kendi düzenleme-
lerini yapma haklar›n› aç›kça kabul etmektedir.
Ancak, bu tür eğitim düzenlemelerinin, eğitimin
maddede yer alan hedeflerine ve bu alandaki res-
mî standartlara uygun olmas› gerekir.

İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 26. madde-
si şöyle demektedir: “Öğretim insan şahsiyetinin
tam gelişmesini ve insan haklar›yla temel hürri-

29. Maddenin Metni

E¤itimin
hedefleri

Özet



yetlerine sayg›n›n kuvvetlenmesini hedef almal›-
d›r. Öğretim bütün milletler, ›rk ve din gruplar›
aras›nda anlay›ş, hoşgörü ve dostluğu teşvik etme-
li ve Birleşmiş Milletler’in bar›ş›n idamesi yolun-
daki çal›şmalar›n› geliştirmelidir.”

Yukar›daki sözler, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleşmesi’ne, italikle yaz›lm›ş eklerle
al›nm›şt›r: “[Taraf Devletler], eğitimin insan kişili-
ğinin ve onurunun tam olarak gelişmesine ve insan
haklar›na ve temel özgürlüklere sayg›y› güçlendir-
mesine yönelik olarak verilmesi konusunda birle-
şirler. Devletler ayr›ca herkesin özgürlükçü toplu-
ma etkili bir biçiminde kat›lmas›n› sağlayacak, bü-
tün uluslar ile bütün ›rksal, etnik ve dinî gruplar
aras›nda anlay›ş, hoşgörü ve dostluğu geliştirecek
ve Birleşmiş Milletler’in bar›ş›n korunmas› için
yapt›ğ› faaliyetlerini ilerletecek bir eğitim verilme-
si konusunda anlaş›rlar” (madde 13(1)).

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme bu uluslararas›
antlaşmay› bir başlang›ç noktas› olarak kullan-

makta ve aşağ›da belirtileceği gibi bu belgeyi
önemli ölçüde geliştirmektedir. Daha önceki tas-
laklarda eğitimin amaçlar› bahsi “eğitimin ve ye-
tiştirmenin amaçlar›” biçiminde geçmekteydi. An-
cak bu, çok genel ve iyi tan›mlanmam›ş bir kav-
ram olduğu için bir tarafa b›rak›ld›. Baz› ülkeler,
ana-babalar›n çocuklar›n›n okulunu seçme ve ço-
cuklar›n›n eğitimini kendi dinî ve ahlâkî inançlar›
doğrultusunda sağlama haklar›na aç›kça gönder-
mede bulunulmamas›n› s›k›nt›yla karş›lad›lar.
Ana-babalar›n bu haklar›na ilişkin ilke Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 13(3).
maddesinde ve Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleş-
mesi’nin de 18(4). maddesinde yer almaktad›r
(E/KN.4/1985/64, s. 15-19; Detrick, s. 399;
E/KN.4/1989/48, s. 84-87; Detrick, s. 405-407).
28. madde ile ilgili olarak ele al›nd›ğ› gibi (bkz. s.
415) bu haklar Sözleşme’nin başka yerlerinde
(maddeler 5, 18 ve 30), ancak çocuğun kendi hak
ve özgürlükleri çerçevesinde tan›nm›şt›r. �
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“E¤itim, bofl zama n ve kültürel etkinlikler

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; baflta izleme stratejileri ve mekanizmalar› olmak üzere bu
alandaki politikalar›n uygulanmas› aç›s›ndan gerekli kurumsal altyap›ya; Sözleflme’nin ilgili hüküm-
lerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye iliflkin bilgi
talep edilmektedir:

(b) E¤itimin amaçlar› (madde 29)...

... Taraf Devletler’den, hükümet kurulufllar› ile örne¤in sosyal hizmet çal›flanlar›n›n kurulufllar› gibi
yerel ve ulusal hükümet d›fl› kurulufllarla Sözleflme’nin bu maddesi kapsam›na giren ifllerde yapt›¤›
iflbirli¤inin içeri¤i ve kapsam› konusunda bilgi vermeleri istenmektedir. Taraf Devletler’in, bu bölüm-
deki konular›n kapsam›na giren çocuklarla ilgili istatistikî bilgiler ve göstergeler sunmalar› da mem-
nuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5 parag. 21 ve 22)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“VII. E⁄‹T‹M, BOfi ZAMAN VE KÜLTÜREL ETK‹NL‹KLER

B. E¤itimin amaçlar› (madde 29)
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Lütfen, e¤itimin Taraf Devlet’çe belirlenen amaçlar›n›n, özellikle afla¤›daki hususlara iliflkin olarak
bu Sözleflme’de yer alan hükümlere uygun olmas›n› sa¤lamak amac›yla al›nan yasal, idarî ve e¤it-
sel nitelikte olanlar dahil önlemleri belirtin.

Çocu¤un kiflili¤inin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün oldu¤unca
gelifltirilmesi; 

‹nsan haklar›na ve temel özgürlüklere Birleflmifl Milletler fiart›’nda benimsenen ilkelere sayg›-
s›n›n gelifltirilmesi ve bu arada genel olarak insan haklar› konusunun, özel olarak da çocuk
haklar›n›n okul müfredat›nda yer al›p almad›¤› ve okul yaflam›nda öne ç›kart›l›p ç›kart›lmad›¤›;

Çocu¤un ana-babas›na, kültürel kimli¤ine, dil ve de¤erlerine, çocu¤un yaflad›¤› veya geldi¤i
menfle ülkenin ulusal de¤erlerine ve kendisininkinden farkl› uygarl›klara sayg›s›n›n gelifltirilmesi;

Çocu¤un anlay›fl, bar›fl, hoflgörü, cinsler aras› eflitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dinî grup-
lardan, isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar aras›nda dostluk ruhuyla, özgür bir toplum-
da yaflant›y›, sorumlulukla üstlenecek flekilde haz›rlanmas›; 

Do¤al çevreye sayg›s›n›n gelifltirilmesi; 

Raporlarda ayr›ca yer almas› gereken hususlar:

Ö¤retmenlik ifllevlerini bu amaçlara yönelik biçimde gerçeklefltirmeleri için ö¤retmenlere ve-
rilen e¤itim; 

Okul politikalar›n›n ve müfredat›n›n, 29. maddede belirtilen amaçlar› e¤itimin her düzeyinde
yans›tacak biçimde de¤ifltirilmesi;

Kullan›lan programlar ve materyaller; 

Gelifltirilen herhangi bir tür akran e¤itimi ve dan›flmanl›¤›;

Okul örgütlenmesinin Sözleflme’nin ilkeleri ile uyumlu hale getirilmesi için gerçeklefltirilen ça-
balar; örne¤in, çocuklar›n e¤itim ve okul yaflam› ile ilgili bütün kararlara kat›labilmeleri için
okullarda gelifltirilen mekanizmalar.

Her durumda bu maddenin 1. paragraf›nda yer alan ve bu tür kurumlarda verilen e¤itimin Devlet
taraf›ndan belirlenen asgarî standartlara uymas›n› flart koflan ilkelere tâbi olacak flekilde, kiflilerin ve
organlar›n e¤itim kurumlar› kurup yönetme özgürlüklerine 29. maddenin 2. paragraf› uyar›nca say-
g› gösterilmesini sa¤lamak üzere al›nan önlemleri belirtin.

Raporlarda, ayr›ca, afla¤›dakilerin sa¤lanmas› için gelifltirilen mekanizmalar konusunda da bilgi ve-
rilecektir:

E¤itimin Sözleflme’de belirlenen amaçlar›na bu tür kurumlarca da sayg› duyulmas›;

Sözleflme’nin genel ilkelerine, yani ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un gö-
rüfllerine sayg› ve yaflama ve geliflme haklar›n›n azamî ölçülerde sa¤lanmas›na sayg› gösteril-
mesi;

Bu tür bütün kurulufllar›n, özellikle güvenlik, sa¤l›k, personel say›s› ve niteli¤i ve gerekli de-
netim gibi aç›lardan yetkililer taraf›ndan belirlenen standartlara uymas›n› sa¤lama.

Raporlar, ayr›ca, bu maddenin yaflama geçirilmesinde kaydedilen mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler ve
gelecek için belirlenen hedefler konusunda da bilgi içerecektir.”

(ÇHS/K/58, parag. 112-116. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun aşağ›da belirtilen paragraflar› da bu
konudaki raporlarla ilişkilidir: 22, 43, 44, 57, 60, 92, 95, 109, 111 ve 156; K›lavuz’un tam metni için,
bkz. Ek 3, sayfa 687.)



Çocuk Haklar› Komitesi
Genel Yorum 1 (2001)

E¤itimin amaçlar›

Çocuk Haklar› Sözleşmesi, Madde 29 (1)

Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşağ›daki amaçlara yönelik olmas›n› kabul ederler;

(a) Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi;

(b) İnsan haklar›na ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Anlaşmas›nda benimsenen ilkelere sayg›s›n›n geliş-
tirilmesi;

(c) Çocuğun ana-babas›na, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşad›ğ› veya geldiği ülkenin ulusal de-
ğerlerine ve kendisininkinden farkl› uygarl›klara sayg›s›n›n geliştirilmesi;

(d) çocuğun, anlay›ş›, bar›ş, hoşgörü, cinsler aras› eşitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dini gruplardan, isterse
yerli halktan olsun, bütün insanlar aras›nda dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, yaşant›y›, sorumlulukla üstlene-
cek şekilde haz›rlanmas›;

(e) Doğal çevreye sayg›s›n›n geliştirilmesi

Genel Yorum 1 (2001): Eğitimin amaçlar›

Madde 29 (1)’in önemi

1. Madde 29 (1)’in son derece önemli bir içeriği vard›r. Burada belirtilen ve bütün Taraf Devletlerin üzerinde an-
laşt›klar› eğitimin amaçlar›, Sözleşmenin özündeki değeri benimsemekte, desteklemekte ve korumaktad›r: her ço-
cukta içsel olarak var olan insan sayg›nl›ğ›, her çocuğun eşit ve geri al›namaz haklar›. Madde 29 )1)’in ilk parag-
raflar›nda yer alan bu amaçlar›n hepsi, özel gelişme gereksinimlerini ve gelişim halindeki kapasitelerin farkl›l›ğ›-
n› dikkate alacak biçimde çocuğun insan olarak sayg›nl›ğ›n›n yaşama geçirilmesiyle doğrudan ilgilidir. Amaçlar
şunlard›r: çocuğun tüm potansiyelinin mümkün olduğunca ve bütünlüklü olarak geliştirilmesi (29 (1) (a)), ki buna
insan haklar›na sayg›n›n geliştirilmesi de dahildir (29 (1) (b); gelişkin bir kimlik ve aidiyet duygusu (29 (1) (c)) ve
çocuğun başkalar›yla sosyalleşmesi ve etkileşimi (29 (1) (d) ve bunun çevreyle de sağlanmas› (29 )1) (e))

2. Maddi 29 (1), 28. maddede tan›nan eğitim hakk›na yaln›zca çocuğun haklar›n› ve sayg›nl›ğ›n› yans›tan nitel bir
boyut eklemekle kalmamakta, ayn› zamanda eğitimin çocuk merkezli ve güçlendirici olmas›nda ›srar etmekte ve
eğitim süreçlerinin buradaki ilkelere dayand›r›lmas› gerekliliğine işaret etmektedir. Her çocuğun hakk› olan eği-
tim, çocuğa yaşam becerileri kazand›racak, çocuğun kapasitesini bütün insan haklar›ndan yararlanacak biçimde ge-
liştirecek ve insan haklar› değerleriyle donanm›ş bir kültür ortam› yaratacak şekilde tasarlanm›ş eğitimdir. Amaç,
çocuğun, becerilerini, öğrenme ve başka işlerle ilgili kapasitesini, sayg›nl›ğ›n›, öz sayg›s›n› ve güvenini geliştire-
rek güçlendirmektir. . Bu bağlamda “eğitim” örgün okullaşman›n çok ötesine geçerek, çocuklar›n tek tek ve toplu
olarak kişiliklerini, yeteneklerini, yapabilirliklerini ve toplum içinde eksiksiz ve doyurucu bir yaşam sürme bece-
rilerini geliştirecek yaşam deneyimlerini de kapsar. 

3. Çocuğun eğitim hakk› yaln›zca bir erişim (madde 28) konusu değil, ayn› zamanda bir içerik meselesidir. İçeri-
ği madde 29 (1)’de kesin biçimde belirtilen bir eğitim, her çocuk için, dengeli, insan haklar›na sayg›l›; küreselleş-
menin, yeni teknolojilerin ve benzeri olgular›n getirdiği temel değişimlere uyum sağlayabilecek bir yaşam sürdür-
me çabalar›nda vazgeçilmez bir araçt›r. Yaşam boyunca gündeme gelebilecek görevler aras›nda, yerel ile küresel,
bireysel olanla kolektif olan, gelenekselle modern, k›sa ve uzun dönemli mülahazalar, rekabet ve f›rsat eşitliği, bil-
ginin gelişmesi ile bunu içselleştirme kapasitesi ve manevi olanla maddi olan aras›ndaki gerilimler de yer al›r. Gel-
gelelim, eğitimle ilgili ulusal ve uluslararas› politikalarda, madde 29 (1)’de yer alan öğelere ya hiç yer verilme-
mekte ya da bunlardan süs olarak söz edilmektedir. 

4. Madde 29 (1) Taraf Devletlerin eğitimin geniş bir değerler kümesine yönelik olmas› gerektiğinde anlaşt›klar›n›
belirtmektedir. Bu anlaşma, dünyan›n birçok yerindeki din, ulus ve kültür s›n›rlar›n› aşmaktad›r. İlk bak›şta, mad-
de 29 (1)’de ifade edilen çeşitli değerlerin kimi durumlarda birbirleriyle çelişecekleri akla gelebilir. Dolay›s›yla,
paragraf (1) (d)’de at›fta bulunulan, bütün haklar aras›nda anlay›ş›, hoşgörüyü ve dostluğu geliştirme çabalar›, pa-
ragraf (1) (c) çerçevesinde geliştirilen ve çocuğun kendi kültürel kimliğine, değerlerine ve diline sahip ç›kmas›n›
öngören politikalarla her zaman ve otomatik olarak örtüşmeyebilir; çocuğun yaşamakta olduğu ya da geldiği ülke-
nin kültürel değerleri ve kendisininkinden farkl› uygarl›klar bunu engelleyebilir. Ancak, gerçekte, bu hükmün öne-
mi bir bak›ma tam da eğitime dengeli yaklaşma gerekliliğinden kaynaklanmaktad›r. Burada sözü edilen, diyalog
ve farkl›l›klara sayg› yoluyla farkl› değerlerin uzlaşt›r›lmas›nda başar›l› olacak dengeli bir eğitim yaklaş›m›d›r. Ay-
r›ca, halklar›n bir bölümünü diğerlerinden ay›ran tarihsel birçok farkl›l›k aras›nda köprü oluşturma aç›s›ndan ço-
cuklar›n özgül bir konumu olduğu da göz önüne al›nmal›d›r.

Madde 29 (1)’in işlevleri

5. Madde 29 (1)’in içeriği, eğitimin yönelmesi gereken farkl› amaçlar›n bir envanterini sunman›n çok ötesine geç-
mektedir. Bu bölüm, Sözleşmenin genel bağlam›nda, diğerlerinin yan›s›ra aşağ›daki boyutlara aç›kl›k getirmekte-
dir.
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6. Birincisi, Sözleşmede yer alan hükümlerin vazgeçilmez bir özelliği olarak kendi aralar›ndaki iç bağlant›lar› vur-
gulamaktad›r. 29 (1) diğer hükümlere at›fta bulunmakta, bunlar› pekiştirmekte, bütünleştirmekte ve tamamlamak-
tad›r ve bu nedenle bunlardan yal›t›k biçimde ele al›nmas› mümkün değildir. Bu çerçevede, Sözleşmenin genel il-
kelerinden – örneğin ayr›m gözetmeme (madde 2), çocuğun yüksek yarar› (madde 3), yaşam ve gelişme hakk›
(madde 6 ve görüşlerini ifade etme ve bunlar›n dikkate al›nmas› (madde 12)- ötede başka birçok hükümden söz
edilebilir. Örneğin ana babalar›n haklar› ve sorumluluklar› (madde 5 ve 18), ifade özgürlüğü (madde 13), düşünce
özgürlüğü (madde 14), enformasyon hakk› (madde 17), özürlü çocuklar›n haklar› (madde 23), sağl›k eğitimi hak-
k› (madde 24), eğitim hakk› (madde 28) ve az›nl›k gruplara mensup çocuklar›n dilsel ve kültürel haklar› (madde
30) bunlar aras›ndad›r. 

7. Çocuklar›n haklar›, bağlamdan yoksun, kopuk ya da yal›t›k değerler olmay›p, gerek Sözleşmenin 29 (1) madde-
sinde, gerekse Giriş bölümünde k›smen anlat›lan etik çerçevenin içinde yer al›r. Sözleşmeye ilişkin olarak yap›lan
pek çok eleştirinin yan›t› da bu hükümde yer almaktad›r. Dolay›s›yla bu madde ana babalara yönelik sayg›n›n; hak-
lar›n daha geniş etik, ahlaki, manevi, kültürel ya da toplumsal çerçeve içinde kavranmas›n›n önemini, d›şardan da-
yatmalar olarak değil, yerel topluluklar›n değerleri temelinde vurgulamaktad›r.

8. İkincisi, madde, eğitim hakk›n›n geliştirileceği sürece önem atfetmektedir. Başka bir deyişle, diğer haklardan
yararlan›lmas›n› sağlama yönündeki çabalar, eğitim süreci içindeki değerler taraf›ndan engellenmemeli, tersine pe-
kiştirilmelidir. Burada söz konusu olan yaln›zca müfredat›n içeriği değildir; eğitim süreçleri, pedagojik yöntemler,
ev olsun, okul olsun eğitimin cereyan ettiği ortamlar da önemlidir. Çocuklar, salt okulun kap›s›ndan içeri girdik-
leri için insan haklar›n› yitirmiş olmazlar. Dolay›s›yla, eğitimin, çocuğun insan haklar›na sayg› gösteren, çocukla-
r›n düşüncelerini madde 12 (1) uyar›nca serbestçe ifade etmelerine ve okul yaşam›na kat›lmalar›na imkan tan›yan
biçimlerde verilmesi gerekir. Ayr›ca, eğitimde, disiplinle ilgili olarak madde 28 (2)’de ifade edilen kesin s›n›rlara
uyulmal› ve okullarda şiddete yer verilmemelidir. Komitenin sonuç gözlemlerinde defalarca dile getirdiği gibi, fi-
ziksel ceza uygulamalar› çocuğun sayg›nl›yla bağdaşmamakta, okul disiplini için konular kesin s›n›rlar› aşmakta-
d›r. Madde 29 (1)’de yer alan değerlerle uyum sağlanmas›, okullar›n kavram›n tam karş›l›ğ›yla çocuk dostu olma-
s›n›, çocuğun sayg›nl›ğ›n› her bak›mdan gözetmesini gerektirmektedir. Çocuklar›n okul yaşam›na kat›lmalar›, okul
komiteleri ve öğrenci konseyleri oluşturulmas›, yaş›t eğitimini ve dan›şmanl›ğ› ve çocuklar›n okullardaki disiplin
kovuşturmalar›na kat›lmalar›, öğrenme sürecinin ve haklar›n fiilen yaşama geçirilmesinin bir parças› olarak teşvik
edilmelidir. 

9. Üçüncüsü, 28. madde Taraf Devletlerin eğitim sistemlerinin oluşturulmas› ve buralara erişimin sağlanmas›yla
ilgili yükümlülüklerine odaklan›rken, madde 29 (1) belirli bir kalitedeki eğitime erişimde bireysel ve öznel hakk›
öne ç›karmaktad›r. Bu madde, Sözleşmede yer alan çocuğun yüksek yarar›n› gözetme vurgusuyla uyumlu olarak,
çocuk merkezli eğitim mesaj›n› öne ç›karmaktad›r. Bundan kastedilen, eğitimin temel amac› olarak çocuğun kişi-
liğinin, yeteneklerinin ve yapabilirliklerinin geliştirilmesinin belirlenmesi; her çocuğun kendi ayr› ilgi alanlar›, ye-
tenekleri ve öğrenim gereksinimleri olduğunun kabul edilmesidir. Dolay›s›yla, müfredat çocuğun sosyal, kültürel,
çevresel ve ekonomik koşullar›na uygun olmal›; bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini gözetmeli; çocuğun ge-
lişen kapasitesini dikkate almal› ve öğretim yöntemleri de çocuklar›n farkl›laşan gereksinimlerine yan›t verebilme-
lidir. Eğitim ayr›ca temel yaşam becerilerinin her çocuk taraf›ndan edinilmesini amaçlamal›, yaşam›n getirebile-
cekleriyle baş etme becerileriyle donat›lmadan hiçbir çocuğun okuldan ayr›lmamas› sağlanmal›d›r. Temel beceri-
ler dendiğinde bundan kastedilen yaln›zca okuma yazma ve say›sal beceriler olmay›p, ayn› zamanda dengeli karar
verebilme, uyuşmazl›klar› şiddet içermeyen yollardan çözebilme, sağl›kl› bir yaşam tarz› geliştirme, sorumluluk
içinde sağl›kl› sosyal ilişkiler kurabilme, eleştirel düşünme, yarat›c›l›k ve çocuklara yaşamlar›nda başar›l› olacak
araçlar› sağlayan diğer becerilerdir.

10. İster örtük ister aç›k biçimlerde olsun, Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen temeller üzerinde ayr›mc›l›k ço-
cuğun insan olarak onuruna ayk›r›d›r ve çocuğun eğitim f›rsatlar›ndan yararlanma kapasitesini zedeleyebilir, hat-
ta yok edebilir. Bir çocuğa eğitime erişim imkanlar›n›n tan›nmamas› as›l olarak Sözleşmenin 28. maddesi kapsa-
m›nda ele al›nmas› gereken bir durumken, madde 29 (1)’de yer alan ilkelerin gözetilmemesi de birçok bak›mdan
ayn› sonucu verebilir. Uç bir örnek alacak olursak, toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›ğ›, toplumsal cinsiyet eşitliği ilke-
lerine ayk›r› bir müfredat nedeniyle, k›zlar›n eğitim imkanlar›ndan yararlanmalar›n› s›n›rland›ran düzenlemelerle
ve k›z çocuklar›n kat›l›m›n› olumsuz etkileyen güvensiz ve itici ortamlarla daha da körüklenebilir. Özürlü çocuk-
lara yönelik ayr›mc›l›k da örgün birçok eğitim sisteminin yan›s›ra, ev dahil örgün olmayan ortamlarda da yayg›n
bir olgudur. HIV/AIDS’li çocuklar da gene her iki ortamda ayr›mc›l›ğa maruz kalmaktad›rlar. Bu tür ayr›mc› uy-
gulamalar, 29 (1) (a)’de yer alan ve eğitimin çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve fiziksel kapasitesinin
mümkün olan en üst düzeyde geliştirilmesini hedef almas› gerektiğini belirten ilkelerle aç›k çelişki halindedir. 

11. Komite ayr›ca, madde 29 (1) ile ›rkç›l›ğa, ›rk ayr›mc›l›ğ›na, yabanc› düşmanl›ğ›na ve bunlarla bağlant›l› hoş-
görüsüzlüğe karş› mücadele aras›ndaki bağlant›lara dikkat çekmek ister. Irkç›l›k ve bundan kaynaklanan olgular,
cehaletin; ›rksal, etnik, dinsel, kültürel, dilsel ya da başka farkl›l›klar karş›s›nda duyulan temelsiz korkunun; ön-
yarg›lar›n istismar edilmesinin ya da çarp›t›lm›ş birtak›m değerlerin öğretilmesinin ve yay›lmas›n›n yerleşiklik ka-
zand›ğ› ortamlarda gelişir.Bütün bunlara karş› güvenilir ve kal›c› panzehir ise, 29 (1)’de yer alan değerlerin kav-
ranmas›n› ve el üstünde tutulmas›n› sağlayacak bir eğitimdir. Bu eğitimde farkl›l›klara sayg› gösterilmesi, her tür
ayr›mc›l›ğa ve önyarg›ya karş› mücadele edilmesi ön planda yer al›r. Dolay›s›yla, ›rkç›l›k ve bundan kaynaklanan
olgular›n yol açt›ğ› kötülüklere karş› her tür kampanyada eğitime yüksek öncelik tan›nmas› gerekir. Bu arada ta-
rihsel olarak şekillendiği süreçler içinde ›rkç›l›ğa ilişkin bilgilere ve ›rkç›l›ğ›n kendini geçmişte ve bugün belirli
topluluklarda nas›l ortaya koyduğuna özel önem verilmelidir. Irkç› davran›ş, yaln›zca “ötekilere” özgü bir olgu 
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değildir. O halde, insan ve çocuk haklar› öğretilirken ve ayr›m gözetmeme ilkesi üzerinde durulurken çocuğun ken-
di topluluğu üzerinde de durulmal›d›r. Böyle bir eğitim ›rkç›l›ğ›n, ›rk ayr›mc›l›ğ›n›n, yabanc› düşmanl›ğ›n›n ve
bunlardan kaynaklanan hoşgörüsüzlüğün ortadan kald›r›lmas›na etkili biçimde katk› sağlayabilir.

12. Dördüncüsü, madde 29 (1) eğitime bütüncü bir yaklaş›m öngörmektedir. Bundan amaçlanan, eğitim f›rsatlar›-
n›n, eğitimin fiziksel, zihinsel, manevi ve duygusal yönleri ile entelektüel, sosyal ve pratik boyutlar› aras›nda ço-
cukluk dönemini ve ötesini kapsayan uygun bir denge kurmas›d›r. Eğitimin genel amac›, çocuğun özgür bir toplu-
ma eksiksiz biçimde ve sorumluluk anlay›ş› içinde kat›lma gücünün ve f›rsatlar›n›n azamiye ç›kar›lmas›d›r. Bura-
da özellikle vurgulamak gerekir ki, bilgilerin üst üste y›ğ›lmas›na, rekabetin körüklenmesine ve çocuklar üzerine
aş›r› yük bindirilmesine dayanan bir öğretim çocuğun kendi yetenekleri doğrultusunda azami gelişim düzeyine
uyum içinde ulaşmas›n› engelleyebilir. Eğitim, çocuk dostu, esinlendirici ve motive edici olmak durumundad›r.
Okullarda insanc›l bir ortam egemen olmal› ve çocuklar bu doğrultuda kendi gelişen yetenekleri doğrultusunda ile-
riye gidebilmelidir.

13. Beşincisi, eğitim, Sözleşmede yer alan bir dizi etik değeri yayg›nlaşt›racak ve yerleştirecek biçimde tasarlan-
mal› ve verilmelidir. Bar›ş, hoşgörü, doğal çevreye sayg› vb. bu bağlamda bütünlüklü biçimde yerleştirilmesi ge-
reken değerlerdir. Bu da farkl› disiplinlerin bir arada olmas›n› öngören bir yaklaş›m gerektirir. Madde 29 (1)’de
yer alan değerlerin yayg›nlaşt›r›lmas› ve yerleştirilmesi, yaln›zca başka yerlerdeki değil çocuğun kendi topluluğu
içindeki sorunlar nedeniyle de gereklidir. Bu yöndeki eğitim aile içinde gerçekleşmeli, ancak okullar ve topluluk-
lar da kendi önemli rollerini oynamal›d›r. Örneğin, doğal çevreye sayg›n›n geliştirilmesini ele alacak olursak, bu-
rada eğitim çevre ve sürdürülebilir kalk›nma ile ilgili konular› sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve demografik ko-
nularla ilişkilendirmelidir. Benzer biçimde, doğal çevreye yönelik sayg› çocuklar taraf›ndan evde, okulda ve top-
luluk içinde kazan›lmal›, bu konudaki duyarl›l›k hem ulusal hem de evrensel sorunlar› kapsamal› ve çocuklar ye-
rel, bölgesel ya da küresel çevre projelerinde aktif biçimde yer almal›d›rlar. 

14. Alt›nc›s›, madde 29 (1), uygun eğitim f›rsatlar› yarat›lmas›n›n, diğer bütün insan haklar›n›n geliştirilmesinde-
ki ve bunlar aras›ndaki bütünlüğün kavranmas›ndaki önemini yans›tmaktad›r. Bir çocuğun özgür bir topluma ek-
siksiz biçimde ve sorumluluk anlay›ş› içinde kat›lmas›, yaln›zca eğitime erişimin apaç›k biçimde inkar›yla değil,
ayn› zamanda bu maddede yer alan değerlerin benimsenmesinde uğran›lacak bir başar›s›zl›kla da engellenebilir.

İnsan haklar› eğitimi

15. Madde 29 (1), ayn› zamanda, 1993 y›l›nda Viyana’da yap›lan İnsan Haklar› Dünya Konferans›nda çağr›s› ya-
p›lan ve çeşitli uluslararas› kuruluşlar taraf›ndan uygulanan insan haklar› eğitim programlar›n›n temel taş› olarak
da değerlendirilebilir. Gelgelelim, bu tür çal›şmalarda çocuk haklar›na her zaman gerekli yer ve önem verilmemek-
tedir. İnsan haklar› eğitimi, insan haklar›n› konu alan anlaşmalar›n içeriği konusunda bilgiler vermelidir. Ancak
çocuklar insan haklar›n›, insan haklar› standartlar›n›n, evde olsun, okulda olsun, toplulukta olsun pratikte yaşama
geçtiğini görerek de öğrenmelidirler. İnsan haklar› eğitimi, kapsaml› ve yaşam boyu devam edecek bir süreç olma-
l›, insan haklar› değerlerinin çocuklar›n gündelik yaşamlar› ve deneyimlerinde yans›ma bulmas›yla başlamal›d›r.

16. Gerçi 29 (1)’de yer alan değerler bar›ş ortamlar›ndaki çocuklar için de önemlidir; ama bu önem çat›şma ya da
olağanüstü durumlar› yaşayan çocuklar için daha da önem kazanmaktad›r. Dakar Eylem Çerçevesinin de değindi-
ği gibi, çat›şmalar›n, doğal felaketlerin ve istikrars›zl›ğ›n etkilediği eğitim sistemleri aç›s›ndan bu madde özellik-
le önemlidir.    Böyle ortamlarda eğitim karş›l›kl› anlay›ş›, bar›ş› ve hoşgörüyü sağlayacak, şiddet ve çat›şmalar›n
önlenmesine katk›da bulunacak biçimde verilebilir. Uluslararas› insan haklar› hukuku ile ilgili eğitim de, 29 (1)’in
yaşama geçirilmesine yönelik çabalar›n önemli, ancak çoğu kez ihmal edilen bir boyutudur. 

Uygulama, izleme ve değerlendirme

17. Bu maddede ifadesini bulan amaçlar ve değerler hayli genel terimlerle ortaya konmuştur ve bunlar›n uzant›la-
r› da hayli kapsaml›d›r. Bu durum birçok Taraf Devleti, ilgili ilkelerin yasal düzenlemelerde ya da idari yönerge-
lerde yer almas›n›n gereksiz, hatta uygunsuz olacağ› yönünde düşüncelere sevk etmiştir. Bu varsay›m temelsizdir.
Maddede yer alan ilkelerin, ulusal yasa ve uygulamalarda bunlara özellikle yer verilmemesi durumunda eğitim po-
litikalar›n› gerçek anlamda yönlendirmesi beklenemez. Dolay›s›yla Komite, Taraf Devletlere, buradaki ilkeleri
kendi eğitim politikalar›na ve yasal düzenlemelerine her planda resmen yans›tma çağr›s›nda bulunmaktad›r. 

Madde 29 (1)’in etkili biçimde benimsenmesi ve yayg›nlaşmas›, okul müfredat›n›n köklü bir biçimde gözden ge-
çirilerek eğitimin çeşitli amaçlar›n› içerecek duruma getirilmesini, ders kitaplar›n›n ve diğer öğretim materyalleri-
nin ve teknolojilerinin yeniden incelenmesini ve okul politikalar›n›n yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir.
Bu maddede yer alan amaçlar› ve değerleri mevcut sistemin üzerine eklemekle yetinen, başka bir değişiklikle da-
ha derine inen düzenlemelerden kaç›nan bir yaklaş›m›n yetersiz kalacağ› aç›kt›r. Söz konusu değerleri iletmesi, sa-
vunmas›, öğretmesi ve mümkün olduğu ölçüde örneklemesi gereken kişilerin ken8dileri bunlar›n önemi konusun-
da ikna olmad›klar› sürece, bu değerlerin müfredata içselleşmesini beklemek boşunad›r. Dolay›s›yla, madde 29
(1)’’de yer alan ilkelerin yerleşmesini hedefleyen hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim, öğretmenler, eğitim sistemi-
nin yöneticileri ve eğitimle ilgili diğer kişiler aç›s›ndan gereklidir. Ayr›ca, okullarda kullan›lan eğitim yöntemle-
rinin, gerek Çocuk Haklar› Sözleşmesinin ruhunu ve eğitim felsefesini, gerekse 29 (1) maddedeki eğitimin amaç-
lar›n› yans›tacak nitelikte olmas› da önemlidir. 

19. Bunlara ek olarak, okul ortam›n›n kendisi de 29 (1) )b) ve (de)’de ifade edilen anlay›ş, bar›ş, hoşgörü, cinsiyet
eşitliği; bütün haklar, etnik, dinsel ve ulusal gruplar ve yerli halklar aras› dostluk değerlerini yans›tmal›d›r. Kaba-
day›l›ğ›, şiddete ve d›şlamaya dayal› diğer uygulamalar› engelleyemeyen bir okul, madde 29 (1)’in gereklilikleri-
ni yerine getirmeyen bir okuldur. “insan haklar› eğitimi” kavram› birçok örnekte içerdiği bağlant›lar› basitleştiren 
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bir biçimde kullan›lmaktad›r. Formel anlamda insan haklar› eğitimine ek olarak gereksinim duyulan, insan hakla-
r›na uygun değerlerin ve politikalar›n yaln›zca okullarda ve üniversitelerde değil, daha geniş anlamda toplumda da
geliştirilmesidir. 

20. Taraf Devlerden Sözleşme yükümlülüklerine uygun olarak başlatmalar› beklenen girişimler, Sözleşmenin met-
ni 42. maddede belirtildiği gibi geniş bir çevreye yayg›nlaşt›r›lmad›ğ› sürece zemin aç›s›ndan yetersiz kalacakt›r.
Bu yayg›nlaşt›rma sürecinde çocuklar da gündelik yaşamlar›nda çocuk haklar›n› savunma rollerini üstlenebilecek-
lerdir. Taraf Devletler, Sözleşmenin daha geniş çevrelere yay›lmas›n› sağlamak üzere bu amaçla başlatt›klar› giri-
şimleri bildirmeli, İnsan Haklar› Yüksek Komiserliği de Sözleşmenin hangi dillere çevrilmiş olduğu konusunda
gerekli veri taban›n› haz›rlamal›d›r. 

21. Genel tan›m›yla medya da, gerek 29 (1)’deki değerleri ve amaçlar› yayg›nlaşt›rma, gerekse bu değer ve amaç-
lar doğrultusunda çal›şan diğer kesimleri engellememe aç›s›ndan merkezi bir öneme sahiptir. Madde 17 (a) ›ş›ğ›n-
da Hükümetler, “kitle iletişim araçlar›n›n çocuklara sosyal ve kültürel anlamda yararl› olacak bilgi ve materyalle-
ri yaymas›n›” sağlamak üzere gerekli ad›mlar› atma yükümlülüğü alt›ndad›rlar. 

22. Komite Taraf Devletlere çağr›da bulunarak, eğitime dinamik bir süreç olarak daha fazla önem verilmesini, 29
(1)’le ilişkili olarak zaman içinde meydana gelen değişiklikleri belirleyecek yollar geliştirilmesini istemektedir.
Her çocuğun kaliteli bir eğitim görme hakk› vard›r ve kaliteli eğitim de öğrenim ortamlar›n›n kalitesi, öğretim ve
öğrenim süreçleri ve öğrenimin ç›kt›lar› gibi konular› gündeme getirmektedir. Komite, bu alanda sağlanan geliş-
meleri değerlendirecek araşt›rmalar›n önemine işaret etmektedir. Bu değerlendirmelerde, okulda olsunlar olmas›n-
lar çocuklar dahil süreçte yer alan bütün aktörlerin, öğretmenlerin, gençlik önderlerinin, ana babalar›n, eğitim yö-
neticilerinin ve müfettişlerinin görüşlerine yer verilmesi gerekir. Komite bu bağlamda, çocuklar›n, ana babalar›n
ve öğretmenlerin eğitimle ilgili kararlara girdi sağlayabilecekleri ulusal ölçekte bir izleme mekanizmas›n›n önemi-
ne işaret etmektedir.

23. Komite, Taraf Devletlere, 29 (1)’deki amaçlar›n yayg›nlaşt›r›lmas›n› ve gerçekleşmesini izlemek üzere kap-
saml› bir ulusal eylem program› geliştirme çağr›s›nda bulunmaktad›r. Böyle bir plan daha geniş anlamda çocuklar
için bir ulusal eylem plan›, insan haklar› ulusal eylem plan› ya da ulusal insan haklar› eğitimi stratejisi biçiminde
haz›rlan›rsa, Hükümetler bunun 29 (1)’de yer alan başl›klar›n çocuk haklar› perspektifinden ele al›nmas›n› sağla-
mal›d›r. Komiteye göre BM ile birlikte eğitim politikalar› ve insan haklar› eğitimi ile ilgili diğer uluslararas› kuru-
luşlar madde 29 (1)’in etkili biçimde yaşama geçirilmesini sağlamak üzere daha ileri düzeyde bir eşgüdüm sağla-
mal›d›rlar. 

24. Bu maddede yer alan değerlerin yaşama geçirilmesini hedefleyen programlar›n haz›rlanmas› ve uygulanmas›,
insan haklar›na yönelik ihlallerin ortaya ç›kt›ğ› durumlarda Hükümetlerin verecekleri standart tepkilerin bir parça-
s› olmal›d›r. Örneğin, ›rkç›l›k, ›rk ayr›mc›l›ğ›, yabanc› düşmanl›ğ› ve bunlardan kaynaklanan hoşgörüsüzlüğün 18
yaş›ndan küçüklere önemli örneklerinin görüldüğü durumlarda, Hükümetlerin, genel olarak Sözleşmenin, özel ola-
rak da Sözleşmenin 29 (1) maddesinin içerdiği ilkeleri ve değerleri yaşama geçirmekte yetersiz kald›klar› sonucu-
na var›labilir. Dolay›s›yla, madde 29 (1) çerçevesinde uygun ek önlemlere başvurulmal›, bu önlemler çerçevesin-
de Sözleşmede yer alan ilkelerin ve değerlerin yaşama geçirilmesine en uygun eğitim teknikleri nelerse bunlar be-
nimsenmelidir.

25. Taraf Devletler, ayr›ca, mevcut politikalar›n ve uygulamalar›n 29 (1)’e uygun olmad›ğ› yolundaki şikayetleri
ele al›p yan›tlayacak bir değerlendirme sistemi de oluşturmal›d›rlar. Bu tür mekanizmalar›n yepyeni hukuksal, ida-
ri ya da eğitsel organlar yaratmas› zorunlu değildir. Bu alandaki görevler, ülkedeki insan haklar› kurumlar›na ya
da mevcut idari organlara verilebilir. Taraf Devletlerden her biri, bu maddeye ilişkin rapor verirken, Sözleşmeye
ters düştüğü iddia edilen yaklaş›mlar› ortaya ç›karmak üzere ulusal ya da yerel düzeyde fiilen var olan imkanlar
üzerinde de durmal›d›r. Verilen bilgiler aras›nda bu tür değerlendir7melerin nas›l başlat›labileceği ve rapor döne-
mi içinde bu tür kaç değerlendirme yap›ld›ğ› da yer almal›d›r. 

26. Taraf Devletlerin madde 29 (1) ile ilgili raporlar› üzerinde daha iyi durabilmek aç›s›ndan, ayr›ca 44. maddede
yer alan etmenleri ve güçlükleri de bildirge gerekliliğinden hareketle, Taraf Devletlerden her biri ilettiği periyodik
raporlarda başl›ca öncelikler olarak neleri gördüğünü, hangi öncelikli konular›n bu hükümde belirtilen değerlerin
yerleştirilmesi aç›s›ndan uyumlu çabalar› gerektirdiğini bildirmeli, belirlenen sorunlara ilişkin olarak gelecek beş
y›l içinde başlatacağ› faaliyetlerin program›na ilişkin bir özet de sunmal›d›r.

27. Komite, rolleri Sözleşmenin 45. maddesinde özellikle belirtilen BM organlar›na ve kuruluşlar›na ve bu arada
alanlar›nda yetkin diğer kuruluşlara, Komitenin madde 29 (1) çerçevesindeki çal›şmalar›na daha fazla katk› yap-
malar› için çağr›da bulunur. 

28. Madde 29 (1)’in uygulanmas›n› sağlamaya yönelik kapsaml› ulusal eylem planlar›n›n yaşama geçirilmesi,
madde 4 uyar›nca mümkün olduğu ölçüde sağlanmas› gereken finansal ve insani kaynaklar› gerektirmektedir. Do-
lay›s›yla Komite, kaynak yetersizliği gerekçesini, herhangi bir Taraf Devletin gerekli önlemleri hiç ya da yeterin-
ce almamas›n›n mazereti olarak görmemektedir. Bu bağlamda ve Taraf Devletlerin gerek genel anlamda (Sözleş-
menin 4 ve 45. maddeleri) gerekse eğitime ilişkin olarak (madde 28 (3)) uyar›nca uluslararas› işbirliğine yönelme
yükümlülüklerinin ›ş›ğ› alt›nda Komite, Taraf Devletlere çağr›da bulunarak, programlar›n 29 (1)’de yer alan ilke-
leri eksiksiz biçimde gözetmesini sağlamak üzere kalk›nma işbirliği içine girmeleri talebinde bulunur.

(İHB/GEN/1/Rev.5, ss. 255-262.
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E¤itimin amaçlar›na iliflkin
uluslararas› görüfl birli¤i

Eğitimin amaçlar›yla ilgili 29(1). maddenin belir-
leyici ibaresi, özel olarak “Taraf Devletler ... ka-
bul ederler” biçiminde yap›lan başlang›çt›r. Metin
olarak al›nd›ğ›nda bu ifadenin kökü hiç kuşkusuz
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşme-
si’ne dayand›r›labilir. Ancak, ibarenin bu Sözleş-
me’de de korunmas› anlaml›d›r. Bu ifade, eğiti-
min amaçlar› konusunda uluslararas› bir mutaba-
kat sağland›ğ›n› ve bu mutabakat›n genellikle düş-
manl›klar içeren din, kültür ve ülke s›n›rlar›n› aş-
t›ğ›n› vurgulamaktad›r.

29. maddeye üç ülke çekince koymuştur. Endo-
nezya’n›n çekincesi şöyledir: “Endonezya Cum-
huriyeti Hükümeti ... 29. madde hükümleriyle il-
gili olarak belirtir ki, bu maddeler ülkedeki Ana-
yasa’ya uygun biçimde uygulanacakt›r”
(ÇHS/K/2/Rev.5, s. 21). Endonezya’dan koyduğu
çekinceyle ilgili olarak Komite’ye aç›klama yap-
mas› istendiğinde, bu ülke Hükümeti’nin temsilci-
si mevcut mevzuat çerçevesinde maddenin uygu-
lanmas›n›n güçlüklerle karş›laşacağ›n› belirtti
(Endonezya’da ulusal bir müfredat uygulanmakta-
d›r). Ancak, halen haz›rl›k aşamas›nda olan yeni
mevzuatla birlikte bu çekincenin geri çekilebile-
ceği düşünülüyordu. Ne var ki, çekince halen geri
çekilmemiştir (Endonezya İR.79, parag. 36; En-
donezya İRSG, Add.25, parag. 5). 

Türkiye: “Türkiye Cumhuriyeti, Çocuk Haklar›na
Dair Sözleşme’nin, 17., 29. ve 30. maddelerinde
yer alan hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sas› ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşma-
s›’n›n sözleri ve ruhuna göre yorumlay›p uygula-
ma hakk›n› sakl› tutmaktad›r.” (ÇHS/K/2/Rev.5,
s. 33). 

Komite bu çekinceye ilişkin olarak:

“(Mevcut durumun) 1923 Lozan Anlaflmas›na
göre az›nl›k say›lmayan etnik gruplara mensup
çocuklar, özellikle Kürt kökenli çocuklar üzerin-
de olumsuz etki yaratabilece¤ini”

belirtmiş ve Türkiye’nin çekincesini geri çekme-
sinde ›srar etmiştir (Türkiye İRSG, Add. 152, pa-
rag. 11 ve 12).

Tayland: “Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 7.,
22. ve 29. maddelerinin uygulanmas›, ulusal yasa-
lara, yönetmeliklere ve Tayland’da yerleşik uygu-
lamalara tâbi olacakt›r” (ÇHS/K/2/Rev.8, s. 40).
Tayland, Sözleşmenin 29. maddesine yönelik çe-
kincesini geri çektiğini belirtmiştir (Tayland
İRSG, Add. 97, parag.8)

Bunlar›n d›ş›nda, çocuklar›n, gelişen yetenekleri-
ne göre ana-babalar›n›n yönlendiriciliği alt›nda
“düşünce, din ve vicdan özgürlüğü” haklar›yla il-

gili 14. maddeye çekince koyan ülkeler de vard›r:
Bangladeş, Belçika, Brunei Darüsselam, Cezayir,
Endonezya, Fas, Hollanda, Kribati, Maldivler,
Malezya, Papal›k, Polonya, Singapur ve Suriye
Arap Cumhuriyeti, Ürdün. Bu ülkelerden kimileri
(örneğin Hollanda ve Belçika) çocuk haklar›n›n
öne ç›kart›lmas›ndan yanad›rlar; ancak diğerleri
ya çocuğun dinî eğitimi ve yetiştirilmesinde ana-
babalar›n otoritesine önem vermekte ya da Devlet
dininin eğitim müfredat›n› belirlemesi gerektiğini
düşünmektedirler (bkz. madde 14, s. 199).

Bununla birlikte, bu çekincelerden hiçbirinin, 29.
maddenin ilkelerini mutlaka ihlâl anlam›na geldi-
ği söylenemez. Çünkü, söz konusu maddenin ha-
z›rl›k çal›şmalar› s›ras›nda, dünyan›n belli başl›
dinlerini temsil eden bütün kat›l›mc›lar bu konuda
bir anlaşmaya varm›şlard›r.

“Çocu¤un kiflili¤inin,
yeteneklerinin, zihinsel ve
bedensel yeteneklerinin
mümkün oldu¤unca
gelifltirilmesi”

Devletler’deki eğitim sistemlerinin bütün çocuk-
lar›n potansiyelini ne ölçüde geliştirdiği, 28. mad-
dede de ele al›nd›ğ› gibi (bkz. s. 417) k›smen bü-
tün çocuklar›n f›rsat eşitliği temelinde eğitim im-
kânlar›ndan ne ölçüde yararlanabildiklerine ve
eğitimin tek tek çocuklar› ne ölçüde esinlendirip
motive ettiğine bağl›d›r (okul terkleriyle ilgili ola-
rak ayr›ca bkz. madde 28, s. 426). Bu konuda
önem taş›yan bir başka husus da, 23. madde bağ-
lam›nda ele al›nan bir konu olarak, özürlü ve öğ-
renme güçlüğü olan çocuklara özel eğitimin ne öl-
çüde sağlanabildiğidir (bkz. s. 325).

Komite, madde 29 (1)’in yaşama geçirilmesi için
bütün Taraf Devletlere “kapsaml› bir ulusal eylem
plan›” haz›rlamalar› çağr›s›nda bulunmakta ve
şunlar› eklemektedir:

“E¤er böyle bir plan çocuklara yönelik daha ge-
nifl ölçekli bir ulusal eylem plan›, bir insan hak-
lar› eylem plan› ya da insan haklar› e¤itimi ulu-
sal eylem plan› biçiminde haz›rlan›rsa, bu du-
rumda Hükümet bu plan›n 29 (1) maddede yer
alan bütün konular› çocuk haklar› perspektifin-
den ele almas›n› sa¤lam›d›r.”

Bunun gerekçesi ise şöyle aç›klanmaktad›r:

“Madde 29 (1)’in gerekti¤i gibi uygulanmas›,
müfredat›n köklü biçimde yeniden düzenlenme-
sini gerektirecektir. Burada e¤itimin çeflitli
amaçlar› kapsanmal›, ders kitaplar› ve di¤er e¤i-
tim materyalleriyle teknolojileri sistematik biçim-
de yeniden haz›rlanmal›, okul politikalar› da
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gözden geçirilmelidir. Daha derin de¤ifliklikleri
gündeme getirmeden maddede yer alan amaç-
lar›n ve de¤erlerin salt mevcut sistemin üzerine
eklenmesi aç›kça yetersiz kalacakt›r. Bu de¤erle-
ri yayg›nlaflt›rmalar›, gelifltirmeleri, ö¤retmeleri
ve mümkün oldukça örneklendirmeleri gereken
kiflilerin kendileri bunlar›n önemi konusunda ik-
na olmad›klar› sürece, söz konusu de¤erlerin
müfredata uyumlu biçimde içsellefltirilmeleri
mümkün olmayacakt›r. 29 (1) maddedeki ilkele-
ri yans›tan hizmet öncesi ve hizmet içi e¤itim,
bu nedenle, ö¤retmenler, e¤itimi yönetenler ve
çocuk e¤itiminde görev alan di¤er kifliler aç›s›n-
dan büyük önem tafl›maktad›r.” (Çocuk Haklar›
Komitesi, Genel Yorum 1, 2001,
‹HB/GEN/1/Rev. 5, parag. 23 ve 18)  

29(1)(a). madde eğitimin rolüne ilişkin daha ay-
r›nt›l› aç›klamalara yönelmekte, geleneksel olarak
okullar›n görevi say›lan çocuğun zihinsel beceri-
lerilerinin geliştirilmesi konusunun ötesine git-
mektedir. Eğitim, ayr›ca çocuklar›n yeteneklerini
de gözetmelidir. Bu kapsama, yarat›c›l›k, sanat,
zanaat, spor ve meslekî alanlardaki beceriler de
girmektedir. “Bedensel yetenekler” ise temel mo-
tor eşgüdüm becerilerinden yüzme, jimnastik, bi-
siklete binme ve top kontrolü gibi becerilere uzan-
maktad›r. Bir de “kişiliğin gelişmesi” söz konusu-
dur. Bu, okullar ve eğiticiler aç›s›ndan belki de en
zorlu görevdir. Örneğin, bir çocuğa, okuma-yaz-
ma ve say› sayma ötesinde, nazik ve müşfik olma-
s› nas›l öğretilebilir? 

Komiteye göre 29. madde;

“çocuk merkezli e¤itim mesaj›n› vurgulamakta-
d›r: buna göre e¤itimin ana hedefi birey olarak
çocu¤un kiflili¤inin, yeteneklerinin ve yapabilir-
liklerinin geliflmesi; bu süreçte her çocu¤un
kendine özgü ilgi alanlar›n›n, yapabilirliklerinin
ve ö¤renme gereksinimlerinin oldu¤unun kabul
edilmesidir.” .” (Çocuk Haklar› Komitesi, Genel
Yorum 1, 2001, ‹HB/GEN/1/Rev. 5, parag. 9)

Dolay›s›yla, Komite’nin, ne kadar çocuğun okula
kaydolduğu, ne kadar›n›n ayr›ld›ğ› ve s›n›fta kal-
d›ğ› gibi konulardaki istatistikler d›ş›nda, eğitimin
bu amaçlar›n›n ülkeler taraf›ndan ne ölçüde yerine
getirdiğine ilişkin nadiren değerlendirme yapm›ş
olmas› şaş›rt›c› say›lmamal›d›r. Bu bilgilerle bir-
likte ilginç sonuçlar elde edilebilir. Örneğin, ma-
tematik ve bilim alan›nda başar› düzeylerini karş›-
laşt›ran uluslararas› araşt›rmalar, ülkelerin zengin-
liği ya da eğitim alan›na yap›lan yat›r›mlarla doğ-
rudan ilişkili olmayan çarp›c› farkl›l›klara işaret
etmektedir. Benzer türde karş›laşt›rmalar, örneğin
29. maddede yer alan değerler gibi, eğitimin daha
az akademik yönleriyle ilgili olarak da yap›labilir.

Genel Yorum 1, ayr›ca, okullar›n aş›r› akademik
ve rekabete dayal› yerler olabilme tehlikesine de
işaret etmektedir: 

“Özel olarak vurgulanmas› gerekir ki, en baflta
bilgilerin biriktirilmesine, rekabetin körüklenme-
sine ve çocuklar›n üzerine afl›r› yük bindirilmesi-
ne dayanan bir ö¤retim, çocu¤un potansiyeli
do¤rultusunda tam ve uyumlu biçimde geliflme-
sini ciddi biçimde engelleyebilir.” . (Çocuk Hak-
lar› Komitesi, Genel Yorum 1, 2001,

‹HB/GEN/1/Rev. 5, parag. 12)

Komite, bu konudaki endişelerini s›ras› geldiğin-
de rapor veren ülkelere iletmiştir. Örneğin:

“E¤itim sisteminin afl›r› rekabetçi niteli¤i, çocu-
¤un kendi beceri ve yeteneklerini eksiksiz biçim-
de gelifltirmesini ve özgür bir toplumda sorum-
lu bir yaflam için haz›rlanmas›n› riske sokmakta-
d›r.” (Kore Cumhuriyeti ‹RSG Add.51, parag.
16)

“Taraf Devletin e¤itime verdi¤i önem, okur ya-
zarl›k oran›n›n yüksekli¤inden de aç›kça görül-
dü¤ü gibi, bilinmektedir. Bununla birlikte Komi-
te, 3, 6, 12, 29 ve 31 maddeler baflta olmak
üzere, Sözleflmenin çeflitli maddelerinde yer
alan hükümler ›fl›¤›nda, e¤itim sisteminin afl›r›
rekabetçi olmas›; bofl zaman etkinlikleri, fiziksel
etkinlikler ve dinlenmeye yeterli zaman›n ayr›l-
mamas› gibi verilerin getirdi¤i stresin çocuklar-
da geliflme düzensizliklerine yol açabilece¤ine
dikkat çeker. Komitenin dikkat çekmek istedi¤i
bir baflka husus da okul korkusu olarak tan›mla-
nabilecek durumlar›n yayg›nl›¤›d›r.” (Japonya
‹RSG, Add. 90, parag. 22)

“Taraf Devlet, elefltirel düflünmeye ve sorun
çözme becerilerinin gelifltirilmesine önem veren
bir müfredat reformu gerçeklefltirmelidir.” (Ür-

dün 2RSG, Add. 125, parag. 54) 

“‹nsan haklar›na ve temel
özgürlüklere, Birleflmifl
Milletler fiart›’nda benimsenen
ilkelere sayg›s›n›n
gelifltirilmesi”

Eğitimin (b) altparagraf›nda yer alan ikinci amac›,
insan haklar›n›n ve temel özgürlüklerin yan›nda
“Birleşmiş Milletler Şart›’nda belirtilen ilkeleri”
kapsamaktad›r (bkz. kutu yaz›s›).

Birleşmiş Milletler İnsan Haklar› Eğitimi Ony›l›
1995-2004, Genel Kurul’un 48/127, 49/184 ve
50/177 say›l› kararlar›yla başlat›lm›şt›r. Bu çerçe-
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Birleflmifl Milletler fiart›

Birleşmiş Milletler Şart›’n›n amaçlar ve ilkelerle ilgili önsözünde ve 1. bölümünde şöyle denmekte-
dir:

Girifl:

BİZ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ OLUŞTURAN HALKLAR

• gelecek kuşaklar›, insanl›ğa iki kez anlat›lmaz ac›lar getiren savaş belas›ndan kurtarmaya, ve

• insan›n sayg›nl›ğ› ve değeri çerçevesinde temel insan haklar›na, erkeklerle kad›nlar›n, büyük olsun
küçük olsun uluslar›n eşitliğine sayg›m›z› bir kez daha teyit etmeye, ve

• antlaşmalardan ve uluslararas› hukukun diğer kaynaklar›ndan doğan yükümlülüklerin adalet ve say-
g› ortam›nda yerine getirilmesini sağlayacak koşullar› oluşturmaya, ve

• daha geniş özgürlükler içinde toplumsal ilerlemeyi ve daha iyi yaşam standartlar›n› sağlamaya, 

KARARLI OLARAK VE BU AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA

• iyi komşular olarak birbirimizle bar›ş ve hoşgörü içinde birlikte yaşamak, ve

• uluslararas› bar›ş ve güvenliği korumak üzere güçlerimizi birleştirmek, ve

• belirli ilkeleri benimseyerek ve gerekli yöntemleri yerleştirerek silah gücünün ortak ç›karlar d›ş›nda
kullan›lmamas›n› sağlamak, ve

• bütün halklar›n ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sağlanmas›na yönelik olarak uluslararas› meka-
nizmalar› harekete geçirmek,

İÇİN ÇABALARIMIZI BİRLEŞTİRMEYE KARAR VERMİŞ BULUNUYORUZ

Dolay›s›yla, Hükümetler’imiz, San Francisco kentinde toplanm›ş bulunan ve yetkilerini eksiksiz bi-
çimde ve iyi niyetle kullanan temsilcileri arac›l›ğ›yla Birleşmiş Milletler’in bu Şart›’n› kabul etmiş ve
bu şekilde Birleşmiş Milletler ad›n› taş›yan uluslararas› bir kuruluşu vücuda getirmişlerdir.

Bölüm 1

AMAÇLAR VE İLKELER

Madde 1

Birleşmiş Milletler’in amaçlar› şunlard›r:

1. Uluslararas› bar›ş ve güvenliği korumak ve bu amaçla; bar›şa yönelik tehditlerin önlenmesi ve or-
tadan kald›r›lmas›, sald›r› girişimlerinin ve bar›ş› ihlâl eden diğer eylemlerin bast›r›lmas› için etkili ve
kollektif önlemler almak; bar›ş›n bozulmas›na yol açabilecek uluslararas› ihtilaflar›n ya da diğer du-
rumlar›n çözüme bağlanmas›n› bar›şç› yollardan, adalet ve uluslararas› hukuk ilkelerine uygun biçim-
de sağlamak;

2. Uluslararas›nda, eşit haklar ve halklar›n kendi kaderlerini tayin hakk› temelinde dostça ilişkiler ge-
liştirmek ve evrensel bar›ş› güçlendirmek için diğer önlemleri almak;

3. Ekonomik, sosyal, kültürel ya da insanî nitelikteki uluslararas› sorunlar›n çözümünde, insan hakla-
r›na ve temel özgürlüklere sayg›n›n ›rk, cinsiyet, din ya da dil fark› gözetmeden yerleştirilmesinde
uluslararas› işbirliğini gerçekleştirmek, ve

4. Bu ortak amaçlara ulaşmada ülkelerin girişimlerini uyumlulaşt›ran bir merkez olmak. 

Madde 2

Örgüt ve üyeleri, 1. maddede belirtilen amaçlar›n gerçekleştirilmesinde aşağ›daki ilkelere uygun ha-
reket edeceklerdir:

1. Örgüt, bütün Üyelerinin egemenlikte eşitliği ilkesine dayan›r.

2. Bütün Üyeler, üyelikten gelen haklardan bütün üyelerin yararlanabilmesi için, bu belgede belirtilen
yükümlülüklerini iyi niyetle ve yine belgede belirtildiği biçimde yerine getireceklerdir.

3. Bütün Üyeler, taraf olduklar› uluslararas› ihtilaflar› bar›şç› yollardan, uluslararas› bar›ş, güvenlik ve
adaletin zarar görmeyeceği biçimde çözüme bağlayacaklard›r.
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vede Hükümetler’den ve hükümet d›ş› eğitim ku-
rumlar›ndan insan haklar› eğitimine yönelik prog-
ramlar haz›rlamalar› istenmektedir. İnsan haklar›,
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’de ve diğer genel
bildirgeler ve antlaşmalarda yer alan haklar›n ya-
n›s›ra, örneğin özürlüler, kad›nlar ve etnik az›nl›k-
lar gibi özel nüfus kesimlerinin haklar›ndan oluş-
maktad›r. Bütün bu belgeler kapsam olarak çocuk-
lara da yer vermektedir.

1995’te, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül-
tür Örgütü (UNESCO) Bar›ş, İnsan Haklar› ve
Demokrasi için Bildirge ve Bütüncül Eylem Çer-
çevesi’ni onaylam›şt›r (bkz. kutu yaz›s›). Bu çer-
çeve, ayr›mc›l›ğa, şiddete ve yabanc› düşmanl›ğ›-
na karş› mücadelede politikalar›, amaçlar› ve ey-
lem stratejilerini belirlemekte, öğrencilerin öz
sayg›lar›n›n önemini vurgulayarak bunun “sosyal
bütünleşme” aç›s›ndan vazgeçilmez olduğuna işa-
ret etmektedir. Bu anlamda “başar›s›z girişimlerin
azalt›lmas›na öncelik tan›nmal›d›r.” (Bar›ş İnsan
Haklar› ve Demokrasi için Bildirge ve Bütüncül
Eylem Çerçevesi, UNESCO 1995, parag. 22). 

Komite, müfredatta Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me ile ilgili bilgilere yer verilip verilmediği konu-
sunda özellikle duyarl›d›r. Örneğin Avusturya’ya
iletilen şudur:

“Okul müfredat›nda yer alan ‘yurttafll›k e¤itimi’,
baflka konular›n yan›s›ra insan ve çocuk haklar›-
n› kapsamakla birlikte, özel olarak Sözleflmeye
herhangi bir at›fta bulunmamaktad›r. Bunu dik-
kate alan Komite Taraf Devlete, yurttafll›k bilgisi
derslerinde Sözleflmenin hükümlerine iliflkin bil-
gilere de yer verilmesini tavsiye eder.” (Avustur-
ya ‹RSG, Add. 98, parag. 25)

Komite, çok say›da ülkeye, Sözleşme’nin çocuk-
lara sağlad›ğ› haklar›n okul ders programlar›nda
yer verilmesini tavsiye etmiştir. Bu ülkelerin ara-
s›nda Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Bu-
rundi, Hindistan, İran, Japonya, Lübnan, Kore,

Nikaragua,Belçika, Birleşik Krall›k, Finlandiya,
Guatemala, İtalya, İzlanda, Kolombiya, Kore
Cumhuriyeti, Lübnan, Nijerya, Nikaragua, Nor-
veç, Papal›k (Katolik okullar›yla ilgili olarak),
Portekiz, Ukrayna, ve Yemen yer almaktad›r. Ko-
mite, 48/127 ve 49/189 say›l› Genel Kurul karar-
lar›n›n (Birleşmiş Milletler İnsan Haklar› Eğitimi
Ony›l›), Sözleşme’nin 42. maddesi ile birlikte bu
yönde harekete geçilmesi için elverişli zemini
oluşturduğunu ileri sürmüştür. Sözleşme’nin sözü
edilen 42. maddesi Taraf Devletler’e “Sözleşme
ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla ye-
tişkinler kadar çocuklar taraf›ndan da yayg›n bi-
çimde öğrenilmesini sağlamalar›” görevini ver-
mektedir. 

Sözleşme’nin okul müfredat›na al›nmas›, haklara
ilişkin bilginin, Sözleşme’nin 42. maddesi uyar›n-
ca bir seferlik yayg›nlaşt›r›lmas›n›n ötesinde gele-
cek çocuk kuşaklar›na da uzanan kesintisiz bir sü-
reçte aktar›lmas› anlam›na gelir. Nitekim Komite
bu hususu Kosta Rika ile ilgili olarak dile getir-
miştir:

“Komite Taraf Devletin, ö¤retmenleri, çocuk
haklar›n› da kapsayacak biçimde insan haklar›
konusunda sürekli e¤itime tabi tutacak prog-
ramlar gelifltirmesini tavsiye eder. Taraf Devlet
bu alanda di¤erlerinin yan›s›ra UNICEF ve
UNESCO’dan teknik yard›m alma yoluna gidebi-
lir.” (Kosta Rika 2RSG, Add. 117, parag. 24)

Komite’nin Portekiz’e de ilettiği gibi “eğitim”
okul müfredat›n›n da ötesinde bir iştir:

“Komite, Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› E¤itimi
Ony›l› çerçevesinde Taraf Devlet’e, Sözleflme ile
ilgili olarak, hem çocuklar› hem de yetiflkinleri
hedef alan sürekli bir bilgilendirme kampanyas›
örgütlemesini tavsiye etmektedir.” (Portekiz
‹RSG, Add.45, parag. 20)

Okul müfredat›, değerlerin eğitim alan›nda yay-

4. Bütün Üyeler, uluslararas› ilişkilerinde, başka bir Devlet’in toprak bütünlüğünü ya da siyasal ba-
ğ›ms›zl›ğ›n› tehdit edici girişimlerden, bu yönde güç kullanmaktan ve Birleşmiş Milletler’in Amaçla-
r›’na ayk›r› diğer hareketlerden kaç›nacaklard›r.

5. Bütün Üyeler, bu Şart’a uygun olarak girişeceği her harekette Birleşmiş Milletler’e her tür yard›m›
yapacak, Birleşmiş Milletler’in önlem ya da yapt›r›m uygulad›ğ› herhangi bir devlete yard›m etmeye-
ceklerdir.

6. Örgüt, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan devletlerin, uluslararas› bar›ş ve güvenliğin gerekleri aç›-
s›ndan bu İlkelere uygun biçimde davranmalar›n› sağlayacakt›r. 

7. Bu Şart’ta yer alan hiçbir hüküm, Birleşmiş Milletler’e ülkelerin kendi egemenlik haklar› kapsam›-
na giren konulara müdahale etme ya da Üyelerinden bu tür meseleleri bu Anayasa’ya göre çözmele-
rini talep etme hakk›n› vermez; ancak bu ilke Bölüm VII’de yer alan yürürlük önlemlerinin uygulan-
mas›na ayk›r› olamaz.

(Birleşmiş Milletler Şart›, 26 Haziran 1945)
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g›nlaşt›r›lmas›n›n tek yolu değildir. Amaç, çocuk-
lara insan haklar› metinlerinin içeriğinden hare-
ketle “insan haklar›n›” öğretmekten ibaret değil-
dir. Amaç “insan haklar›na yönelik sayg›n›n geliş-
tirilmesidir”. Öğrencilerle öğretmenlerin birbirle-
rine davranma biçimlerinde gizli bir müfredat da
vard›r. Okul toplumunda yer alan kişiler öğrettik-
leri şeyleri bizzat yerine getirmedikleri sürece, ço-
cuklara bu haklara sayg›l› olmalar› öğretilemez.
Dolay›s›yla, okullardaki idarî sistemlerin, davra-
n›ş kodlar›n›n ve öğretim yöntemlerinin de Söz-
leşme ilkelerini yans›tmas› gerekir; çocuklar›n
okullardaki tutum ve davran›şlar›, s›n›f içinde ol-
duğu kadar s›n›f d›ş›nda da dikkatli biçimde de-
ğerlendirilmelidir. Komite taraf›ndan da belirtildi-
ği gibi:

“Dolay›s›yla, di¤er haklardan yararlan›lmas›, e¤i-
tim sürecinde aktar›lan de¤erler taraf›ndan sa-
bote edilmemeli, tersine pekifltirilmelidir. Bura
kastedilen yaln›zca müfredat›n içeri¤i de¤il, ayn›
zamanda e¤itimin verildi¤i pedagojik yöntem-
lerle, ev olsun, okul olsun ya da baflka bir yer
olsun, ortamlard›r. Çocuklar salt okul kap›s›n-
dan içeri girmekle insan haklar›n› yitirmezler.”
(Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Yorum 1,
2001,b ‹HB/GEN/1/Rev. 5, parag. 8)

Dolay›s›yla, okullardaki idari sistemlerin, davra-
n›ş kodlar›n›n ve öğretim yöntemlerinin, ayn› za-
manda Sözmleşme’nin ilkelerini de yans›tmas›
gerekir; çocuklar›n okullar›ndaki tutum ve davra-
n›şlar›, s›n›f içinde olduğu kadar d›ş›nda da dik-
katlice değerlendirilmelidir. 

Bar›fl, ‹nsan Haklar› ve Demokrasi E¤itimi

1994 y›l›nda yap›lan Uluslararas› Eğitim Konferans› ard›ndan yay›nlanan Bar›ş, Demokrasi ve İnsan
Haklar› Uluslararas› Konferans› Bildirgesi’nde benimsenen amaçlar aşağ›dad›r (UNESCO taraf›ndan
bir sonraki y›l onaylanm›şt›r): 

“Uluslararas› Eğitim Konferans›’n›n 44. oturumunda bir araya gelen biz Eğitim Bakanlar›,

aşağ›daki alanlarda kararl› çabalar sürdürmeyi taahhüt ediyoruz:

• eğitimi, öğrencilerin, gençlerin ve yetişkinlerin kişiliklerinin gelişmesine katk›da bulunan, karş›l›k-
l› sayg›y› teşvik eden, bar›ş›, insan haklar›n› ve demokrasiyi kollayan ilkelere ve yöntemlere dayan-
d›rmak;

• eğitim kurumlar›nda eğitimin uluslararas› anlay›şa katk›da bulunabileceği bir ortam oluşturmak,
böylece eğitim kurumlar›n›n hoşgörü, insan haklar›na sayg›, demokrasi uygulamalar› ve kültürel kim-
liklerin çeşitliliğinin tan›nmas› aç›s›ndan ideal mekanlar haline gelmesini sağlamak için gerekli ad›m-
lar› atmak;

• eğitim sistemlerinde kad›nlara ve k›zlara karş› dolayl› ya da doğrudan her tür ayr›mc›l›ğ› ortadan
kald›rmak üzere girişimlerde bulunmak ve herkesin tam potansiyelini gerçekleştirebileceği somut
ad›mlar atmak;

• okul müfredat›n›, ders kitaplar›n›n ve yeni teknolojiler de dahil diğer eğitim materyallerinin içeriği-
ni iyileştirecek önlemlere özel önem vermek ve böylece başka kültürlere aç›k, özgürlüğün değerini
bilen, insan onuruna ve farkl›l›klara sayg›l›, çat›şmalar› önleyebilen ya da çözüme bağlayabilen so-
rumlu yurttaşlar yetiştirilmesine katk›da bulunmak;

• örgün ve yayg›n eğitimde görev alan kişilerin rolünü ve statüsünü geliştirecek önlemler almak, eği-
tim planlamac›lar› ve yöneticileri de kapsayacak şekilde eğitim alan›nda görevli personelin yeniden
eğitimi dahil olmak üzere hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime öncelik tan›mak, böylece meslekî ah-
lâka, yurttaşl›k eğitimine, kültürel çeşitliliklere, ulusal değerlere ve uluslararas› kabul gören insan
haklar›yla temel özgürlüklere sayg›l› eğitim kadrolar› ortaya ç›karmak;

• bar›şa, insan haklar›na, demokrasiye ve sürdürülebilir kalk›nmaya önem veren sorumlu yurttaşlar
yetiştirilmesiyle ilgili yeni görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak yenilikçi stratejilerin geliştiril-
mesini teşvik etmek ve bu stratejilerin değerlendirilmesine yönelik uygun önlemleri almak;

• bu Bildirge’nin uygulanmas› için gerekli eylem programlar›n›, mümkün olduğu kadar k›sa süre için-
de ve Devletler’in Anayasal düzenlemelerini de dikkate alacak biçimde haz›rlamak.

(Bar›ş, İnsan Haklar› ve Demokrasi için Eğitim Bildirgesi ve Bütüncül Eylem Çerçevesi, madde 2,
Uluslararas› Eğitim Konferans› 44. oturumu (Cenevre 1994). UNESCO Genel Konferans›’n›n 28.
oturumunda (Paris 1995) onaylanm›şt›r.)
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“Çocu¤un ana-babas›na ...
sayg›s›n›n gelifltirilmesi…” 

Bu özel hakka ilişkin pek az yorum yap›lm›şt›r.
Zaman zaman, Sözleşme’nin ana-baba haklar›n›
desteklemediği ve çocuklar›n kendi ana-babalar›-
na sayg›s›z davranmalar›n› teşvik ettiği yolunda
iddialar öne sürülmektedir. Dolay›s›yla, bu hakla
ilgili konular› Sözleşme’den kuşku duyan ya da
bu belgeye olumsuz yaklaşan kesimlerin dikkatine
sunmak yararl› olacakt›r.

Hiç kuşkusuz, çocuklara, başka çocuklar dahil ol-
mak üzere herkese sayg›l› davranmalar› öğretil-
melidir. Tarih boyunca bütün kültürlerde çocukla-
r›n ana-babalar›na sayg›s›z davrand›klar› öne sü-
rülmüştür. Belki de, bu metinde ana-babalardan
özel olarak söz edilmesinin nedeni de budur. Ay-
r›ca, öğretmenlerin zaman zaman ana-babalar› bir
kenara att›klar› ve onlar› aşağ›lad›klar› da bir ger-
çektir. Ana-babalar›n eğitim düzeyleri düşükse ya
da az›nl›k kültürlerine mensuplarsa bu söylenen
daha yayg›n görülmektedir. Çocuklar›n kimliği de
ana-babalar›n›n kimliğiyle kaç›n›lmaz biçimde
ilişkilidir. Dolay›s›yla, öğrencilerin ana-babalar›-
na sayg›s›z bir eğitimin çocuğun kendi sayg›nl›ğ›
aç›s›ndan da zararl› olmas› muhtemeldir.

“Çocu¤un ... kültürel kimli¤ine,
dil ve de¤erlerine, çocu¤un
yaflad›¤› veya geldi¤i menfle
ülkenin ulusal de¤erlerine ve
kendisininkinden farkl›
uygarl›klara sayg›s›n›n
gelifltirilmesi”

Pek çok eğitim sistemi okul çocuklar› aras›nda
yurtseverliği aktif biçimde yaymaya çal›şmaktad›r
ve bu zaman zaman farkl› kültürlere, özellikle o
ülkedeki yerli kültürlere sayg›s›zl›k pahas›na ya-
p›lmaktad›r. Zaman zaman, baz› ülkelerde, ulusal
değerlere sayg› ile ilgili eğitimin art›k modas› geç-
miş bulunarak terk edilmesine ilişkin endişeler de
dile getirilmektedir. Buradaki paragraf›n ifadesin-
de önemli olan husus, hem onaylayan Devlet’in,
hem de diğer Devletler’in ve kültürlerin değer sis-
temlerine eşit ağ›rl›k verilmiş olmas›d›r. Bu çerçe-
vede, göçmen konumunda olan ya da az›nl›k kül-
türlere mensup okul çocuklar›na özel önem veril-
mektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta
“sayg›” sözcüğünün salt hoşgörü ve anlay›ş›n öte-
sinde bir içerik taş›mas›d›r. Bu sözcük, ayn› za-
manda, herhangi bir s›ralama gözetmeksizin, bü-
tün kültürlerden halklar›n eşit değer taş›d›ğ›n›n
kabulünü öngörür. Komite, değerler aras›nda po-
tansiyel bir uyuşmazl›k olabileceğine işaret et-
mekle birlikte şu hususu dile getirmiştir: 

“...asl›nda bu hükmün önemi bir yan›yla e¤iti-
me dengeli bir yaklafl›m›n gereklili¤iyle, farkl›
de¤erlere diyalog ve farkl›l›klara sayg› temelin-
de yaklafl›lmas›yla ilgilidir. Ayr›ca, çocuklar›n,
belirli insan gruplar›n› tarihsel olarak di¤erlerin-
den ay›ran farkl›l›klar aras›nda bir köprü olufl-
turma aç›s›ndan özel bir rolleri de vard›r.” (Ço-
cuk Haklar› Komitesi, Genel Yorum 1, 2001,
‹HB/GEN/1/Rev.5, parag.4)

Dikkat edilmesi gereken husus, “sayg›” sözcüğü-
nün salt hoşgörü ve anlay›ş ötesinde anlamlar ifa-
de ettiğidir. Başka bir deyişle “sayg›” herhangi bir
s›ralama yapmaks›z›n, bütün kültürlerden halkla-
r›n ayn› değerde olduğunun kabul edilmesidir. 
Değerlere ilişkin eğitim, Komite’nin Lübnan’a
yapt›ğ› tavsiyede de olduğu gibi, eğitimin bütün
düzeylerine nüfuz etmelidir:
“... de¤erlerin ö¤retimi, her düzeydeki müfreda-
ta içsellefltirilmesi gereken önemli bir boyuttur.
Okul müfredat› ve e¤itim materyalleri buna gö-
re gözden geçirilmelidir.” (Lübnan ‹RSG,
Add.54, parag. 33)

Aşağ›daki bölümler değerlerin öğretilmesiyle ilgi-
li ilkelerden kimilerine yer vermektedir: “anlay›ş,
bar›ş, hoşgörü … ve ister etnik, ister ulusal, ister
dinî gruplardan, isterse yerli halktan olsun, tüm
insanlar aras›nda dostluk ruhuyla…” 30. madde
ayr›ca az›nl›klar›n ve yerli halklar›n “kendi kültür-
lerinin gereklerini uygulama, kendi dillerinin ge-
rektirdiklerini yerine getirme ve kendi dillerini
kullanma” haklar›n› güvence alt›na almaktad›r
(bkz. s. 413).

“Çocu¤un … özgür bir
toplumda, yaflant›y›,
sorumlulukla üstlenecek
flekilde haz›rlanmas›”

Bu, eğitimin hayatî önem taş›yan amaçlar›ndan
biridir. Çünkü burada önemine vurgu yap›lan, ör-
neğin sağl›k ve cinsellik, siyaset, bütçe haz›rlama,
yurttaşl›k ve sosyal ilişkiler gibi daha az “akade-
mik” konular›n öğretilmesidir. Her şeyden önce,
öğrencilerin, ald›klar› eğitimin gerçek yaşamdan
kopuk olmad›ğ›n› hissetmelidirler. Böyle oldu-
ğunda, ilgisizlik, başar›s›zl›k ve sonuçta okul terk-
leri büyük ölçüde önlenecektir (bkz. Madde 28,
s.426). Komite bu hususa ilişkin endişelerini örne-
ğin Grenada ile ilgili olarak dile getirmiştir:

“...Komite, okul kaçakl›¤› (özellikle erkek ö¤ren-
cilerde), orta ö¤retime eriflimin s›n›rl›l›¤›, uygun
ö¤renim materyallerinin olmay›fl›, vas›fl› ö¤ret-
men say›s›n›n azl›¤› ve yaln›zca s›nava dönük
e¤itim anlay›fl›n›n yayg›nl›¤› gibi konularda endi-
flelidir...Komiteye göre Taraf Devlet e¤itim
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programlar›n› kalite ve gerçek yaflama uygun-
luk aç›s›ndan yeniden gözden geçirmeli, ö¤ren-
ciler akademik konularda yaflam becerilerinin
uygun bir bilefliminden oluflacak bir e¤itim al-
mal›; bu çerçevede iletiflim, karar verme ve
uyuflmazl›k çözümü gibi bafll›klara da yer veril-
melidir.” (Grenada ‹RSG, Add. 121, parag. 25.
Ayr›ca bkz. Saint Kitts ve Nevis ‹RSG, Add. 104,

parag.28)

Okul müfredat›nda cinsellikle ilgili bilgilere yer
vermesi için Mauritius’a ›srarl› olunmuştur (Mauri-
tius İRSG, Add.64, parag. 29) ve Lübnan’a da okul
müfredat› ile ilgili şu tavsiyede bulunulmuştur:

“Sa¤l›k e¤itimi alan›nda somut gereksinimlerin
oldu¤u görülmektedir...” (Lübnan ‹RSG,

Add.54, parag. 18)

Komite, Birleşik Krall›ğa aşağ›daki hususa ilişkin
endişelerini iletmiştir:

“... ‹ngiltere ve Galler’deki ailelerin, çocuklar›n›
okullardaki cinsel bilgiler derslerinden geri çek-

meleri gibi bir tehlike bulunmaktad›r.”

Komite, bu durumun, 12. madde çerçevesinde ço-
cuğun kendi görüşlerinin dikkate al›nmas› hakk›-
na yeterince özen gösterilmemesi anlam›na geldi-
ğini belirtmiştir (BK İRSG, Add.34, parag. 14).
Bir Komite üyesi, El Salvador’la yap›lan görüş-
meler s›ras›nda şunlar› dile getirmiştir: “Cinsellik
eğitimi söz konusu olduğunda Komite, bu alanda
belirli bir eğitimin verildiğini kabul etmekle bir-
likte, k›z çocuklar›n girişimde bulunup bu konuda
gerekli bilgileri edinmelerine izin verilmemesini
üzücü bulmaktad›r.” (El Salvador ÖK.86, pa-
rag.61)

Çocuklara verilecek sağl›k eğitiminin önemli bir
yönünü de HIV/AIDS oluşturmaktad›r. Okullar›n
bu konuda çocuklara gerçekleri yans›tan bilgiler
verememesi, ölümcül sonuçlara yol açabilir. Ay-
r›mc› ve bilgisizliğe dayanan sosyal davran›şlara
karş› ç›k›lmamas› durumunda, HIV/AIDS’den et-
kilenen çocuklar toplumdan d›şlanabilirler. Komi-
te “HIV/AIDS’li bir dünyada yaşayan çocuklar”
başl›kl› Genel Görüşmesinin ard›ndan bu konuda
birtak›m tavsiyeler geliştirmiştir (5 ekim 1998).
Bu tavsiyelerde eğitim sistemlerine ilişkin olarak
şu görüşlere yer verilmektedir:

Arjantin’de çocuk haklar› e¤itimi

Arjantin Kültür ve Eğitim Bakanl›ğ› Çocuğun Eğitim alan›ndaki Haklar›yla ilgili bir Ulusal Prog-
ram uygulam›şt›r. Bu uygulaman›n amac› “eğiticilerin eğitimi ve çocuklarla gençlere bilgi verme
denemelerinde, kendilerine tan›nan haklardan yararlanmalar›nda ve üzerlerine düşen sorumlulukla-
r› yerine getirmelerinde yard›mc› olacak eğitim stratejilerinin değerlendirilmesidir”. Program, bir
“Çocuk Haklar› İçin Okullar” ağ› oluşturulmas›n› öngörmektedir. Bu ağ “kat›l›mc› bir modele” ve
öğretmenlerin temel insan haklar› anlay›ş› çerçevesinde yetiştirilmelerine dayanacakt›r (Arjantin
İR, parag. 18).

Sa¤l›k e¤itimi:
Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma Konferans›’n›n Tavsiyeleri

“Gençler, gündelik yaşamlar› üzerinde doğrudan etkisi olan geliştirici etkinliklerin planlanmas›na,
uygulanmas›na ve değerlendirilmesine etkin biçimde kat›lmal›d›rlar. Bu, üreme ve cinsel sağl›kla il-
gili bilgilendirme, eğitim ve iletişim etkinlikleri ve hizmetleri söz konusu olduğunda daha da önem
kazan›r. Çok genç yaşta gebeliklerin önlenmesi, cinsellik eğitimi, HIV/AIDS ve cinsel ilişki yoluyla
geçen diğer hastal›klara karş› mücadele gibi konular bu kapsamda ele al›nmal›d›r. Bu hizmetlere eri-
şim kadar, hizmet alan kişilerin durumlar›n›n gizliliği de, ana-babalar›n yard›m›yla ve Çocuk Hakla-
r›na Dair Sözleşme hükümleri uyar›nca güvence alt›na al›nmal›d›r. Bunun yan›s›ra yaşam planlama
becerileri, sağl›kl› yaşam tarzlar›, uyuşturucu madde kullan›m›na yönelik aktif cayd›r›c›l›k gibi alan-
larda da eğitim programlar›na gereksinim vard›r.

“Nüfus konular›yla ilgili eğitimden en yüksek verimin al›nabilmesi için bu eğitimin ilkokuldan baş-
lamas› ve gerek örgün gerekse enformel eğitimin bütün kademelerinde sürmesi gerekir. Bu süreçte
ana-babalar›n haklar› ve sorumluluklar› ile birlikte çocuklar›n ve ergenlik dönemindekilerin gereksi-
nimleri de göz önüne al›nmal›d›r. Bu tür programlar›n zaten uyguland›ğ› yerlerde müfredat gözden
geçirilmeli, güncelleştirilmeli ve toplumsal cinsiyet duyarl›l›ğ›, üremeyle ilgili tercihler ve sorumlu-
luklar ve HIV/AIDS dahil olmak üzere cinsel ilişki yoluyla geçen hastal›klar gibi önemli konular› içe-
recek biçimde genişletilmelidir...

(Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma Konferans›, Kahire, 1994, A/KONF/171/13, parag. 6.15 ve 11.9)



451E⁄‹T‹M‹N HEDEFLER‹

“Özellikle yafl›t e¤itimi stratejilerinin kan›tlanm›fl etki-
si kabul edilmeli ve dikkate al›nmal›d›r. Çünkü bu
e¤itim, HIV/AIDS salg›n›n›n etkilerini hafifletmeye
katk›da bulunacak potansiye tafl›maktad›r. HIV/AIDS
politikalar›n›n temel amac›, çocuklar›n kendilerini ko-
ruyacak duruma getirilmeleri olmal›d›r.
“Çocu¤un temel bir hakk› olarak bilgiye eriflim,
HIV/AIDS önleme stratejilerinin temel ö¤esi olmal›-
d›r. Devletler, çocuklar›n HIV/AIDS’le ilgili bilgiye
eriflim haklar›n› güvence alt›na almak için mevcut
yasalar›n› gözden geçirmeli ya da yeni yasalar ç›-
karmal›d›r..;
“HIV/AIDS’le ilgili bilgilerin yayg›nlaflt›r›lmas›nda ül-
kenin sosyal, kültürel ve ekonomik koflullar› dikka-
te al›nmal›, bu bilgiler hedef kitlenin yafl›na uygun
kanallardan iletilmelidir. Hedef gruplar›n seçimin-
de, ayr›mc›l›¤a maruz kalan ya da özel olarak ko-
runmas› gereken çocuklar›n gereksinimlerine özel
olarak dikkat gösterilmelidir. Enformasyon strateji-
leri, davran›fl de¤iflikliklerine yol açma baz›nda, ya-
ratt›klar› etki aç›s›ndan de¤erlendirmeye tabi tutul-
mal›d›r.” (19. oturum raporu, Eylül/Ekim 1998,
ÇHS/K/80, parag. 243. Genel Görüflme ard›ndan
formüle edilen tavsiyelerin tamam› için bkz. mad-
de 24, s. 366)
12. maddede ele al›nd›ğ› gibi (s. 179) “özgür bir top-
lumda sorumlu yaşam” sosyal sorumluluklar›n öğre-
tilmesini ve demokratik süreçlere aktif kat›l›m› öngö-
rür. Ayn› zamanda pratik uygulamalara da yer veril-
mediği sürece bu konular›n çocuklara öğretilmesi ko-
lay değildir. Bir Komite üyesinin Çin temsilcilerine
belirttiği gibi: “... Sözleşme’nin çocuklar›n toplumun
bütün etkinliklerine kat›lmalar›n› ve görüşlerini aç›k-
lamalar›n› savunmas›, yaln›zca çocuklar›n böyle ya-
pacak biçimde eğitilmelerini değil, çocuklarla birlik-
te çal›şan yetişkinlerin ve meslekten kişilerin de ço-
cuklarda kat›l›mc› davran›şlar› teşvik edecek biçimde
eğitilmelerini gerektirir.” (Çin ÖK.299, parag. 33)
Komite Fransa’ya şu tavsiyede bulunmuştur:
“Çocuklar›n görüşlerini ifade etmelerini teşvik ede-
cek ve çocuklar›n yaşamlar›n› etkileyecek nitelikte
olup özellikle okulda ve yerel toplumda al›nan karar-
larda bu görüşlere gerekli ağ›rl›ğ› tan›yacak yollara
daha fazla önem verilmelidir.” (Fransa İRSG,
Add.20, parag. 23)

“… hoflgörü … ister ulusal, ister
dinî gruplardan, isterse yerli
halktan olsun, tüm insanlar
aras›nda dostluk ruhuyla...”

Komite’nin yorumu şöyledir:

“Irkç›l›k ve bununla ilgili olgular, ›rksal, etnik,
dinsel, kültürel, dilsel ya da baflka farkl›l›klara

karfl› hoflgörüsüzlü¤ün ve korkunun oldu¤u; ön-
yarg›lar›n istismar edildi¤i ya da çarp›t›lm›fl bir-
tak›m de¤erlerin ö¤retildi¤i ve yayg›nlaflt›r›ld›¤›
ortamlarda canlan›r. Bütün bunlara karfl› güve-
nilir ve kal›c› panzehir ise, Sözleflmenin 29 (1)
maddesinde yer alan de¤erlerin anlafl›lmas› ve
bunlar›n yerlefltirilmesidir. Farkl›l›klara sayg›, her
tür ayr›mc›l›¤a ve önyarg›ya meydan okuma bu
de¤erler aras›ndad›r. Dolay›s›yla, ›rkç›l›k ve ilgili
olgulardan kaynaklanan her türlü kötülü¤e kar-
fl› yürütülecek kampanyalarda e¤itime birinci
önceli¤in tan›nmas› gerekir...Irkç› davran›fllar,
yaln›zca “ötekiler” ile ilgili de¤ildir; dolay›s›yla,
insan ve çocuk haklar› e¤itimi yaparken, ayr›m
gözetmeme ilkesini ö¤retirken çocu¤un içinde
bulundu¤u topluluk üzerinde odaklan›lmas› da
önemlidir. Bu alandaki e¤itim, ›rkç›l›¤›n, etnik
ayr›mc›l›¤›n, yabanc› düflmanl›¤›n›n ve ilgili hofl-
görüsüzlüklerin önlenmesine ciddi katk›larda
bulunabilir.” (Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 1, 2001, ‹HB/GEN/1/Rev. 5, parag. 10) 

İç çat›şmalar›n ve ›rksal gerilimlerin yaralar›n› ta-
ş›yan ülkelerin yan›s›ra kimi sanayileşmiş ülkeler-
de ›rkç› ve yabanc› düşman› eğilimlerin güçlendi-
ği bir ortamda Komite Taraf Devletler’den bu
hükme göre davranmalar› çağr›s›nda bulunmuş-
tur. Örneğin:

“Komite ayr›ca belirtmek ister ki, çocuk ve in-
san haklar› e¤itimine yönelik önlemler, Avrupa
Gençlik Kampanyas›n›n ve buna koflut olarak ‹s-
kandinav ülkelerinde yürütülen ›rkç›l›k, yabanc›
düflmanl›¤›, anti-Semitizm ve hoflgörüsüzlük
karfl›t› çal›flmalar, amaçlar›na katk›da bulunacak
biçimde kullan›labilir. Komite’ye göre, okullarda
kullan›lan ö¤retim yöntemlerinin, Sözleflme’nin
ruhunu ve felsefesini, bu arada 29. maddede
yer alan e¤itimin amaçlar›n› yans›tmas› da yuka-
r›daki kadar önemli bir husustur.” (Danimarka
‹RSG, Add.33, parag. 29)

‹spanyol okullar›nda kat›l›mc›
demokrasi

İspanya’daki Eğitim Hakk› Temel Yasas›, öğ-
renci derneklerinin amaçlar›ndan birinin “... öğ-
rencilerin, okullardaki durumlar›n› etkileyecek
her konuda görüş bildirmelerinin sağlanmas›”
olduğunu belirtmektedir. Eğitim Sisteminin Ör-
gütlenmesi Temel Yasas› ise bu sistemin ilkele-
ri olarak “eleştiri ruhunun geliştirilmesini” ve
“demokratik davran›ş al›şkanl›klar›n›n teşvik
edilmesini” göstermektedir. (İspanya İR, parag.
117)



“Komite ayr›ca, bütün okullardaki müfredat›n
ö¤rencilerin kiflisel geliflimleri ve mesleki e¤itim-
leri üzerinde daha fazla durmas›n›, bu arada et-
nik gruplar aras›ndaki hoflgörüye özel önem
vermesini tavsiye eder. Taraf Devlet bu alanda
UNICEF’in teknik yard›mlar›na baflvurmal›d›r.”
(Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ‹RSG,

Add. 118, parag. 45)

Irkç›l›ğa, Irk Ayr›mc›l›ğ›na, Yabanc› Düşmanl›ğ›-
na ve İlgili Hoşgörüsüzlüklere Karş› Dünya Kon-
ferans› (Durban, Güney Afrika, Eylül 2001), ya-
y›nlad›ğ› Bildirgede ve Eylem Program›nda Ko-
mitenin görüşlerini yans›tmaktad›r. Burada insan
haklar› eğitiminin önemi vurgulanmakta, Devlet-
ler, “okul müfredat›nda yer alan insan haklar›
programlar›nda ayr›mc›l›k ve ›rkç›l›k karş›t› öğe-
lere de yer vermeye ya da bunlar› pekiştirmeye”
davet edilmektedir. “Bu öğelere gerek tarih gerek-
se diğer ders kitaplar›nda gerektiği biçimde yer
verilmeli; bütün öğretmenler, öğrencilerinin tu-
tum ve davran›şlar›n› ayr›m gözetmeme, karş›l›kl›
sayg› ve hoşgörü ilkeleri doğrultusunda biçimlen-
direcek yeterli eğitimi ve donan›m› almal›d›rlar.”
Eylem Program› Devletlere şu çağr›da bulunmak-
tad›r: “gençleri insan haklar› ve demokratik yurt-
taşl›k ilkeleri doğrultusunda eğitecek; dayan›şma,
çeşitliliğe sayg› ve farkl› gruplara hoşgörü değer-
lerini yerleştirecek etkinliklere girişilmesi. Genç-
leri demokratik değerlere ve insan haklar›na sayg›
duyacak biçimde bilgilendirmeye ve duyarl›laşt›r-
maya yönelik özel çabalara girişilmeli, herhangi
bir ›rk›n üstünlüğünü savunan kof kuramlara da-
yal› ideolojilerle mücadele edilmelidir.” (Eylem
Program›, A/KONF.189.//12, parag. 129 ve 130)

Din ve İnanç Özgürlüğü, Hoşgörü ve Ayr›m Gö-
zetmeme ile ilgili Okul Eğitimi Uluslararas› Da-
n›şma Konferans› (2001 Kas›m ay›nda Madrid’de
toplanm›şt›r) dinsel inançlara (ateizm ve herhangi
bir dine bağlanmama hakk› dahil) sayg› gösteren,
sayg› ve hoşgörüyü yayg›nlaşt›ran eğitim sistem-

lerine duyulan gereksinimi bir kez daha teyit et-
miş ve Devletlerin bu nitelikte eğitim sistemleri
için atmalar› gereken ad›mlar konusunda öneriler-
de bulunmuştur.  

“... cinsler aras› eflitlik …
ruhuyla...”

28. madde ile ilgili olarak ele al›nd›ğ› gibi, okuma
imkânlar› ve okul terk oranlar› aç›s›ndan k›z ço-
cuklar›n maruz kald›klar› ayr›mc›l›k tüm dünyada
endişe konusudur (ayr›ca bkz. madde 2, s. 27). Bu
olgunun kökenleri genellikle toplumun ve ailenin
k›z çocuklardan bekledikleriyle ilgilidir. Bununla
birlikte, okul yaşam› ve müfredat› da bu konuda
olumsuz rol oynayabilir. Bir kez okula kaydolduk-
tan sonra, okul müfredat› erkek çocuklar›n yaşam›
kadar k›z çocuklar›n yaşamlar›yla da ilgili olmal›-
d›r. Başka bir deyişle, k›z çocuklar, geleneksel
olarak “erkeklerin” say›lan matematik, fen bilim-
leri, mühendislik ve bilgisayar işlemleri gibi ko-
nularda da teşvik edilmelidirler; yani okullar cin-
siyetçi ya da ayr›mc› tarzda hareket etmemeli ve
k›z çocuklar›n özel gereksinimleri karş›lanmal›-
d›r.

Komite’nin k›z çocukla ilgili Genel Görüşmesi,
cinsiyet eşitliğini teşvik edecek stratejiler bağla-
m›nda şu sonuca varm›şt›r:

“E¤itim büyük önem tafl›yan bir konudur. E¤i-
tim, çocuklar›n uyumlu ve bilgili geliflimlerine
imkân tan›makta, çocuklara yaflamlar›na iliflkin
serbestçe tercihlerde bulunma iki cins aras› or-
takl›k temelinde hareket etme (hem meslekî
hem de aile düzeyinde) aç›s›ndan gerekli güve-
ni vermektedir.” (sekizinci oturum raporu, Ocak
1995, ÇHS/K/38, s. 50)

Komitenin bu görüşe ilişkin Genel Yorumu şöyle-
dir:

“cinsiyet ayr›mc›l›¤›, cinsiyet eflitli¤i ilkelerine ay-
k›r› müfredat, e¤itim f›rsatlar›ndan k›z çocukla-
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Alman okullar›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤›na karfl› mücadele

Almanya’daki Eğitim Araşt›rma, Planlama ve Geliştirme Komisyonu şimdi cinsiyet ayr›mc›l›ğ›na yol
açan mekanizmalar›n ve okullarda k›zlar› hedef alan aç›ktan ya da gizli şiddeti ortadan kald›rmay›
amaçlayan kapsaml› önlemler üzerinde durmaktad›r. Bu kapsamda düşünülen önlemler aras›nda öğ-
retmenlerden kaynaklanan cinsel ayr›mc› etkileşim biçimlerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi; ders
konular›, öğretim yöntemleri ve materyalleri bağlam›ndaki k›s›tlay›c› ya da ayr›mc› geleneksel rol ka-
l›plar›n›n ortadan kald›r›lmas›; yine ders konusu ve öğretim yöntemleri bağlam›nda k›zlar›n ilgileri-
nin, yönelimlerinin ve öğrenme yollar›n›n daha fazla içselleştirilmesi; k›z çocuklar›n kendilerine da-
ha fazla güven duymalar›n›n ve kendi kararlar›n› vermelerinin sağlanmas›; erkek çocuklar›n özellik-
le meslek alanlar›nda ve ev işlerinde var olan cinsiyet temelli ikili yönelim konusunda bilinçlendiril-
meleri vb. yer almaktad›r. Söz konusu önlemler, erkek ve k›z çocuklar›n yan›s›ra öğretmenleri ve ana-
babalar› da hedef almaktad›r.

(Almanya İR, parag. 219)
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r›n daha az yararlanmas›na yol açan düzenle-
meler ve k›z çocuklar›n kat›l›m›n› engelleyen gü-
vensiz ya da itici ortamlar gibi nedenler yüzün-
den pekiflebilir.” (Çocuk Haklar› Komitesi, Genel

Yorum 1, ‹HB/GEN/1/Rev. 5, parag. 10)

1995 y›l›nda Beijing’de yap›lan Dördüncü Dünya
Kad›n Konferans› Eylem Platformu taraf›ndan da
belirtildiği gibi “Müfredat, eğitim materyalleri ve
uygulamalar›, öğretmenlerin davran›şlar› ve s›n›f
içi etkileşim dahil cinsiyetçi eğitim süreçleri hali-
haz›rdaki cinsiyet eşitsizliklerini daha da pekiştir-
mektedir” (parag. 261). Hükümetler için tavsiye
edilen stratejik girişimler şunlar› da içermektedir:
“K›z çocuklar›n kendilerine ilişkin imgelerini, ya-
şamlar›n› ve çal›şma f›rsatlar›n›, özellikle mate-
matik, bilim ve teknoloji gibi kad›nlar›n daha az
temsil edilegeldikleri alanlarda geliştirecek müf-
redat›n, öğretim materyallerinin ve ders kitaplar›-
n›n haz›rlanmas› ve benimsenmesi...

“Eğitim kurumlar›n›n ve medyan›n, k›z ve erkek
çocuklara ilişkin kal›pç› olmayan ve dengeli im-
geler yans›tmaya teşvik edilmeleri...

“Eğitim programlar›nda insan haklar› eğitiminin
de geliştirilmesi ve insan haklar› eğitiminde ka-
d›nlar›n ve k›zlar›n insan haklar›n›n evrensel insan
haklar›n›n tart›ş›lmaz ve ayr›lmaz bir parças›n›
oluşturduğu gerçeğine yer verilmesi...

“Öğretmenler için eğitim programlar›n›n ve ma-
teryallerinin geliştirilmesi, bu kesimlerin eğitim
süreçlerinde kendi rollerine ilişkin duyarl›l›klar›-
n›n art›r›lmas› ve bu arada ayn› kesimlerin top-
lumsal cinsiyete duyarl› bir eğitim için etkili stra-
tejilerle donat›lmas›...

“K›z çocuklar›n istihdam ve karar süreçlerine ka-
t›l›mlar›n› art›racak eğitimin ve becerilerin kazan-
d›r›lmas›...

“K›z çocuklar›n ekonomik, finansal ve siyasal sis-
temlerin işleyişine ilişkin bilgi ve becerilerini art›-
racak eğitimin verilmesi...

“K›z çocuklar›n, spor, sahne çal›şmalar› ve kültü-
rel etkinlikler gibi ders d›ş› etkinliklere tam ve eşit
kat›l›mlar›n›n sağlanmas›...” (Eylem Platformu,
parag. 276-277 ve 279-280)

Genel Kurulun 2000 y›l›nda yapt›ğ› “Beijing art›
beş” özel oturumu k›z çocuklar›n eğitiminde belir-
li ilerlemeler kaydedildiğini, ancak her düzeyde
ayr›mc›l›ğ›n halen sürdüğünü belirlemiştir (Genel
Kurulun 23. özel oturumu, A/RES/S-23/3)

Komite’nin tavsiyesi ise şöyledir:

“K›z çocuklara ve az›nl›k gruplara mensup k›zla-
ra yönelik ayr›mc› davran›fllar›n ve ön yarg›lar›n
yayg›nlaflmas›n› engelleyecek önlemler al›nmal›-
d›r ... Komite bu önemli konularda kapsaml›

araflt›rmalar›n yap›lmas›n›, böylece söz konusu
olgular›n daha iyi kavran›p etkili bir mücadele
için gerekli politika ve programlar›n gelifltirilme-
sini önermektedir.” (Mauritius ‹RSG, Add.64,
parag. 29)

“Komite, çocuk haklar› konusunun okul müfre-
dat›na dahil edilmesini, Taraf Devlet’çe de ka-
bul edilen bir olgu fleklinde toplumda hâlâ sür-
mekte olan ataerkil ve ayr›mc› davran›fllara kar-
fl› mücadele arac› olarak tavsiye etmektedir.”
(Guatemala ‹RSG, Add.58, parag. 30)

“bar›fl ... ruhuyla”

Bar›ş ruhuyla verilen bir eğitim, 19. ve 28. mad-
deler kapsam›nda da ele al›nd›ğ› gibi (s. 271 ve
430), şiddete dayanmayan okul disiplini yöntem-
lerini de aç›kça destekleyecektir. Örneğin Şili
1992 y›l›nda “Bar›ş için Okul” ad›n› taş›yan bir
Komisyon kurmuştur. Bu Komisyon okullardaki
kötü davran›ş ve şiddet olgusunu incelemiştir (Şi-
li ÖK.146, parag. 21). Eğitim, ayr›ca, silahl› çat›ş-
malar ve çocuk mağdurlar›n rehabilitasyonu ile il-
gili 38. ve 39. maddelerin amaçlar› aç›s›ndan da
önemli bir role sahiptir (bkz. s. 585 ve 569). 

Çocuklar genellikle birbirlerine karş› şiddete eği-
limlidirler. Devletler ise, okullardaki kabaday›l›k
olaylar›n› belirleme ve önleme konusundaki yü-
kümlülüklerinin henüz yeni yeni fark›na varmak-
tad›rlar. Bu bağlamda Komite örneğin Birleşik
Krall›ğ›n okul kabaday›l›ğ› konusundaki önleyici
girişimlerine at›fta bulunmuştur (BK İRSG,
Add.34, parag. 4). Çocuklar›n şiddete karş› eğiti-
mi, uyuşmazl›klar›n çözümlenmesini sağlayacak
becerilerin çocuklara kazand›r›lmas›n› gerektirir.
Kanada’n›n Ontario eyaletinde uygulanan “Siz ve
Toplum” başl›kl› bir program kapsam›nda öğret-
menlere, uyuşmazl›klar› yard›mlaşma yoluyla ve
şiddete başvurmadan çözme yollar›n› öğrencileri-
ne öğretme sorumluluğu verilmektedir (Kanada
İR, parag. 818). Komite, örneğin Cezayir ve Sier-
ra Leone’ye programlar tavsiye etmiştir:

“Komiteye göre, hüküm sürmekte olan fliddetin
olumsuz etkilerinin okullarda bar›fl içinde yafla-
ma ve anlaflmazl›klar›n bar›flç› çözümünü öne
ç›karan e¤itim ve enformasyon kampanyalar›
yürüterek mümkün olan en genifl ölçüde önlen-
mesi için uygun önlemler al›nmal›d›r.” (Cezayir
‹RSG, Add. 76, parag. 41)

“Komiteye göre Taraf Devlet, bar›fl, yurttafll›k ve
insan haklar› e¤itimini ö¤retmen yetifltirme
programlar›yla okul müfredat›na dahil etme yo-
lundaki çabalar›n› sürdürmeli, bu arada bu e¤i-
timin kapsam›n› çocuk haklar›n› da içine alacak
biçimde geniflletmeli ve her çocu¤un bu e¤itimi



454 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

almas›n› sa¤lamal›d›r.” (Sierra Leone ‹RSG, Add.
116, parag. 67. Ayr›ca bkz. Burundi ‹RSG, Add.

133, parag. 86).

Komite’nin çocuklar ve silahl› çat›şma konusun-
daki Genel Görüşmesi’ni yans›tan raporda şu hu-
suslar yer almaktad›r:

“Çat›flmalar›n patlak vermesini engelleyecek ge-
nel önlemler üzerinde durulmufltur. Bu ba¤lam-
da, e¤itimin oynayabilece¤i rol flöyle vurgulan-
m›flt›r:

(a) E¤itim, Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin
29. maddesinde belirtildi¤i gibi anlay›fl, bar›fl
ve dayan›flma ruhuyla verilmelidir;

(b) Askeri güçler ile çocuklarla ilgili çal›flmalar
yapan kesimlere verilecek e¤itim;

(c) Özel olarak çocuklara yönelik e¤itim ve bil-
gilendirme.

Ayr›ca, uyuflmazl›klara temel oluflturan siyasal
ortamlara duyarl›l›k gösterme gere¤ine de dik-
kat çekilmifltir. Böyle bir yaklafl›m, uyuflmazl›kla-
r› önlemeye, önlenemeyen uyuflmazl›klar›n so-
nuçlar›n› hafifletmeye yarayacak arabuluculuk
ve uzlaflma giriflimlerine yard›mc› olabilir.” (ikin-
ci oturum raporu, Eylül-Ekim 1992, ÇHS/K/10,

parag. 70)

“do¤al çevreye sayg›s›n›n
gelifltirilmesi”

Bu hüküm Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’ye öz-
güdür ve çevreye ilişkin giderek artan duyarl›l›ğ›
yans›tmaktad›r. Çevre ve Kalk›nma İle İlgili 1992
Rio Bildirgesi (Gündem 21) çocuklar dahil herke-
sin sürdürülebilir kalk›nma gerekliliği ve doğal

çevreye özen gösterilmesi konusunda bilinçlendi-
rilmesini öngörmektedir. 10. ilke şöyle demekte-
dir: “Çevresel konular› ele alman›n en iyi yolu, il-
gili bütün yurttaşlar›n bu konuya gerekli düzeyler-
de dahil olmalar›d›r.” 21. ilke: “Dünya gençliğinin
yarat›c›l›ğ›, idealleri ve cesareti, sürdürülebilir bir
kalk›nma ve herkes için daha iyi bir gelecek sağ-
lanmas›na yönelik küresel bir ortakl›k için hareke-
te geçirilmelidir.”

Gündem 21’de yer alan tavsiyeler, Çocuk Hakla-
r›na Dair Sözleşme’nin amaçlar›n› yans›tmakta-
d›r: “İlgili yetkililer, öğrencilerin ve okul persone-
linin kat›l›m›yla çevresel etkinlik planlar› gelişti-
ren her okula yard›mc› olmal›d›rlar. Okullar, te-
miz içme suyu, s›hhî koşul, g›da, eko-sistemler ve
benzeri konular dahil olmak üzere çevre sağl›ğ› ile
ilgili yerel ve bölgesel araşt›rmalara öğrencileri de
katmal›, bu araşt›rmalarla ulusal parklarda, yabani
yaşam alanlar›nda, ekolojik miras alanlar›nda vb.
sağlanan hizmetler aras›nda ilişki kurmal›d›rlar.”
(Bölüm 36, s. 223). Gündem 21’de ayr›ca şöyle
denmektedir: “Hükümetler, benimsedikleri strate-
jilere göre, 1993 y›l›na kadar her iki cinsiyetten
çocuklar›n çevreyle ilgili kararlara yerel, ulusal ve
bölgesel düzeylerde kat›labilecekleri düzenleme-
leri gerçekleştirmeli ... ve ... gençlikle ilgili kritik
konularda özel olarak gençlere yönelik eğitim, bi-
linçlendirme ve duyarl›laşt›rma programlar›n›n
geliştirilmesine gençlerin ve gençlik kuruluşlar›-
n›n da kat›lmalar›n› sağlayacak görev birimleri
oluşturmal›d›rlar. Bu görev birimleri en geniş ke-
simlere ulaşabilmek için örgün ve enformel eğitim
yöntemlerine başvurmal›d›rlar.” (Bölüm 25, s.
193-194) 

Komite, çevre eğitiminin salt kuramsal planda
kalmamas›n›n önemini vurgulam›şt›r:

“E¤itim, çevresel ve sürdürülebilir kalk›nma ko-

Ö¤renmenin e¤lenceli bir ifl haline getirilmesi

“Öğrenmede biraz farkl›laşt›r›lm›ş bir paradigma bile çocukluk dönemini daha zevkli hale getirebilir.
Eğer s›n›f daha kat›l›mc› ve etkileşimli bir ortama kavuşturulursa, öğrenmenin yükü ortadan kalkar.
Öğrenme kolay, eğlenceli ve ilginç bir hale getirilebilirse, okul d›ş›nda kalan çocuklar da okula çeki-
lip burada tutulabilir. Dersle boş zaman etkinliklerini ayn› mekanda yürütmek mümkündür. Kabile-
lere mensup çocuklar, k›rsal kesimdekiler ve k›z çocuklar aras›nda görülen yüksek okul terk oranla-
r›, büyük ölçüde, insanlara herhangi bir heyecan vermeyen, bütünüyle yabanc› pedagojik yöntemle-
rin sonucudur. Öğrenme süreci eğlenceli bir hale getirildiğinde, okul d›ş›ndan çocuklar da boş zaman-
lar›nda bu eğitime kat›lacaklard›r.

“Eğitimin kalitesini art›r›rken öğrenciler üzerindeki yükün hafifletilmesi amac›yla önlemler geliştiren
Ulusal Dan›şmanl›k Kurulu’nun tavsiyelerinden bir bölümü şöyledir: Grup başar›s›z›n özendirilme-
si; müfredat›n ademi merkeziyetçi yollardan belirlenmesi ve pedagoji alan›ndaki yeniliklerin uygu-
lanmas›. Bu tavsiyeler gerek merkezi devlet gerekse eyalet düzeyinde dikkate al›nmaktad›r. Erken dö-
nem çocuk eğitimi veren kurumlar, formel ve kat› çerçevede okuma yazma ve say›sal bilgiler vere-
rek çocuklar› boğmamal›d›r. Sayfalar tutan kitaplar›n getirdiği ağ›r yük hafifletilmelidir.”

(Hindistan İR, parag. 249 ve 250)
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nular›n› ekonomik, sosyo-kültürel ve demogra-
fik konulara ba¤lamal›d›r. Bunun gibi, do¤al
çevreye sayg› duyma, çocuklar taraf›ndan evde,
okulda ve topluluk içinde ö¤renilmeli, burada
hem ulusal hem de evrensel sorunlar kapsan-
mal›, çocuklar yerel, bölgesel ve küresel ölçek-
teki çevre projelerine aktif biçimde dahil edil-
melidirler.” (Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 1, 2001, ‹HB/GEN/1/Rev. 5, parag. 13) 

Komite, Lübnan’a okullarda çevreyle ilgili dersle-
rin verilmesini tavsiye etmiştir (Lübnan İRSG,
Add.54, parag. 18). 

E¤itimin Sözleflme’de belirtilen
amaçlar›na ve Devlet
taraf›ndan belirlenen asgarî
standartlara uyma kofluluyla
Devlet sistemi d›fl›nda okul
kurma özgürlü¤ü

Bu hak, hemen hemen kelimesi kelimesine Ulus-
lararas› Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi’nin 13(4). maddesini tekrarlamakta-
d›r. Komite’nin, özel eğitimin, devlet taraf›ndan
verilen eğitim ve yoksul aileler (bkz. madde 28, s.
411) üzerindeki olas› olumsuz etkileri konusunda-
ki endişelerine karş›n, eğitimle ilgili tercihin dev-
let sistemi d›ş›nda yap›lmas› önemli bir konudur.
Bunun nedeni, salt bireysel özgürlüğün ötesinde,
“iyi eğitim” konusunda herhangi bir şablonun bu-
lunmamas› ve eğitim sistemlerinin çeşitliliğe ve
esnekliğe sahip olmas› gerekliliğidir. 

Madde 29 (2)’deki iki koşul bu özgürlüğü engel-
leyici niteliktedir. Bunlar, özel eğitimin, madde 29
(1)’de belirtilen eğitimin amaçlar›na uygunluk ta-
ş›mas› ve zorunlu tutulan asgari standartlara uy-
gun olmas› koşullar›d›r. Ancak, bu durumda, ör-
neğin, yaln›zca doktriner metinleri kullanan bir
din eğitimi ya da çocuklara temel becerileri öğret-

meyerek onlar› “sorumlu bir yaşam” imkânlar›n-
dan yoksun b›rakan türde bir eğitim gündem d›ş›
olacakt›r. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi şöyle demektedir: “...asgari standartlar,
okula kabul, müfredat ve belgelerin tan›nmas› gi-
bi hususlarla ilgili olabilir...bu standartlar›n anlaş-
mada belirtilen eğitim amaçlar›yla tutarl› olmas›
gerekir. “ Komite, ayr›ca şunlar› söylemektedir:
“Ayr›m gözetmeme, f›rsat eşitliği ve herkesin top-
luma etkili kat›l›m› gibi ilkeler veri al›nd›ğ›nda,
Devletin, serbestliğin, toplumdaki kimi gruplar
aleyhine eğitim f›rsatlar› aç›s›ndan aş›r› eşitsizlik-
lere yol açmas›n› önleme yükümlülüğü vard›r.”
(Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi,
Genel Yorum 13, 1999, İHB/GEN/1/Rev. 5, s.
81). 

Paragraf, Taraf Devlet’in bir yükümlülüğünü de-
ğil, bireylerin haklar›n› vurgulayacak biçimde ka-
leme al›nm›şt›r. Bu maddeye göre Taraf Dev-
let’ten “asgarî standartlar›” belirlemesi talep edil-
memektedir. Ancak, 3(3). madde şunu getirmek-
tedir: “Taraf Devletler, çocuklar›n bak›m›ndan ve
korunmas›ndan sorumlu olan kurumlar›n, hizmet-
lerin ve tesislerin, özellikle güvenlik, sağl›k, gö-
revli personelin say›s› ve niteliği ve gerekli dene-
tim uygulamas› gibi alanlarda yetkililerin belirle-
dikleri standartlara uygun olmas›n› sağlayacaklar-
d›r.” Bu, Devletler’in söz konusu standartlar› özel
okullar için de gözetmeleri gerektiği anlam›na
gelmektedir.

Özel okullar›n 29(1). maddede belirtilen eğitimin
amaçlar›na uygun davranma yükümlülükleri de,
Devletler’in bu davran›ş›n sergilenip sergilenme-
diğini denetleme görevleri olduğu anlam›na gel-
mektedir. Örneğin Komite Mauritius’a

“özel okullara herhangi bir denetim uygulanma-
mas›yla ilgili endişelerini”

belirtmiştir ki, bu da özel okullar›n denetlenmesi-
nin bir görev say›ld›ğ›n› göstermektedir (Mauriti-
us İRSG, Add.64, parag. 15). 
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

29. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (29. madde, e¤itim, sa¤l›k ve çevre ile ilgili devlet kurulufllar›n› özel olarak ilgilendirmek-
tedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin parça-
s› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 29. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi, 

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (29. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin ö¤ret-
menleri, e¤itim alan›ndaki yöneticileri ve meslekî e¤itim rehberlerini kapsamas› gerekir).

2299..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
� E¤itimin hedefleri, Komitenin Genel Yorumu (2001) ›fl›¤›nda yeniden gözden geçirildi mi?

Ülkede çocuklara sa¤lanan her tür e¤itimde afla¤›daki amaçlar gözetiliyor mu?

� çocuklar›n kifliliklerini mümkün olan en üst düzeyde gelifltirebilmeleri, 

� çocuklar›n yeteneklerini eksiksiz gerçeklefltirebilmeleri,

� çocuklar›n zihinsel yetilerini eksiksiz gerçeklefltirebilmeleri,

� bedensel yetilerini eksiksiz gerçeklefltirebilmeleri.

� Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme okullarda ders programlar›na dahil edildi mi? 
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Çocuklara insan haklar›na iliflkin di¤er ilkeler ö¤retiliyor mu? 

� Okullardaki yönetim sistemleri Sözleflme ilkeleri ile uyumlu mu? 

� Ö¤retim yöntemleri Sözleflme ilkeleri ile uyumlu mu? 

E¤itim kurumlar›, hizmetleri ve e¤itim program› çocuklar›n afla¤›da belirtilen konulara yönelik sayg›lar›n› gelifltiri-
ci nitelikte mi? 

� ana-babalar›,

� kendi kültürel ve ulusal kimlikleri, dilleri ve de¤erleri,

� Sözleflmeyi onaylayan ülkenin ulusal de¤erleri,

� geldikleri ülkenin ulusal de¤erleri,

� di¤er uygarl›klar›n ulusal de¤erleri.

� E¤itimin bütün biçimleri çocu¤u özgür bir toplumda sorumlu bir yaflama haz›rlay›c› nitelikte mi? 

� Okullarda demokratik usullere bafl vuruluyor mu? 

� Çocuklara tercihte bulunmalar›, karar vermeleri ve ba¤›ms›z davranmalar› için sorumluluk ve f›rsat tan›n›-
yor mu? 

Çocuklara afla¤›daki konularda e¤itim veriliyor mu? 

� sa¤l›k,

� cinsel bilgiler ve üreme sa¤l›¤›,

� arabuluculuk, uzlaflma, uyuflmazl›klar› fliddet d›fl› yollardan çözme becerileri dahil olmak üzere sosyal
iliflkiler,

� para idaresi ve bütçe,

� yasalar-hukuk,

� toplu yaflam ve yurttafll›k sorumluluklar›.

� Verilen e¤itim bütün insanlar aras›nda anlay›fl›, hoflgörüyü ve dostlu¤u teflvik edici nitelikte mi? 

Afla¤›daki alanlarda cinsiyet ayr›mc›l›¤›na karfl› mücadele edecek önlemler al›nm›fl m›?

� E¤itim programlar›,

� e¤itim materyalleri,

� ders verme davran›fllar›,

� okulda benimsenen de¤erler sistemi

� Çocuklara bar›fl ruhu ile fliddet harici de¤erler ö¤retiliyor mu? 

� E¤itim kurumlar›, ister ö¤rencilerden ister ö¤retmenlerden gelsin her tür fliddeti önlüyor mu?

� Okullarda kabaday›l›k ve küçükleri ezme gibi davran›fllar›n önüne geçiliyor mu?

� E¤itimin bütün biçimlerinde çocuklar›n do¤al çevreye yönelik sayg›lar›n› gelifltirici stratejilere yer veriliyor
mu? 
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Özel okullara izin veriliyor mu? 

Özel okullarda afla¤›daki asgarî standartlar aran›yor mu? 

� ayr›mc›l›k yapmama,

� ö¤rencilerinin yetilerini sonuna dek gelifltirme,

� madde 29(1)’de yer alan de¤erleri ö¤retme ve uygulama,

� çocuklara Sözleflme ile tan›nan haklara sayg›,

� yeterli ve gerekli becerilere sahip kadro bulundurma, sa¤l›k ve güvenlik gereklerini yerine getirme.

� Özel okullarda verilen e¤itimin bütün bu standartlara uymas›n›n sa¤lanmas› için, teftifl ve düzenleme gibi
önlemlere baflvuruluyor mu?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 29. madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 29. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 13: ifade özgürlü¤ü

Madde 14: düflünce, din ve vicdan özgürlü¤ü

Madde 15: dernek kurma özgürlü¤ü

Madde 16: özel yaflam›n korunmas›

Madde 17: bilgiye eriflim ve kitle iletiflim araçlar›n›n rolü

Madde 24: sa¤l›k (sa¤l›k e¤itimi dahil)

Madde 28: e¤itim hakk›

Madde 30: az›nl›klara ya da yerli halklara mensup çocuklar

Madde 31: dinlenme, bofl zaman, oyun, e¤lence ve kültür etkinlikleri

Madde 33: uyuflturucu al›flkanl›¤›na karfl› koruma

Madde 38: çocuklar ve silahl› çat›flma
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Soya, dine ya da dile dayal› az›nl›klar›n ya da yerli halklar›n varoldu¤u Devletler’de, böyle bir az›nl›¤a men-

sup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait oldu¤u az›nl›k toplumunun di¤er üyeleri ile birlikte kendi kül-

türünden yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma haklar›ndan yoksun b›ra-

k›lamaz.

30.
madde az›nl›k ya da yerli halk-
lara mensup çocuklar›n kendi
kültürlerinin, dinlerinin gerek-
lerini yerine getirme ve grupla-

r›n›n diğer üyeleri ile birlikte kendi dillerini ko-
nuşma haklar›n› güvence alt›na almaktad›r.

30. maddeye neden gerek görüldüğü sorusu soru-
labilir. 7. ve 9. maddeler çocuklar›n ana-babala-
r›ndan gereksiz yere ayr›lmalar›n› önlüyor; 8.
madde çocuğun “kendi kimliğini koruma hakk›n›”
koruyor; 14. madde çocuğun din özgürlüğünü
ana-babalar›n bu konudaki rollerine doğrudan
at›fla güvence alt›na al›yor; 16. madde çocuğun
ailesine keyfî ve yasa d›ş› müdahaleleri önlüyor;
20. madde çocuğun aile çevresinden yoksun kald›-
ğ› durumlarda “çocuğun yetiştirilmesinde sürekli-
liğin korunmas›na ve çocuğun etnik, dinsel, kültü-
rel ve dil kimliğine gereken” sayg›n›n gösterilme-
sini öngörüyor; 21. madde bunu ülkeleraras› evlat
edinme işlemleri için bir kez daha teyit ediyor; 29.
madde eğitimin amaçlar› kapsam›nda çocuğun
kendi kültürel kimliğine, dil ve değerlerine sayg›-
y› gerekli görürken çocuğun devlet sistemi d›ş›n-
da eğitim görme hakk›n› kabul ediyor; nihayet 40.
madde de yarg› sisteminde kullan›lan dilin çocuk
taraf›ndan anlaş›lamamas› halinde çevirmen kul-
lan›m›n› öngörüyordu. Bunlara ek olarak 10. ve

22. maddeler göçmenliğe ve mülteci çocuklara
ilişkin özel önlemler al›nmas›n› gerektirmektedir.
Bunlar›n hepsinden önemlisi ise 2. maddedir. Bu
madde, Sözleşme’de yer alan bütün haklar›n “her
çocuğa, kendilerinin, ana babalar›n›n veya yasal
vasilerinin sahip olduklar›, ›rk, renk ... dil, din ...
ulusal, etnik ve sosyal köken ... ve diğer statüler
nedeniyle hiçbir ayr›m gözetmeksizin” ayr›ms›z
biçimde bütün çocuklara tan›nmas›n› öngörmekte-
dir.

Bütün bunlar dikkate al›nd›ğ›nda, 30. maddenin
hükümleri gereksiz say›labilir. Ne var ki, az›nl›k
ve yerli halklara karş› uygulanan ve süreklilik
gösteren ayr›mc›l›ğ›n giderek biriken kan›tlar›, bu
haklardan ayr› bir madde kapsam›nda söz edilme-
sini gerekli k›lm›şt›r. 

Sözleşme, çocuklar›n, ana-babalar›ndan, ailelerin-
den ya da toplumlar›ndan gelebilecek zararl› uy-
gulamalara karş› korunmalar› üzerinde yeterince
durmaktad›r. Sözleşme için, bunun kadar önem ta-
ş›yan bir başka husus da, başkalar›na ne kadar tu-
haf ve yabanc› görünürse görünsün, zararl› olma-
d›ğ› sürece her tür ibadet ve uygulaman›n yap›l-
mas› hakk›d›r. 30. madde, insan haklar› çerçeve-
sinde kald›klar› sürece kültürel çeşitlilikleri kabul
etmektedir. �

30. Maddenin Metni

Az›nl›klara
ya da yerli
halklara
mensup
çocuklar

Özet
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken Rapor-
lar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu
“Özel koruma önlemleri

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›-
lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye; uygulama önceliklerine ve gelecek için be-
lirlenen somut hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

... (d) Az›nl›k ya da yerli gruba mensup çocuklar (madde 30)

Bunlara ek olarak, Taraf Devletler’in, Sözleflme’nin bu maddesi kapsam›na giren çocuklarla ilgili
özel istatistikî bilgiler ve göstergeler sunmalar› da memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5 parag. 23 ve 24)

Periyodik Raporlar K›lavuzu
“VII. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLER‹...

D. Az›nl›k ya da yerli gruba mensup çocuklar (madde 30)

Lütfen, etnik, dinî ya da dilsel bir az›nl›¤a ya da yerli halka mensup çocuklar›n, kendi grubunun di-
¤er üyeleri ile birlikte afla¤›daki haklardan yoksun kalmamas›n› sa¤lamak üzere yasal, idarî, e¤itsel,
bütçesel ve toplumsal düzeylerde al›nan önlemler konusunda bilgi verin: 

Kendi kültüründen yararlanma ve bunun gereklerini yerine getirme;

Kendi dinini ifade etme ve bunun gerektirdiklerini yapma;

Kendi dilini kullanma;

Verilecek raporlar, bu konuda, baflka hususlar›n yan›s›ra afla¤›daki noktalar konusunda da bil-
gi içerecektir; 

Taraf Devlet’in kendi egemenlik alan› içinde bulunan etnik, dinî ya da dilsel az›nl›klar ya da yer-
li gruplar;

Çocu¤un mensup oldu¤u az›nl›k ya da yerli grubun kimli¤ini korumas›n› sa¤lamak üzere al›nan
önlemler;

Az›nl›k ya da yerli gruplara mensup çocuklar›n Sözleflme’de yer alan haklar›n›n tan›nmas› ve bu
haklar›n güvence alt›na al›nmas› için baflvurulan önlemler;

Herhangi bir türde ayr›mc›l›¤› önlemek ve bu konumdaki çocuklara yönelik önyarg›larla müca-
dele etmek için al›nan önlemler; ayr›ca bu konumdaki çocuklar›n sa¤l›k ve e¤itim dahil her alan-
da eflit f›rsatlardan yararlanabilmelerini sa¤lamak üzere at›lan ad›mlar;

Çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg›, mümkün olan en ileri ölçüde yaflam ve ge-
liflme hakk› ve ayr›m gözetmeme baflta olmak üzere Sözleflme’nin genel ilkelerine sayg› duyul-
mas›n› sa¤lamak üzere al›nan önlemler;

30. maddenin yaflama geçirilmesinde Sözleflme’nin di¤er hükümlerinin, bu arada çocu¤un kim-
li¤inin, aile ortam›n›n korunmas› ve çocu¤a alternatif bak›m sa¤lanmas› (örne¤in madde 20,
parag. 3 ve madde 21), e¤itim ve çocuk mahkemeleri gibi kiflisel haklar alan›ndaki hükümlerin
gözetilmesini sa¤lamak üzere al›nan önlemler;

Yafl, cinsiyet, dil, din, sosyal ve etnik köken itibar›yla olanlar dahil ilgili çocuklar› kapsayan, ay-
r›flt›r›lm›fl veriler;

Bu maddenin uygulanmas›nda al›nan mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için benimsenen
hedefler.”

(ÇHS/K/58, parag. 165 ve 166. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da
bu konudaki raporlarla iliflkilidir: 22, 30, 57, 60, 81 ve 106; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3,
sayfa 687.)
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Konunun oluflumu

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin 27. maddesi şöyle demektedir: “Etnik, dinî
veya dilsel az›nl›klar›n bulunduğu bir Devlet’te,
böyle bir az›nl›ğa mensup bulunan kişilerin, gru-
bun diğer üyeleri ile birlikte toplu olarak kendi
kültürel haklar›n› kullanma, kendi dinlerinin gere-
ği ibadeti etme ve uygulama veya kendi dillerini
kullanma haklar› engellenmez.”

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 30. maddesi
bu durumda özel olarak çocuklara at›fta bulunarak
“yerli halklar›n varolduğu” eki d›ş›nda hemen he-
men ayn› şeyi tekrar etmektedir. 30. madde, Mek-
sika taraf›ndan desteklenen “Dört Yön Konseyi”
adl› bir hükümet d›ş› kuruluşun yapt›ğ› öneri ile
ortaya ç›km›şt›r. Amaç, yerli halklara mensup ço-
cuklar›n haklar›yla ilgili bir maddenin de Sözleş-
me’de yer almas›yd›. Taslağ› haz›rlayan Çal›şma
Grubu bunun bütün az›nl›k gruplara mensup ço-
cuklar› kapsamas› gerektiğini, ancak Uluslararas›
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde yer alan
ifadeler d›ş›nda ifadeler kullanman›n yerinde ol-
mayacağ›n› kabul etti (E/KN.4/1986/39, s. 13;
Detrick, s. 408).

1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab› ay-
r›ca şu hususa da işaret etmektedir: “Sözleşme’de
geçen çoğul ‘kişiler’ ifadesinin yerine ‘çocuk’
denmesiyle, ‘çocuğun mensup olduğu grubun di-
ğer üyeleriyle birlikte’ ifadesine karş›n, bu mad-
dede tan›nan haklar›n bireysel niteliği vurgulan-
m›şt›r.” (K›lavuz, s. 489)

Bunlar, Sözleşme’nin ilkelerinden ayr›lmaks›z›n
sağlanan önemli ilerlemelerdir. Ayr›ca belirtilmesi
gerekli bir husus da şudur: Kimi ülkelerde nüfusun
çoğunluğunun haklar› inkar edilmektedir (örneğin
apartheid s›ras›nda Güney Afrika’da olduğu gibi)
ve ayr›ca “etnik, dinî ya da dilsel” kimlik iddias›n-
da bulunamayacak olan, ancak kültürlerinden ya-
rarlanma haklar› gerekçesiz biçimde inkar edilen
az›nl›k gruplar da görülmektedir (örneğin Avru-
pa’n›n bat›s›ndaki kimi “göçebe” gruplar gibi).

İnsan Haklar› Komitesi’nin, Uluslararas› Kişisel
ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 27. maddesi ile
ilgili olarak dile getirdiği 23 Say›l› Genel Yorum
şu noktalara değinmektedir:

• bu, az›nl›k gruplara mensup bireylere tan›nan,
insanlar›n birey olarak ve başkalar› ile birlikte
Sözleşme uyar›nca sahip olduklar› haklardan
ayr›, onlara verilen ek bir hakt›r;

• bu, kolektif bir kendi kederini tayin hakk› ol-
may›p, herhangi bir Taraf Devlet’in egemenli-
ğini ya da toprak bütünlüğünü tehdit edecek
bir içerik taş›mamaktad›r. Bu arada, kültürden
yararlanma hakk› “üzerinde yaşanan topraklar
ve buran›n kaynaklar›n›n kullan›lmas›yla ya-

k›ndan ilgili bir yaşam tarz›ndan ibaret olabi-
lir. Bu söylenen, az›nl›k oluşturan yerli halkla-
ra mensup kişiler için özellikle geçerlilik taş›-
yabilir. Bu hak, avc›l›k, bal›kç›l›k, ayr›lm›ş
özel alanlarda yaşama gibi geleneksel etkinlik-
leri de içerebilir”;

• ayr›m gözetmeme ve herkese eşit davranma
biçimindeki uluslararas› ya da yerel yükümlü-
lükler az›nl›klar›n tan›nmamas› anlam›na gel-
mez;

• bu hak, yaln›zca oran›n yurttaşlar›na ve daimi
ikamet sahiplerine değil, bölge içindeki herke-
se tan›nan bir hakt›r;

• bir az›nl›k dilini kullanma hakk›, ifade özgür-
lüğü ve suçlama ile karş› karş›ya kalan kişile-
rin çevirmen kullanma haklar›ndan ay›rt edil-
melidir; söz konusu olan, az›nl›klar›n kendi
dillerini kendi aralar›nda konuşmalar›yla ilgili
bir hakt›r;

• hakk›n negatif terimlerle “haklar› inkar edile-
mez” biçiminde ifade edilmesi, her şeye karş›
bir hakk›n varl›ğ›n› ortaya koymaktad›r. Bu da
Taraf Devlet’e, az›nl›k grubun kültürel kimli-
ğini, dilini ya da dinini korumak için hem ken-
disinin hem de başkalar›n›n hareketleri aç›s›n-
dan pozitif önlemler alma yükümlülüğü geti-
rir;

• bu tür pozitif önlemler başka herhangi bir gru-
ba ya da bireye ayr›mc› yaklaşmamal› ya da
Sözleşme’nin başka herhangi bir maddesini
ihlâl eden içerik taş›mamal›d›r;

• amaç, az›nl›klar›n varl›klar›n› sürdürmelerinin
ve sürekli gelişmelerinin sağlanmas›, böylece
“bir bütün olarak toplumun dokusunun zen-
ginleştirilmesidir.”

(İnsan Haklar› Komitesi, Genel Yorum 23, 1994,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 147-150)

Sözleşme’nin 27. maddesindeki ifadenin “hakk›n-
dan yoksun b›rak›lamaz” gibi negatif biçimde ko-
nulmas› (ayn› ifade Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin 30. maddesinde de tekrarlanmaktad›r),
1992 y›l›nda Genel Kurul taraf›ndan kabul edilen
Ulusal, Etnik, Dinî ve Dilsel Az›nl›klara Mensup
Kişilerin Haklar› Sözleşmesi’nde bu biçimde yer
almamaktad›r. Bu belgede, az›nl›klara mensup ki-
şilerin haklar›na pozitif ifadelerle at›fta bulunul-
maktad›r (örneğin, “Devletler, kendi egemenlik
alanlar› içinde bulunan az›nl›klar›n varl›ğ›n› ve
ulusal, etnik, kültürel, dinî ve dilsel kimliklerini
koruyacaklard›r”). Ayr›ca, Devletler’in bu hakla-
r›n yaşama geçirilmesiyle ilgili yükümlülükleri de
aç›k biçimde ifade edilmiştir (“... ve bu kimliğin
geliştirilmesi için gerekli koşullar› sağlayacaklar-
d›r ... Devletler bu amaçlar›n gerçekleşmesi için
gerekli yasal ve diğer önlemleri alacaklard›r”)
(madde 1).
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Irk Temelinde Ayr›mc›l›ğ›n Ortadan Kald›r›lmas›
Komitesi, ayr›ca, yerli halklar›n haklar›na ilişkin
bir Genel Tavsiye de benimseyerek Taraf Devlet-
lere “yerli ve ayr› kültürlerin, tarihin, dilin ve ya-
şam tarz›n›n Devletin kültürel kimliğini zengin-
leştiren unsurlar olarak tan›nmas› ve sayg›yla kar-
ş›lanmas› ve bu miras›n korunmas›” çağr›s›nda
bulunmuştur. Bu çerçevede özellikle bu topluluk-
lar›n toprak haklar› tan›nacak ve ayn› topluluklara
“kendi kültürel özellikleri ile uyumlu sürdürülebi-
lir ekonomik ve sosyal kalk›nma koşullar› sağla-
nacakt›r.” (Irk Temelinde Ayr›mc›l›ğ›n Ortadan
Kald›r›lmas› Komitesi, Genel Tavsiye XXIII,
1997, İHB/GEN/1/Rev. 5, s. 192 ve 193) 

Ülkeler zaman zaman yurttaşlar›n haklar› ile ken-
di topraklar›nda ikamet edenlerin haklar› aras›nda
belirli bir ayr›m gözettiklerinden, 1990 tarihli Bü-
tün Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklar›-
n›n Korunmas› İle İlgili Uluslararas› Sözleşme
önemli bir belgedir. Bu belge göçmen işçilerin
kendi dinlerinin gereklerini yerine getirme hakla-
r›n› korumakta (madde 12) ve Taraf Devletler’den
şunu sağlamalar›n› istemektedir: “Göçmen işçiler-
le aile üyelerinin kültürel kimliklerine sayg› du-
yulmas›n›n sağlanmas›, bu insanlar›n geldikleri
ülke ile kültürel bağlar›n› sürdürmelerinin engel-
lenmemesi (madde 31) ve çocuklar›na hem bulun-
duklar› ülkenin dilini hem de ana dillerini öğrete-
cek politikalar izlenmesi” (madde 45).

Irkç›l›ğa, Irk Temelinde Ayr›mc›l›ğa, Yabanc›
Düşmanl›ğ›na ve Bunlarla İlgili Hoşgörüsüzlüğe
Karş› Dünya Konferans› (Durban, Güney Afrika,
Eylül 2001) yay›nlad›ğ› bildirgede 30. madde
metnini tekrarlamaktad›r (Bildirge, parag. 73).
Eylem Program›nda şöyle denmektedir: “ulusal,
etnik, dinsel ya da dilsel az›nl›klara mensup kişi-
lerin herhangi bir ayr›mc›l›kla karş›laşmadan eği-
tim imkanlar›na ulaşmalar›n›; mümkün olduğu
durumlarda kendi dillerini öğrenme imkanlar›n›n
tan›nmas›n› ve bu kişilerin ›rkç›l›ğ›n, ›rk temelin-
de ayr›mc›l›ğ›n, yabanc› düşmanl›ğ›n›n ve bunlara
bağl› hoşgörüsüzlüğünün herhangi bir biçiminden
korunmalar›n› sağlayacak önlemlerin al›nmas›...”
(Eylem Program›, A/KONF. 189/12, parag. 124;
Eylem Program› ayr›ca yerli halklara ilişkin ayr›n-
t›l› tavsiyeler de içermektedir.) 

Çekinceler

Türkiye ve Fransa 30. maddeye çekince koymuş-
tur.

Türkiye’nin çekincesi şöyledir: “Türkiye Cumhu-
riyeti, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 17.,
29. ve 30. maddelerinde yer alan hükümleri, Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasas› ve 24 Temmuz 1923
tarihli Lozan Antlaşmas›’n›n metnine ve ruhuna
uygun olarak uygulama hakk›n› sakl› tutmakta-
d›r.” (ÇHS/K/2/Rev.5, s.33). 

Komite, Türkiye’nin bu çekincesinin

“1923 tarihli Lozan anlaflmas› çerçevesinde
az›nl›k olarak tan›mlanmayan, baflta Kürtler ol-
mak üzere etnik gruplara mensup çocuklar üze-
rinde olumsuz etkileri olabilece¤ini”

belirtmiş ve Türkiye’ye çekincesini geri çekme
tavsiyesinde bulunmuştur (Türkiye İRSG, Add.
152, parag. 11).

Fransa’n›n çekincesi ise şöyledir: “Cumhuriyet
Hükümeti aç›klar ki, Frans›z Anayasas›’n›n 2.
maddesi ›ş›ğ›nda, Cumhuriyet söz konusu olduğu
sürece 30. madde uygulanabilir nitelikte değildir”
(ÇHS/K/Rev.5, s. 18). Fransa’n›n İlk Raporu’nda
bu çekinceye ilişkin aç›klamas› konuya fazla aç›k-
l›k getirmemektedir: “Fransa Sözleşme’ye bir çe-
kince koymuş ve yoruma dayal› iki aç›klama yap-
m›şt›r. Çekince 30. madde ile ilgilidir. Frans›z
Cumhuriyeti Anayasas›’n›n 2. maddesine göre
(‘Fransa, bölünmez, laik, demokratik ve sosyal bir
Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet, köken, ›rk ya da din
fark› gözetmeksizin bütün yurttaşlar› yasa önünde
eşit k›lmaktad›r. Bütün inançlara sayg› duymak-
ta...’) Fransa Sözleşme’nin 30. maddesini [metin-
de 13] Cumhuriyet aç›s›ndan uygulanamaz bul-
maktad›r. Gerçekten de, bu eşitlik ve ayr›m gözet-
meme ilkeleri temelinde Fransa’da az›nl›klar›n
varl›ğ› özel bir statüden yararlanma anlam›nda ka-
bul edilemez. Fransa Uluslararas› Kişisel ve Siya-
sal Haklar Sözleşmesi’nin 27. maddesine ilişkin
olarak da benzer bir çekince koymuştur.” (Fransa
İR, Add. 15, parag. 47)

Komitenin değerlendirmesi ise şöyledir: 

“(Bu çekince) endifleyle karfl›lanm›flt›r. Komite
vurgulamak ister ki, Çocuk Haklar› Sözleflmesi,
az›nl›klara mensup olanlar dahil çocuklar›n kifli-
sel haklar›n› korumay› ve güvence alt›na almay›
amaçlamaktad›r.” (Fransa ‹RSG, Add. 20, pa-
rag. 11)

Bu aç›klamay› anlamak güçtür. Çünkü 30. madde
az›nl›k gruplara ‘özel statü’ getirmemekte, yaln›z-
ca Fransa Anayasas›’n›n yapt›ğ› gibi bu gruplar›n
kişisel haklar›n› korumaktad›r. İnsan Haklar› Ko-
mitesi’nin Sözleşme’nin 27. maddesine ilişkin
Genel Yorumu Fransa’n›n konumunu şu şekilde
değerlendirmektedir: “Sözleşme, ayr›ca, 27. mad-
de kapsam›nda korunan haklarla 2(1). ve 26. mad-
delerde güvenceler aras›nda ayr›m gözetmektedir.
2(1). madde ile getirilen anlaşmadan ayr›ms›z her-
kesin yararlanmas› hakk›, herhangi bir az›nl›k gru-
ba mensup olup olmad›klar›na bak›lmaks›z›n
Devlet’in topraklar› ya da yarg› alan› içinde yaşa-
yan bütün kişilere tan›n›r. Ayr›ca 26. madde yasa
önünde eşitlik, yasalar›n herkese eşit koruma sağ-
lamas› ve Devletler’in sağlad›ğ› haklarla koyduğu
yükümlülükler aç›s›ndan ayr›m gözetmeme gibi
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belirgin bir hak tan›maktad›r. Bu hak, Sözleşme
ile güvence alt›na al›n›p al›nmad›ğ›na bak›lmaks›-
z›n, Devlet’in 27. maddede belirtilen az›nl›klara
mensup olsunlar olmas›nlar kendi topraklar›nda
ve egemenlik alan›nda yaşayan herkese yasalarla
tan›d›ğ› diğer bütün haklar›n kullan›m›n› belirler.
Etnik köken, dil ve din temelinde ayr›mc›l›k gö-
zetmediklerini ileri süren ülkeler, salt bu temel
üzerinden az›nl›k gruplar olmad›ğ›n› söylerken
yanl›ş yapmaktad›rlar.” (İnsan Haklar› Komitesi,
Genel Yorum 23, 1994, İHB/GEN/1/Rev.5, s.
147)

Bunlara ek olarak iki ülke daha, Kanada ve Vene-
züela da, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 30.
maddesi ile ilgili aç›klamalarda bulunmuşlard›r. 

Kanada’n›n aç›klamas› şöyledir: “Kanada Hükü-
meti’nin görüşüne göre, Kanada’da yaşayan yerli
halklara ilişkin olarak, Sözleşme’nin 4. maddesin-
deki sorumluluklar›n yerine getirilmesinde 30.
maddenin hükümleri gözetilmelidir. Özellikle,
Sözleşme’de yerli halklara mensup çocuklara ta-
n›nan haklar›n yaşama geçirilmesinde hangi ön-
lemlerin uygun olacağ› değerlendirilirken, bu ço-
cuklar›n, toplumlar›ndaki diğerleri ile birlikte
kendi kültürlerinin ve dinlerinin gereklerini yerine
getirme ve kendi dillerini konuşma haklar›n›n in-
kar edilmemesine özen gösterilmelidir”
(ÇHS/K/2/Rev.8, s.16). Kanada, ayr›ca, 21. mad-
deye 30. madde bağlam›nda özel bir çekince koy-
muştur. Bu çekince, evlat edinmede yerli halka
özgü uygulamalarla ilgilidir ki, 30. madde bağla-
m›nda bu tür uygulamalara izin verildiği takdirde,
bu kez 21. maddeye ayk›r› ve “Komite’nin de en-
dişe duyduğu” bir durum ortaya ç›kacakt›r (Kana-
da İRSG, Add.37, parag. 10). Eğer bu aç›klama
Kanada’n›n Sözleşme’nin 30. maddesine diğer
maddeler üzerinde üstünlük tan›yabileceği anla-
m›na geliyorsa, bunun kabul edilmemesi gerekir.
Eğer as›l amaç bu değil de Kanada Hükümeti’ne
30. madde hükümlerine özellikle dikkat etmesini
an›msatmaksa, bunun Sözleşme hükümleri ile
uyuşmayan bir içeriği yoktur. 

Venezüela ise şu aç›klamay› yapm›şt›r: “Venezü-
ela Hükümeti’ne göre 20. madde, Sözleşme’nin 2.
maddesinin uygulanabileceği bir durum olarak ele
al›nmal›d›r.” (ÇHS/K.2/Rev.8, s. 44). Komite,
Venezüela’n›n ilk raporuna yan›t verirken bu bil-
dirgeye ilişkin herhangi bir yorumda bulunmam›ş-
t›r. Yine de, İnsan Haklar› Komitesi’nin Fransa ile
ilgili olarak yapt›ğ› ve burada al›nt›lanan yorumun
burada da geçerlilik taş›d›ğ› söylenebilir.

“... bir az›nl›¤a mensup olan ya
da yerli halktan olan çocuk, ait
oldu¤u az›nl›k toplulu¤unun
di¤er üyeleri ile birlikte kendi

kültüründen yararlanma ...
hakk›ndan yoksun b›rak›lamaz”

30. madde, çok say›da yerli ve az›nl›k grubun eği-
tim, sağl›k ve iş imkânlar› aç›s›ndan ayr›mc›l›ğa,
ayr›ca sosyal önyarg›lara ve aç›k tacize maruz kal-
d›ğ› anlam›na gelmez. Madde, ekonomik ve siya-
sal haklarla değil, kültürel, dinî ve dilsel haklarla
ilgilidir. Bununla birlikte “kendi kültüründen ya-
rarlanma ... hakk›ndan yoksun b›rak›lamaz” biçi-
minde ifade edilen hak genellikle sosyal ve siya-
sal yönlerden ihlâle uğramaktad›r. Örneğin:
“Komite, Hükümet’in, k›zlar, az›nl›k ya da yerli
halklara mensup çocuklar, yoksullar›n çocuklar›
gibi sürekli olarak ayr›mc› davran›fllara ve uygu-
lamalara maruz kalan özel gruplarla ilgili sorun-
lar› ciddî biçimde ele alarak çocuk haklar› konu-
sunda kamuoyunu hedef alan kampanyalar ge-
lifltirmesini tavsiye etmektedir. Bir baflka tavsiye
de, bu çocuk gruplar›n›n durumunu iyilefltirecek
önlemlerin al›nmas›d›r.” (Nikaragua ‹RSG,
Add.36, parag. 31)

Komite, göçer gruplara mensup çocuklar›n,
özel olarak gelifltirilmifl e¤itim ve sa¤l›k sistem-
leri arac›l›¤›yla e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerine eri-
flimlerinin sa¤lanmas› için daha ileri ad›mlar at›l-
mas›n› tavsiye eder. Söz konusu sistemler ço-
cuklar›n, kendi gruplar›ndan baflkalar›yla birlikte
Sözleflmenin 30. maddesinde öngörüldü¤ü gibi
kendi kültürlerini yaflama ve gelifltirme haklar›n›
tan›yacak biçimde olmal›d›r.” (Cezayir ‹RSG,
Add. 76, parag. 37) 

Dahas›, az›nl›k ve yerli halktan gruplar›n ekono-
mik yoksulluklar›, bu gruplar›n kültürlerini de yok
etmektedir. Tüm dünyada, gelir kültürü egemen
oldukça özellikle yerli halktan gruplar çaresiz du-
rumlara düşmüşler, bu gruplar›n kültürleri ve ge-
leneksel etkinlikleri yozlaşt›r›lm›ş ve sömürül-
müştür.
İnsan Haklar› Komitesi’nin de işaret ettiği gibi (s.
415) kültürel haklar› genellikle toprakla, bal›kç›-
l›kla ve avc›l›kla ilgili yaşama haklar›yla bağlant›-
l›d›r. Taraf Devletler, bu kesimlere yönelik sağl›k
ve eğitim hizmetlerinin kültürel al›şkanl›klara mü-
dahale etmeyecek biçimde verilmesini sağlamak
için özel önlemler almak durumunda kalabilirler.
Örneğin Kosta Rika Komite’ye verdiği raporda
yerli halktan az›nl›klar aras›nda bebek ölüm oran-
lar›n›n ulusal ortalaman›n üç kat üstünde olduğu-
nu belirtmektedir. Bunun bir nedeni de, bu insan-
lar›n kimlik kartlar›n›n bulunmamas› ve bu neden-
le her tür hizmete ulaşmakta güçlük çekmeleridir.
Kosta Rika Hükümeti bugün bu soruna bir çözüm
yolu bulma çabas› içindedir (Kosta Rika İR, pa-
rag. 356-359).
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Komite, yerli halklara mensup çocuklardan, k›rsal
kesimlerde yaşayan çocuklar ve k›zlar›n yan›s›ra,
Sözleşme’nin birçok maddesi aç›s›ndan ayr›mc›l›-
ğa maruz kalan kesimler olarak s›kça at›fta bulun-
maktad›r. Zaman zaman, belirli az›nl›k gruplardan
özel olarak söz edilmektedir. Örneğin, Senegal’de
yaşayan Talibe’ler ve Burundi’deki Batwa için
şöyle denmektedir:

“Komite, çok say›da Talibe’nin içinde bulundu-
¤u çok güç yaflam koflullar›ndan özellikle endifle
duymaktad›r. Bu insanlar, yasalar›n tan›d›¤› te-
mel haklardan yoksun durumdad›rlar...

“Komite, Sözleflme’nin uygulanma sürecinde
Taraf Devlet’in, Talibe’lerin durumuna özel
önem vermesini tavsiye etmektedir. Bu insanla-
r›n temel haklar›ndan etkin biçimde yararlana-
bilmeleri için daha ileri düzeyde önlemlere bafl-
vurulmal› ve bu insanlara yönelik her tür ayr›m-
c›l›k önlenmelidir. Taraf Devlet, bu grubun du-
rumun dinî liderler ve toplum liderleri ile birlikte
etkili biçimde izlemek üzere çaba göstermeli-
dir.” (Senegal ‹RSG, Add.44, parag. 15 ve 29)

“Komite, Batwa çocuklar›n›n yoksullu¤undan ve
bu kesimin hiçbir hakk›na sayg› duyulmamas›n-
dan derin endifle duymaktad›r. Gerçekten de
bu gruba mensup çocuklar›n e¤itim, sa¤l›k, ya-
flama, geliflme, kültür ve ayr›mc›l›ktan korunma
haklar› gözetilmemektedir.

“Komiteye göre Taraf Devlet Batwa çocuklar›
hakk›nda ek bilgi toplamak üzere ivedilikle ha-
rekete geçmeli, ulusal politikalar›n belirlenmesi
sürecine Batwa kesiminin kat›l›m› güçlendirmeli
ve Batwa çocuklar›n›n haklar›n› koruyacak bir
eylem plan› gelifltirmelidir. Bu plan, az›nl›klar ve
yerli halklara mensup gruplar›n haklar›n› da dik-
kate alacak biçimde haz›rlanmal›d›r.” (Burundi
‹RSG, Add. 133, parag. 77 ve 78)

Roman çocuklar›n kimi Avrupa ülkelerindeki du-
rumlar› da Komitenin endişelerine neden olmuş-
tur: 

“Komite, Sözleflme’nin özellikle 2., 29. ve 30.
maddeleri ba¤lam›nda az›nl›k gruplara mensup
çocuklar›n durumundan endifle etmektedir. Ro-
man (çingene) çocuklar›n okula devam etme-
meleri ciddî bir sorundur. Daha genel olarak ba-
k›ld›¤›nda ise Komite bu az›nl›k gruba yönelik
önyarg›larla mücadele için daha etkili önlemler
al›nmas› gerekti¤i kan›s›ndad›r...

“Hükümet, az›nl›k gruplara mensup çocuklarla
ilgili daha aktif bir ayr›mc›l›k karfl›t› politika be-
nimsemelidir. Özellikle Roman nüfus söz konu-

su oldu¤unda bu söylenen kat›l›m› teflvik eden,
düflmanl›k ya da bofllamadan ileri gelen önyar-
g›lar k›s›r döngüsünü k›rmaya yönelik ön tedbir-
ler gerektirmektedir. Roman az›nl›¤a mensup
çocuklar›n okula göreceli olarak az devam et-
meleri sorunu hemen ele al›nmal›d›r.” (Roman-

ya ‹RSG, Add.16, parag. 10 ve 21)

“Yoksulluk içindekiler, güney bölgesinden gelen-
ler, Roman’lar ve yabanc› çocuklar gibi özellikle
güç durumdaki çocuklar› hedef alan ayr›mc› dav-
ran›şlar› ve önyarg›lar› k›rmak için daha ileri dü-
zeyde önlemler al›nmal›d›r. Hükümet, bu çocukla-
ra yönelik davran›şlarla ilgili daha aktif bir konum
al›p daha kapsay›c› bir politika izlemeyi ve söz
konusu kesimlerin İtalyan toplumuyla tam anlam-
da bütünleşmelerini sağlamay› daha ciddî biçimde
düşünmelidir.” (İtalya İRSG, Add.41, parag. 17)

“Komite, az›nl›klara mensup çocuklar›n haklar›n›
güvence alt›na almak amac›yla at›lan ad›mlar›,
bu arada özellikle Roman çocuklara okul yard›-
m›yla dilsel ve kültürel destek öngören projeleri
taktir etmekle birlikte, gerek Roman gerekse di-
¤er az›nl›klara mensup çocuklar›n karfl›laflt›klar›
toplumsal ve di¤er ayr›mc›l›k biçimlerine iliflkin
endiflelerini sürdürmektedir. Bu arada anayasa
gere¤i“etnik grup” say›lmayan kesimlere men-
sup çocuklar›n durumu özellikle duyarl›l›k konu-
sudur... Komiteye göre Taraf Devlet, Roman,
Sinti ve di¤er az›nl›klara mensup çocuklar›n
haklar›n›n korunmas› için gerekli her türlü önle-
mi almal›, bu önlemler Sözleflmenin 2. ve 30.
maddeleri ›fl›¤›nda çocuklar› her tür ayr›mc›l›k-
tan koruyucu içerikte olmal›d›r.” (Avusturya
‹RSG, Add. 98, parag. 30)

“Komite, belirli konulardaki endiflelerini dile ge-
tirmek ister: Roman çocuklar›n ço¤u, kendileri
ile ço¤unluk aras›nda fiilen var olan ya da san›-
lan kültürel farkl›l›klar nedeniyle özel okullara
gitmekte; Okul Yasas› Roman dilinde e¤itim ön-
görmemekte ve ayr›ca Roman halk ve çocuklar›-
na iliflkin olumsuz ve kal›plaflm›fl yarg›lar genel-
likle her yerde, ama özellikle ilk raporda göze
çarpmaktad›r. 

“Komite Taraf Devlete, gerekti¤inde destekleyi-
ci e¤itim de sa¤layarak Roman çocuklar›n di¤er-
leriyle ayn› okullara gidebilmeleri için yeni ön-
lemler almas›n› tavsiye eder. Taraf Devlet ayr›ca
e¤itim sistemindeki Roman dilinin yasa ve uygu-
lamalar aç›s›ndan bu halk›n bugünkü gereksi-
nimlerini ne kadar karfl›layabildi¤ini de¤erlendir-
meli ve Sözleflmenin 29. maddesi do¤rultusun-
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da okullarda Roman dilinde e¤itim verilebilmesi
için gerekli giriflim ve düzenlemelere bafllamal›-
d›r. Bu dilde ö¤retmen e¤itimi de güçlendiril-
melidir. Taraf Devlet, Sözleflmenin 24 ( c ) mad-
desi ›fl›¤›nda e¤itim sisteminin ve özellikle de
medyan›n az›nl›klara yönelik olumlu ve yap›c›
bir tutum benimsemesine çal›flmal› ve çocuklar
dahil, az›nl›klarla ço¤unluk aras›ndaki kültürel
diyalogu teflvik etmelidir.” (Slovakya ‹RSG, Add.
140, parag. 47 ve 48). 

Komite, ayr›ca önyarg›lara ve ›rkç›l›ğa karş› genel
girişimleri de teşvik etmektedir. Örneğin Alman-
ya’ya iletilen şudur:

“Komite, Taraf Devlet’in yabanc› düflman› e¤i-
limler ve ›rkç›l›k gösterileriyle mücadele ve bu
yönelimleri önleme kararl›l›¤›n› sayg›yla karfl›la-
maktad›r. Hükümet, federal, eyalet ve yerel dü-
zeylerdeki yetkililerin bu tür olgulara karfl› ülke
ölçe¤inde bir kampanya gelifltirilmesinde etkili
bir iflbirli¤ine yönelmeleri ve Avrupa Konseyi ta-
raf›ndan bafllat›lan Gençlik Kampanyas› çerçe-
vesinde etnik ve ›rksal uyumu sa¤lamak için
gösterdi¤i çabalar› not etmektedir.” (Almanya
‹RSG, Add.43, parag. 6)

Buna benzer bir kampanya Nikaragua’ya da öne-
rilmiştir:

“Komite, Taraf Devlet’in, çocuk haklar› kampan-
yas› konusunda etkili bir kampanya bafllatmas›-
n›, bunu yaparken örne¤in k›z çocuklar, az›nl›k-
lara ve yerli halklara mensup çocuklar, yoksulla-
r›n çocuklar› gibi özel gruplara yönelik sürüp gi-
den ayr›mc› davran›fllara karfl› önlemler gelifltir-
mesini tavsiye etmektedir. Bir baflka öneri de,
bu çocuklar›n durumlar›n› iyilefltirecek ön ted-
birlerin al›nmas›d›r.” (Nikaragua ‹RSG, Add.36,
parag. 31)

Nihayet Komite Meksika’ya yaşama geçirilebilir
yasal düzenlemelere yönelmesini önermiştir (ki
bu ülkede resmen tan›nm›ş 56 yerli grup bulun-
maktad›r ve yerli gruplara mensup çocuklar›n du-
rumunun hayli kötü olduğu belirlenmiştir):

“Çocuklara yönelik ayr›mc›l›¤›n yasaklanmas›yla
ilgili ilkeler ülkedeki genel yasalara dahil edilme-
lidir ve yarg› önünde bu ilkelere at›fta bulunul-
mas› mümkün hale getirilmelidir.” (Meksika
‹RSG, Add.13, parag. 15)

Komite, Meksika’n›n ikinci raporuna yan›t verir-
ken yerli halklara mensup çocuklara ilişkin belirli
bir ilerleme kaydedildiğini kabul etmiş, ancak bu
yönde daha etkili önlemler al›nmas› yönündeki
tavsiyesini bir kez daha dile getirmiştir (Meksika,
2RSG, Add. 112, parag. 18 ve 29).

Komite, silahl› çat›şma ortamlar›ndaki çocuklarla
ilgili Genel Yorumu’nda ise

“... çocuklar›n kültürel ortamlar›n›n korunmas›
gereklili¤ini” vurgulam›flt›r. (ikinci oturum rapo-
ru, Eylül-Ekim 1992, ÇHK/K/10, s. 23)

Bu söylenenin gerçekleştirilmesi, Devlet’in başka
kültürden mülteci çocuklar› kabul ettiği durumlar-
da güç olabilir. Ancak, savaş›n ve yerlerinden
yurtlar›ndan olman›n travmas› alt›ndaki çocukla-
r›n, kendilerine tan›d›k gelen kültürel uygulamala-
r›n sağlayacağ› güvenceye özellikle gereksinimle-
ri vard›r. Dolay›s›yla, 30. madde bağlam›nda bu
haklar›n sağlanmas› büyük önem taş›maktad›r.

“… kendi dinine inanma ve
uygulama”

Az›nl›k gruplardan çoğu herhangi bir müdahale
olmaks›z›n kendi dinlerinin gereklerini yerine ge-
tirebilmektedir. Bu konuda bir müdahalenin söz
konusu olduğu Çin’le ilgili olarak ise Komite de-
rin endişelerini dile getirmiştir: 

“Sözleflme’nin 30. maddesi ›fl›¤›nda ve az›nl›kla-
ra mensup çocuklar›n kendi dinlerinin gerekleri-
ni yerine getirebilme haklar› ba¤lam›nda Komi-
te, Tibet’teki dinî az›nl›¤›n insan haklar›n›n ihlâli
konusunda derin endiflelerini dile getirmek is-
ter. Dinî ilkelere ve uygulamalara devlet müda-
halesi Tibet nüfusu içindeki genç kuflaklar aç›-
s›ndan son derece talihsiz bir olgudur ... Komi-
te, Taraf Devlet’in bu duyarl›l›klara yap›c› yan›t-
lar vermesini tavsiye eder.” (Çin ‹RSG, Add.56,
parag. 20 ve 41)

Beş dini (İslâmiyet, Katoliklik, H›ristiyanl›k, Hin-
du ve Budizm) “resmen tan›yan” Endonezya ko-
nusunda ise Komite şu duyarl›l›ğ›n› dile getirmiş-
tir:

“resmen tan›man›n belirli dinlerle s›n›rlanmas›,
ayr›mc› uygulamalara yol açabilir.” (Endonezya
‹RSG, Add.25, parag. 13)

“… kendi dilini kullanma...”

Bu, herhangi bir müdahale görmeksizin bir az›nl›k
dilini kullanabilme hakk›yla ilgilidir. Çocuklar›n
kendi dillerini “kullanma” haklar›, mutlaka bu ço-
cuklar›n tüm eğitimlerinin bu dilden verilmesi an-
lam›na gelmez. Ancak bu, başlarda, göçmen ve
mülteci çocuklar için gerekli olabilir. Tan›nan
hak, ayr›ca, çocuklara okullarda ana dillerinin öğ-
retilmesine yönelik pozitif önlemleri içerebilir.
UNICEF taraf›ndan bildirildiğine göre çocuğun
ana dilinde eğitim verilmesi “eğitimde yüksek ba-
şar› düzeyine ulaşan ülkelerde bir kurald›r. Bunu,
bir de ilk y›llardaki eğitimin ana dilde verilmedi-
ği, Portekizce ve Frans›zca’n›n egemen olduğu
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Afrika ülkeleri ile karş›laşt›rmak gerekir. Nitekim
bu ülkeler, dünyada okul kay›t oranlar›n›n en dü-
şük olduğu ülkelerdir.” (S. Mehrotra, J.Vandemo-
ortele, E. Delaamonica, Basic services for all?
UNICEF, Innocenti Araşt›rma Merkezi, 2000, s.
27). Bunlar›n yan›s›ra, az›nl›k dili konuşan çocuk-
lar›n çoğunluğun dilini bilmemeleri nedeniyle
avantajs›z duruma düşmelerini engelleyecek ön-
lemler de söz konusu olabilir.

Bütün Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Hak-
lar›n›n Korunmas›na İlişkin Uluslararas› Sözleş-
me 45. maddesinde bu ayr›mlar› dile getirmekte-
dir:

“(2) İnsanlar›n çal›şt›klar› Devletler, gerektiğinde
bu insanlar›n geldikleri Devletler’le işbirliği yapa-
rak, göçmen işçilerin çocuklar›n›n, yerel dilin öğ-
retilmesi dahil olmak üzere, bulunduklar› ülkede-
ki okul sistemine entegrasyonunu kolaylaşt›ran bir
politika izleyeceklerdir.

(3) İnsanlar›n çal›şt›klar› Devletler, göçmen işçi-
lerin çocuklar›n›n kendi ana dillerini ve kültürleri-
ni öğrenmelerine imkân sağlayacak ve söz konusu
kişilerin geldikleri Devletler de gerektiğinde bu
konuda yard›mc› olacaklard›r.

(4) İnsanlar›n çal›şt›klar› Devletler, gerektiğinde
gelinen ülkelerin Devletler’i ile işbirliği halinde,
göçmen işçilerin çocuklar›n›n ana dilinde özel
eğitim sağlayabilirler.”

Dolay›s›yla, bu Sözleşme’ye göre, Devlet, çocuk-
lar›n yerel dili öğrenmelerini sağlayarak ve (gere-
kiyorsa) kendi dillerini de öğreterek bu çocuklar›n
entegrasyonunu gerçekleştirmek durumundad›r.
Bunlar›n d›ş›nda, Devlet eğitimi bu çocuklar›n
kendi ana dillerinde de sağlayabilir.

Çocuk Haklar› Komitesi, Devletler’e, az›nl›k dil-
lerinde eğitim konusunda şu hususlara dikkat et-
melerini tavsiye etmiştir:

“30. madde ›fl›¤›nda Komite, okul e¤itiminin
mevcut bütün diller ve lehçelerden verilmesini
sa¤layacak önlemlerin al›nmam›fl olmas›ndan
endiflelidir.” (Fas ‹RSG, Add.60, parag. 14)

“Komite, Taraf Devlet’e, ilgili bölgelerde, okul-
larda ve ö¤retmenlerin durumuna göre az›nl›k
dillerinde e¤itimi teflvik amac›yla okul materyal-
lerinin bu dillere çevrilmesini sa¤layacak kay-
naklar› ay›rmas›n› tavsiye eder.” (Myanmar
‹RSG, Add.69, parag. 39)

“Komite... 1992 Anayasas›nda yer alan ve oku-
lun ilk y›llar›nda ö¤retimin ö¤rencinin ana dilin-
de olmas›n›, e¤itimin hem ‹spanyolca hem de
Guarani dilinde sa¤lanmas›n› öngören hükmü
memnuniyetle karfl›lam›flt›r.

“Bununla birlikte Komite, yerli halklara mensup

çocuklar›n kendi dilleri olan Guarani dilinde e¤i-
tim görmelerinin pratikte de sa¤lanmas› için ye-
terli önlemlerin henüz al›nmad›¤›na dikkat çek-
mektedir.

“Komite, çocuklar›n kendi ana dillerinde e¤itim
görme haklar›n› yaflama geçirecek her tür önle-
min al›nmas›n› tavsiye eder.” (Paraguay ‹RSG,
Add. 75, parag. 3, 24 ve 46)

Komite, ayr›ca az›nl›k dilinin öğretilmesini de
tavsiye etmiştir:

“Komite, ayr›ca, Taraf Devlet’in, Kuzey ‹rlan-
da’daki okullarda çocuklara ‹rlanda dilinin ö¤re-
tilmesi için daha fazla destek sa¤lamas›n› tavsi-
ye eder.” (BK ‹RSG, Add.34, parag. 33)

Bununla birlikte, kimi durumlarda, çocuklara eği-
timin yaln›zca kendi ana dillerinde verilmesi ço-
cuklar›n yarar›na olmayabilir. Örneğin Komite bu
konuda Çin’e ilişkin şu duyarl›l›ğ›n› dile getirmiş-
tir:

“... az›nl›klar›n bulundu¤u yörelerde, örne¤in Ti-
bet Özerk Bölgesi’nde e¤itimin kalitesinin dü-
flük oldu¤u, iki dilde e¤itim sisteminin gelifltiril-
mesi için gerekli çabalar›n gösterilmedi¤i ve bu
nedenle bu yörelerde okul devam›n›n düflük dü-
zeyde oldu¤u yolunda bilgiler al›nmaktad›r. Oy-
sa böyle bir sistemin yeterli Çince e¤itimi de
sa¤lamas› gerekir. Bu tür yetersizlikler, ilkokul
sonras› e¤itimde Tibet’li ve di¤er az›nl›k grupla-
ra mensup çocuklar› dezavantajl› konuma düflü-
rebilir.”

Komite’nin önerisi fludur:

“Gerek Tibet Özerk Bölgesi’ndeki gerekse az›n-
l›klar›n yaflad›klar› di¤er bölgelerdeki ö¤rencile-
rin hem kendi dillerini ve kültürlerini, hem de
Çince’yi daha fazla ö¤renmeleri için al›nan ön-
lemlerin yeniden gözden geçirilmesi yerinde
olacakt›r. Bu çocuklar› ayr›mc›l›¤a karfl› koru-
mak ve daha ileri düzeyde e¤itime eflitlik teme-
linde kat›labilmelerini sa¤lamak amac›yla gerekli
ad›mlar at›lmal›d›r.” (Çin ‹RSG, Add.56, parag.
19 ve 40)

Benzer biçimde Komite, Makedonca konuşmayan
çocuklar›n eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedon-
ya’da dezavantajl› bir konuma itilmelerinden en-
dişelidir: 

“.. Taraf Devlet, .yüksek ö¤renim düzeyine ge-
çen az›nl›klara mensup çocuklar›n say›s›n›n gi-
derek artmas›n› dikkate alarak, ilk ve orta dere-
celi okullara ayr›lan finansal ve di¤er kaynaklar›
yeniden gözden geçirmeli, bu arada az›nl›k dil-
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lerinde e¤itimin kalitesini art›rmaya özel önem
vermelidir. Taraf Devlet buna ek olarak, az›nl›k
dilinde e¤itim veren okullarda Makedonca ö¤-
retim saatlerini gönüllülük temelinde art›rmal›,
bunu yaparken az›nl›k dilleri konuflan çocukla-
r›n, gerek girifl s›navlar›n›n gerekse e¤itim dili-
nin Makedonca oldu¤u daha yüksek ö¤renim
kurumlar›nda di¤er çocuklarla eflit düzeyde ol-
malar›n› gözetmelidir.” (Eski Yugoslav Cumhuri-
yeti Makedonya, Add. 118, parag. 45)

İzlenen yol hangisi olursa olsun, öğretmenlerin
uygun bir şekilde eğitilmeleri zorunludur:

“[Komite] 30. maddenin ›fl›¤›nda, az›nl›k grupla-
ra mensup çocuklar› e¤itecek ö¤retmen say›s›-
n›n yetersizli¤inden de endifle duymakta ... bu
nedenle ilgilileri, ülkenin bütün yörelerinde az›n-
l›k gruplara mensup çocuklar için yeterli say›da
ö¤retmen bulunmas›n› sa¤layacak önlemler al-
maya ça¤›rmaktad›r.” (Finlandiya ‹RSG, Add.53,
parag. 18 ve 28)

Çocuklar›n kendi dillerini konuşmalar› salt okul-
larla s›n›rl› bir olgu değildir. Komite, Yugoslavya
Federal Cumhuriyeti’nde Arnavutça konuşan ço-
cuklara yönelik şiddetli ayr›mc›l›ğa dikkat çekmiş
ve diğerlerinin yan›s›ra şu önerilerde bulunmuş-
tur:

“... kitle iletiflim araçlar›n›n, çocuklara, Arnavut-
ça dahil kendi dillerinden bilgi verme yönündeki
etkinliklerini gelifltirecek önlemler al›nmal›d›r.”
(Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ‹RSG, Add.49,
parag. 28)

Komite, Sözleşme’nin hükümlerinin bütün az›nl›k
dillerine çevrilmesini sağlamak için özellikle çaba

harcam›şt›r. Örneğin:

“Komite, Taraf Devlet’in bir insan haklar› kültü-
rü yarat›lmas›, genel olarak çocuklara, özel ola-
rak da yerli halklara yönelik davran›fllar›n de¤ifl-
tirilmesi konusundaki isteklili¤ini dikkate alarak,
çocuk haklar› konusundaki e¤itim ve bilgilendir-
menin yetiflkinler ve çocuklar aras›nda eflit bi-
çimde yayg›nlaflt›r›lmas›n› tavsiye eder. Ayr›ca,
bu tür bilgilerin yerli dillere çevrilmesi ve oku-
maz yazmazl›k oran›n›n yüksek oldu¤u kesimler
içinde özellikle yayg›nlaflt›r›lmas› için gerekli ön-
lemler de al›nmal›d›r. Birleflmifl Milletler Çocuk-
lara Yard›m Fonu’nun ve di¤er kurulufllar›n bu
tür görevlerin yerine getirilmesindeki birikmifl
deneyimlerini dikkate alarak, bu alanda ulusla-
raras› iflbirli¤ine gidilmesi tavsiye edilmektedir.”
(Guatemala ‹RSG, Add.58, parag. 29. Ayr›ca
bkz. Bolivya ‹RSG, Add.1, parag. 18; Belçika
‹RSG, Add.38, parag. 17; Portekiz ‹RSG,
Add.45, parag. 21; ve Finlandiya ‹RSG, Add.

53, parag. 14)

Komite’nin bir başka tavsiyesi de, Devlet’in İlk
Raporu’nun ve Komite raporlar›n›n (ki bu raporlar
belirli az›nl›k gruplara ilişkin önemli aç›klamalar
içermektedir) başka dillere çevrilmesi yönünde-
dir. Örneğin:

“Komite, taraf Devlet’in raporunun, kendisi ile
Devlet’i temsil eden delegasyon aras›nda geçen
konuflman›n ve Komite taraf›ndan benimsenen
Sonuç Gözlemleri’nin, H›rvatça’n›n yan›s›ra ülke-
deki bütün az›nl›k dillerine çevrilerek yayg›nlafl-
t›r›lmas›n› tavsiye etmektedir.” (H›rvatistan

‹RSG, Add.52, parag. 28)
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

30. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (30. madde, e¤itim, aile iflleri, sosyal refah, sa¤l›k, medya ve iletiflimle ilgili devlet kuru-
lufllar›n› özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma,

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi, 

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi, 

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin parça-
s› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 30. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (30. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin ö¤ret-
menleri, sosyal hizmet uzmanlar›n› ve emniyet görevlilerini kapsamas› gerekir).

3300..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
� Etnik, dinî ya da dilsel bir az›nl›¤a mensup ya da kökeni yerli halktan olan çocuk nüfus gruplar›n› belirle-

mek için gerekli giriflimlerde bulunulmufl mu? 

� Bu çocuklar›n toplumda kendi gruplar›na mensup baflkalar›yla birlikte kendi kültürlerinden yararlanma
haklar›ndan yoksun b›rak›lmamalar› için gerekli önlemler al›nm›fl m›? 

� Bu çocuklar›n toplumda kendi gruplar›na mensup baflkalar›yla birlikte kendi dinlerinin gereklerini yerine
getirme haklar›ndan yoksun b›rak›lmamalar› için gerekli önlemler al›nm›fl m›? 

� Bu çocuklar›n toplumda kendi gruplar›na mensup baflkalar›yla birlikte kendi dillerini kullanma haklar›ndan
yoksun b›rak›lmamalar› için gerekli önlemler al›nm›fl m›? 

Bütün bu önlemler, afla¤›daki alanlarda somut giriflimleri içeriyor mu?

� okullar,
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� kitle iletiflim araçlar›,

� çocuklar›n hangi nedenle olursa olsun ana-babalar›ndan, ailelerinden ya da toplumlar›ndan ayr› düfl-
tükleri durumlar,

� yasal soruflturma ve kovuflturmalarda.

� Bu çocuklara ana dillerinin ö¤retildi¤i yerlerde ayr›ca ço¤unluk dili de ö¤retiliyor mu? 

� Bu çocuklar›n, hangi nedenle olursa olsun, kendi az›nl›k gruplar›n›n dilini yeterince düzgün kullanamad›k-
lar› durumlarda onlara bu dili ö¤retme olanaklar› var m›? 

� Sözleflme’nin ilkeleri, ‹lk Rapor’larla Periyodik Raporlar ve Çocuk Haklar› Komitesi içinde cereyan eden gö-
rüflmelere iliflkin tutanaklar bütün az›nl›k dillerine çevriliyor mu? 

� Çocuklar›n, kültürlerine, dinlerine ve dillerine müdahale edilmesi durumunda, bu madde çerçevesindeki
haklar› yasa ile korunmakta ve uygulanmakta m›d›r? 

� Az›nl›klara ve yerli gruplara yönelik önyarg›larla mücadelede gerekti¤inde, bu mücadele Devlet himayesin-
de kampanyalarla da yürütülüyor mu? 

� Söz konusu gruplara mensup çocuklara, bu madde gere¤ince al›nan önlemlerin uygun ve yeterli olup ol-
mad›¤› soruluyor mu? 

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 30. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r.

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 30. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 5: genifl ailenin ya da toplumun çocu¤a iliflkin sorumluluklar›na sayg›

Madde 8: kimli¤ini koruma hakk›

Madde 16: özel yaflama, aileye ve eve yönelik keyfî müdahaleden korunma

Madde 20: ailesinden ayr› düflen çocu¤un etnik, dinî, kültürel ve dilsel süreklili¤i

Madde 21: baflka ülkelerden evlat edinmenin, ancak çocu¤un kendi ülkesinde gerekli bak›m› görmesinin
mümkün olmad›¤› durumlarda düflünülmesi 

Madde 24: sa¤l›¤a zararl› geleneksel uygulamalardan korunma

Madde 28: e¤itimin f›rsat eflitli¤i temelinde sa¤lanmas›

Madde 29: e¤itimin bütün kültürlere ve bütün halklar aras›nda dostlu¤a yönelik sayg›y› gelifltirecek içerikte
olmas›

Madde 40: çocuk adalet sistemi iflletildi¤inde çevirmen bulundurma hakk›
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1.  Taraf Devletler, çocu¤un dinlenme, bofl zaman de¤erlendirme, oynama ve yafl›na uygun e¤lence (etkinlik-
lerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaflama serbestçe kat›lma hakk›n› tan›rlar.

2.  Taraf Devletler, çocu¤un kültürel ve sanatsal yaflama tam olarak kat›lma hakk›n› sayg› duyarak tan›r-
lar ve özendirirler ve çocuklar için bofl zaman› de¤erlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre iliflkin (et-
kinlikler) konusunda uygun ve eflit f›rsatlar›n sa¤lanmas›n› teflvik ederler. 

31.
madde, çocuğun dinlenme, boş
zaman, oyun oynama ve toplu
eğlence etkinliklerine, kültürel
ve sanatsal yaşama kat›lma hak-

lar›na ilişkindir.

“Dinlenme”, “boş zaman”, “oyun” ve “eğlence et-
kinlikleri” sözcükleri, ayn› düzeyde ve eş anlaml›
gibi görünmektedir; çünkü, bunlar›n hepsi çal›şma
d›ş› etkinliklerdir. Ancak, çal›şma d›ş› olmak bir-
leştirici bir payda olsa bile, bu sözcüklerin her bi-
rinin ayr› anlam› vard›r. “Dinlenme”, zihinsel ve
bedensel gevşeme ve uyku anlam›nda temel ge-
reksinimleri ifade eder. “Boş zaman” ise daha ge-
niş bir anlama sahiptir ve burada insan›n istediği
şeyi yapma zaman› ve özgürlüğü vard›r. “Eğlence
etkinlikleri” ise yine geniş bir anlama sahip olup,
insanlar›n eğlenme amac›yla ve kendi tercihleri ile
giriştikleri etkinlikleri anlat›r (ki bunlar›n aras›nda
belirli bir bedensel faaliyeti de içeren spor, yarat›-
c› ve performansa dayanan sanatlar, el sanatlar›,
bilimsel araşt›rmalar, tar›msal ve teknik çal›şma-
lar da yer al›r). “Oyun” ise muhtemelen çocukluk
dönemine özgü en ilginç terimlerden biridir. Bura-

da, çocuklar›n, yetişkinlerin denetimi d›ş›nda ger-
çekleşen, mutlaka belirli kurallara bağl› olmayan
etkinlikleri söz konusudur.

Çocuklar›n oyun haklar›na zaman zaman “unutul-
muş hak” olarak at›fta bulunulur. Belki de bunun
nedeni, oyuna yetişkinler taraf›ndan gerekli bir
şey değil de, bir lüks olarak bak›lmas›, çocuklar›n
ise en olumsuz koşullarda bile oyun oynaman›n
bir yolunu bulabilmeleridir. Oysa oyun da geliş-
menin vazgeçilmez bir parças›d›r ve oyun imkân›
bulamayan çocuklar›n önemli sosyal ve kişisel be-
cerilerden yoksul kalmalar› da mümkündür.

Çocuklar›n kültürel haklar›, hem gelişmeleri aç›-
s›ndan uygun sanatsal ve kültürel etkinliklerde yer
alabilmeleri, hem de bu tür etkinliklere bizzat ken-
dilerinin başvurabilmeleri anlam›na gelir. Yani
çocuklar yetişkinlerin kültürel ve sanatsal etkin-
liklerine kat›labilecekleri gibi, kendi etkinliklerini
de düzenleyebilirler. (Sözleşme’nin geri kalan bö-
lümünde “kültür” sözcüğü toplumlar›n gelenekle-
rine ve göreneklerine göndermede bulunmaktad›r;
bu maddede ise, kültür sözcüğüyle sanatsal etkin-
likler kastedilmektedir). �

Madde
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31. Maddenin Metni

Çocu¤un
bofl zaman 
de¤erlendirme;
dinlenme, e¤lence ve
kültürel etkinliklere
kat›lma hakk›

Özet
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“E¤itim, bofl zaman ve kültürel etkinlikler

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; bu alanda politikalar›n uygulanabilmesi için gerekli kurum-
sal altyap›ya; özellikle izleme stratejilerine ve mekanizmalar›na; ve Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin
uygulanmas›nda karfl›lafl›lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye iliflkin bilgi talep
edilmektedir:

(c) Bofl zaman, e¤lenme ve kültürel etkinlikler (madde 31)

... Bunlara ek olarak, Taraf Devletler’in, Sözleflme’nin bu alan›ndaki uygulamalara iliflkin olarak, ör-
ne¤in sosyal hizmet uzmanlar›n›n kurulufllar› gibi, hükümete dahil ya da hükümet d›fl› yerel ve ulu-
sal kurulufllarla yapt›klar› iflbirli¤inin niteli¤i ve kapsam› konusunda bilgi vermeleri istenmektedir.
Ayr›ca, Taraf Devletler’in, bu madde kapsam›na giren çocuklarla ilgili özel istatistikî bilgiler ve gös-
tergeler sunmalar› da memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5, parag. 21 ve 22)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“VII. E⁄‹T‹M, BOfi ZAMAN VE KÜLTÜREL ETK‹NL‹KLER

C. Bofl zaman, e¤lence ve kültürel etkinlikler (madde 31)

Lütfen, yasal alanda olanlar dahil, çocu¤a afla¤›da belirtilen haklar›n›n tan›nmas› ve yaflama geçiril-
mesi için al›nan önlemler konusunda bilgi verin: 

Dinlenme ve bofl zaman;

Çocu¤un yafl›na uygun oyun ve e¤lence etkinliklerine kat›lmas›

Kültürel ve sanatsal yaflama serbestçe kat›lma;

Raporlar bu konu ba¤lam›nda afla¤›daki bilgileri de içermelidir:

Genel olarak bütçede (merkezî, bölgesel, yerel ve duruma göre federal ve il düzeyindeki bütçe-
lerde) çocuklara ayr›lan pay; 

Çocuklar›n bu haklar›ndan aile içinde, okulda ve toplumlar›nda yararlanabilmelerini sa¤lamak
amac›yla ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde, duruma göre federal düzeyde ve il ölçe¤inde ge-
lifltirilen kültürel, sanatsal, e¤lenmeyle ilgili ve bofl zaman etkinlikleri;

31. madde ile tan›nan haklar›n, e¤itim dahil olmak üzere yine Sözleflme ile tan›nan di¤er hakla-
ra göre ne ölçüde gerçeklefltirilebildi¤i;

S›ras›yla ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve azamî yaflam-
geliflme hakk› olmak üzere Sözleflme’nin genel ilkelerine ne ölçüde sayg› duyuldu¤u;

‹lgili çocuklar konusunda, yafla, cinsiyete, bölgeye, k›rsal/kentsel alanlara, ulusal, toplumsal ve
etnik kökene göre ayr›flt›r›lm›fl veriler;

31. maddenin uygulanmas›nda sa¤lanan ilerleme, karfl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için belirle-
nen hedefler.”

(ÇHS/K/58, parag. 117-118. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun 92. paragraf› da bu konudaki rapor-
larla iliflkilidir; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)
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Konunun oluflumu
1959 tarihli Çocuk Haklar› Bildirgesi’nde yer alan
7. ilke şöyle demektedir: “Çocuğa eğitimle ayn›
amaca yöneltilmiş oynama ve dinlenme f›rsat› ve-
rilmeli; toplum ve resmî makamlar bu haklardan
istifadeyi geliştirmeye gayret sarfetmelidirler.”
(Bildirge’de yer ald›ğ› biçimiyle “çocuğa, genel
kültürünü ilerletecek ve yeteneklerini, şahsî mu-
hakemesini, ahlâkî ve sosyal sorumluluğunu ge-
liştirecek ve topluma faydal› bir üye olmas›n› sağ-
layacak eşit imkânlar esas›na dayanan bir eğitim
verilmelidir” (ve ayr›ca 7. İlke)). Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleşme’nin 31. maddesi dikkat çekici
biçimde oyunun ve eğlenmenin amaçlar›n› belirle-
memektedir. Yetişkinler gibi çocuklar da, görü-
nüşte herhangi bir amac› olmayan oyunlara ve eğ-
lence etkinliklerine kat›labilirler (bununla birlikte
yetişkinlerin, çocuklar›, kendilerine zarar verebi-
lecek boş zaman etkinliklerinden koruma sorum-
luluklar› vard›r). 
1997 tarihli İnsan Haklar› Raporlar› Elkitab›’nda
yap›lan yoruma göre Sözleşme’nin 31. maddesi
“ayr›ca Sözleşme’nin ilgili diğer maddeleriyle bir-
likte ele al›nmal›d›r. Bu durumda çocuğun oyun
oynama ve eğlenme hakk›, eğitim hakk› çerçeve-
sinde ele al›nacakt›r ki, bu da çocuğun yetenekle-
rini eksiksiz biçimde geliştirmesine yard›mc› ola-
cakt›r. Benzer biçimde, belirli koşullarda, etkin-
liklerde ve 18 yaş›nda küçük çocuklar›n 32. mad-
deye göre yapabilecekleri işlerde, dinlenme ve boş
zaman hakk› da güvence alt›na al›nmal›d›r. Hangi
biçimde olursa olsun ihmale, sömürü ve istismara,
işkenceye ya da silahl› çat›şma ortamlar›na maruz
kalm›ş çocuklar›n iyileştirilmeleri ve toplumla ye-
niden bütünleşmeleri ile ilgili 39. maddenin kap-
sam›na giren durumlarda, oyun ve eğlence etkin-
likleri, çocuğun özsayg›s›n›, güvenini ve yaşama
daha fazla kat›l›m›n› sağlayarak tedavi edici bir
rol de oynayabilir.” Elkitab› ayr›ca spor etkinlik-
lerinin ve boş zaman etkinlikleri çerçevesindeki
yar›şmalar›n “ilk bak›şta çocuğun iyiliği için ge-
liştirilmiş gibi görünse bile” çocuğun bedensel ya
da psikolojik gelişimine zarar vermemesi gerekti-
ğine işaret etmektedir (K›lavuz, s. 468; ayr›ca bkz.
madde 36, s. 541).

Çocuklar›n “dinlenme ve bofl
zaman” hakk›
Çocuklar›n gelişmeleri aç›s›ndan dinlenme, he-
men hemen beslenme, bar›nma, sağl›k ve eğitim
gibi temel gereksinimler kadar önem taş›r. Ger-
çekten de aş›r› yorgun çocuklar öğrenmekte güç-
lük çekmekte ve hastal›klara daha kolay yakalan-
maktad›rlar. Dolay›s›yla, Sözleşme’yi onaylayan
ülkelerin başl›ca sorumluluklar›ndan biri, çal›şan
çocuklar›n yeterli dinlenme ve gevşeme zaman›na
sahip olmalar›n›n sağlanmas›d›r. ILO’nun 1946
tarihli ve 79 Say›l› Gençlerin Gece Çal›şmalar›

(Sanayi D›ş› İşler) ile 1948 tarihli ve 90 Say›l›
(gözden geçirilmiş) Gençlerin Gece Çal›şmalar›
(Sanayideki İşler) başl›kl› Sözleşmeler, çocuklar›
gece çal›şt›r›lmaya karş› korumaktad›r. Bu hü-
kümlerde belirtilen ideal ilke, 14 yaş›ndan küçük
ya da tam zamanl› eğitim gören çocuklar›n, akşam
saat 8 ile sabah saat 8 aras› da dahil olmak üzere
hergün 14 saat dinlenmeleri gerekmektedir (79
Say›l› Sözleşme’den madde 2(1)); ayr›ca, 16 ya-
ş›ndan küçük çocuklar›n dinlenme süreleri 12 saat
(79 Say›l› Sözleşme’den madde 3 ve 90 Say›l›
Sözleşme’den madde 2); 16 ile 18 yaşlar› aras›n-
dakilerin ise en az 7 saattir (90 Say›l› Sözleş-
me’den madde 2).
Ancak, bunlar çok s›n›rl› güvencelerdir. Örneğin,
ev işleri yapan ya da aileleriyle birlikte tehlikeli
olmayan işlerde çal›şan çocuklar bu hükümlerin
bütünüyle d›ş›nda kalabilirler. Üstelik, tüm dün-
yada milyonlarca çocuk ev işlerinde köle gibi
uzun saatler çal›şmakta, başka pek çok çocuk da
dinlenme ya da eğitim imkân› bulamadan, ailele-
rinin koşullar› nedeniyle aile işletmelerinde çal›ş-
mak zorunda kalmaktad›r.
Boş zaman hakk›, geceleri uyumak için yeterli za-
man bulman›n ötesinde bir hakt›r. 29. ve 32. mad-
deler kapsam›ndaki tart›şmalar, çocuklar›n çal›ş-
mak zorunda olmalar›ndan kaynaklanan sorunlar-
la, çocuklar›n çal›şmas› ve eğitim aras›ndaki kar-
maş›k ilişkileri ele almaktad›r. 31. madde bize ha-
t›rlatmaktad›r ki, bütün bunlara ek olarak, çocuk-
lar›n iş ile eğitim aras›nda ayr›ca kendilerine ay›-
racak zamanlar› da olmal›d›r (madde 16’da yer
alan özel yaşama sayg› hakk› da bu gereksinimi
ele almaktad›r).
Sözleşme’nin haz›rl›k çal›şmalar› s›ras›nda Kana-
da bir değişiklik önerdi. Bu değişikliğe göre “ana-
babalar, Taraf Devletler, eğitim kurumlar› ve ço-
cuklarla ilgilenen başkalar› okul ve çal›şma saatle-
rine makul k›s›tlamalar getirmeliydiler”
(E/KN.4/1983/62, Ek II; Detrick, s. 415). Ülkeler,
zorunlu eğitimin bir y›l içinde kaç saat olmas› ge-
rektiği ve ev ödevlerinin ağ›rl›ğ› konusunda hayli
farkl› şekilde yasal yorumlara sahiptirler. Kimi ül-
kelerde haftan›n bir gününü ve ayr›ca dinî bay-
ramlar› tatil sayan yasa ve âdetler vard›r. Başka
ülkeler, çocuklar›n ücret karş›l›ğ› çal›şabilmeleri-
ni hafta tatilinin bir günü ve resmî tatillerin bir bö-
lümü ile s›n›rland›rm›şlard›r. Okul gününde s›k
s›k dinlenme aralar› veren ülkeler de vard›r. Zo-
runlu eğitim gören çocuklar›n, ev ödevleri de he-
saba kat›ld›ğ›nda, asl›nda tam gün çal›ş›yor say›l-
malar› gerekir. Hatta, yetişkinlerin standartlar›yla
bak›l›rsa, bu çocuklar›n fazla mesai yapt›klar› bile
söylenebilir. Çocuklar bütün bunlara ek olarak bir
de d›şar›da paral› işte çal›ş›rlarsa, dinlenmek için
pek az zaman bulabileceklerdir.
El Salvador’un İlk Raporu ile ilgili olarak bir Ko-
mite üyesi şöyle demiştir: “Çocuklar›n işe başla-
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mas› söz konusu olduğunda, mevzuat göründüğü
kadar›yla iş ile okul aras›nda bir denge kursa bile,
eğitime erişim yaln›zca okula devaml›l›k anlam›-
na gelmemektedir. Eğitime erişim, ayn› zamanda,
çocuğun ne öğrendiğini düşünmesi, ev ödevini
yapmas›, ayr›ca oyun oynay›p çocuk gibi yaşama-
s› için zaman› olmas› demektir.” (El Salvador
ÖK.86, parag. 62)

Komite bu konudaki duyarl›l›ğ›n› resmi olarak
Mikronezya ve Japonya’ya iletmiştir:

“Bofl zaman ve dinlenme imkanlar›n›n etersizli¤i
endifle konusudur...

“Komite, Sözleflmenin 31. maddesi ›fl›¤›nda Ta-
raf Devletin okullarda kültürel, sanatsal ve bofl
zamanla ilgili etkinlikler gelifltirmesini tavsiye
eder.” (Mikronezya Federal Devletleri ‹RSG,
Add. 86, parag. 20 ve 38).

“...Komitenin duyarl› oldu¤u bir konu, son dere-
ce rekabetçi bir e¤itim sistemi yüzünden çocuk-
lar üzerindeki stresin yo¤unlaflmas›, bunun sonu-
cunda fiziksel etkinlikler ve dinlenme için yeterli
zaman kalmamas›d›r. Bu durum, Sözleflmenin
özellikle 3, 6, 12, 29 ve 31. maddelerinde yer
alan ilke ve hükümler aç›s›ndan endifle yaratmak-
tad›r.” (Japonya ‹RSG, Add. 90, parag. 22)

“Yafl›na uygun oyun ve e¤lence
(etkinliklerinde) bulunma”
hakk›
Yukar›da da değinildiği gibi, oyun ile eğlence et-
kinlikleri birbirinden şu noktada ayr›labilirler:
Oyun, fazla kurall› değildir ve yetişkinler taraf›n-
dan yönlendirilmez (bununla birlikte yetişkinler
çocuklar›n oyununu kolaylaşt›rabilirler ve oyuna
nezaret edebilirler); buna karş›l›k eğlence etkin-
likleri bir okul müfredat›n›n birçok yönünü içerir:
spor, sanat, bilim ve teknoloji, yar›şmalar ve izle-
yici etkinlikleri gibi. Gerek oyunda gerekse eğlen-
ce etkinliklerinde ortak olan yan, bunlar›n zorunlu
olmamas›d›r.
Çocuklar›n “oyun” haklar›na yeterli önceliği veren
pek az ülke vard›r. Oyun kendiliğinden ve anarşik
niteliği gereği bir ülkenin ekonomisine ya da ulus-
lararas› profiline hiçbir katk›da bulunmaz. Oysa,
ayn› şey, çocuklar›n bedensel ve psikolojik sağl›k-
lar› aç›s›ndan çok önemli olabilir. Karş›l›kl› uzlaş-
ma, paylaşma ve insan›n kendi kendini denetleme-
si gibi birçok sosyal beceri, başka çocuklarla oyna-
nan ve denetlenmeyen oyunlarla kazan›l›r. Beden-
sel gelişme aç›s›ndan ise, çocuklar›n vücutlar›n›
hareket ettirecek zaman bulmalar› önemlidir. 
Çocuk oyunlar› çok çeşitli olsa ve zamanla büyük
değişiklikler gösterse bile (örneğin Madagas-
kar’daki çocuk oyunlar›n› anlatan yandaki kutuya
bkz.) çocuklar›n temel oyun gereksinimleri hayli
basittir. Gerekli olan, yaln›zca, çocuklar›n yararla-
nabilecekleri güvenli ve erişilebilir bir mekan bu-
lunmas›, tercihen bu mekan›n yeni şeyler yaratma-
ya ve var olanlar› değiştirmeye elverişli olmas›d›r.
Şaş›rt›c› olan, günümüz dünyas›nda bu basit şey-
lerin bile güç bulunmas›d›r.
Komite, bu gerekçeden hareketle çocuklar›n oyun
oynamalar›n› teşvik edecek Hükümet girişimlerini
desteklemektedir: 
“Komite, çocuklar›n kültürel geliflimleri için yara-
t›lacak f›rsatlar›n kritik önem tafl›d›¤›na inan-
makta ve çocuklar›n çocuk yaz›n›na ve medyas›-
na ulaflabilmelerini sa¤layacak önlemlerin al›n-
mas›n› tavsiye etmektedir. Kent planlamas›nda,
çocuklar için oyun yerleri ve çocu¤a uygun
parklar›n varl›¤› da göz önüne al›nmal›d›r.”
(Lübnan ‹RSG, Add.54, parag. 36)
“...Komite, Sözleflmenin 31. maddesi ›fl›¤›nda,
uygun oyun alanlar› bulunmamas›n› endifleyle
karfl›lamaktad›r.
“...Taraf Devletin çocuklar için yeni oyun alanla-
r› açmas› yerinde olacakt›r.” (Togo ‹RSG, Add.
83, parag. 25 ve 49. Ayr›ca bkz. Hong Kong
‹RSG, Add. 63, parag. 32; Bangladefl ‹RSG,
Add. 74, parag. 25; Orta Afrika Cumhuriyeti
‹RSG, Add. 138, parag. 73; Marshall Adalar›
‹RSG, Add. 139, parag. 52 ve 53)
Çocuklar›n eğlence etkinlikleri yetişkinlerin bu

Norveç’te aç›k mekanda oyun-
lara devlet deste¤i
“.... 31 Aral›k 1996 tarihi itibar›yla ülkede oyun
için ayr›lan devlet destekli 1.347 d›ş mekan var-
d›r. Bu oyun alanlar›n›n yaklaş›k yüzde 30’u
devlet taraf›ndan doğrudan sat›n al›nm›ş, geri
kalan yüzde 70’de belediyeler ya da devletten
yard›m alan belediyeler aras› d›ş oyun mekan›
komiteleri taraf›ndan al›nm›şt›r. Bu alanlar›n
büyük çoğunluğu, yoğun yerleşimli alanlarda
bulunan ve halka yönelik eğlence-dinlenme
alanlar›n›n hemen yan›nda bulunmaktad›r. Ül-
kenin güney k›y›s›nda 275 alan k›y› güzergah›
olarak özel koruma alt›ndad›r. 
“Bu tür d›ş mekanlar, sağl›k ve yaşam kalitesi
aç›s›ndan elverişli olanaklar sunmaktad›r. Ço-
cuklara gündelik bak›m veren kuruluşlardan ge-
len raporlara göre giderek daha fazla say›da ço-
cukta motor gelişim eksiklikleri görülmektedir.
Bunun nedeni muhtemelen d›şar›da oynamama
ve fiziksel etkinlik eksikliğidir. Uzmanlara göre
doğal ortamlarda oynama, çocuklar›n motor, zi-
hinsel ve sosyal gelişimlerine katk› sağlayacak-
t›r. Sağl›k alan›ndaki yetkililer, ana babalar›n,
sağl›k çal›şanlar›n›n, öğretmenlerin ve siyasetçi-
lerin, çocuklar›n d›ş mekanlarda oynamalar›n›n
ve vakit geçirmelerinin önemini daha iyi kavra-
malar› için bir ulusal program uygulam›şlard›r.” 
(Norveç 2R, parag. 319 ve 320)
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yöndeki etkinlikleriyle benzerlik taş›maktad›r.
Burada sorulmas› gereken sorular şunlard›r: Ço-
cuklar›n eğlence etkinliklerine eşit erişim olanak-
lar› var m›d›r? Eğlence etkinliklerine ilişkin kay-
naklar çocuklar ve yetişkinler aras›nda eşit dağ›l-
makta m›d›r?
Şöyle bir soru da sorulabilir: Baz› çocuklar›n et-
kinlikleri gerçekten eğlenceye mi yöneliktir? Ço-
cuklar, zorlanmad›klar› takdirde kat›lmayacaklar›
ve asl›nda pek hoşlanmad›klar› etkinliklere de ka-
t›labilirler. Çağdaş tar›m yöntemleri, trafikle ilgili
taleplerin iyice karmaş›klaşmas› ve kötü kent

planlamas› çocuklar›n oyun oynamas›na düşman-
d›r. Kültür ve eğlence alanlar›nda belirli yararlar›
olsa bile bilgisayar oyunlar› ve televizyon da za-
man zaman “çocuğun yaş› aç›s›ndan uygun” oyun
ve eğlence tan›m›na ters içerikte yay›nlar yapabil-
mektedir. Gelişmiş ülkelerdeki t›p kuruluşlar›
“koroner zaman bombas›” konusunda uyar›da bu-
lunmaktad›rlar. Bu yeni olgunun kaynağ›nda, ço-
cuklar›n zamanlar›n›n büyük bölümünü, okulla-
r›nda, evlerinde ve arabalar›nda, televizyon ve bil-
gisayar baş›nda geçirmeleridir. 

Çocu¤un Oyun Hakk› Bildirgesi
Uluslararas› Çocuklara Oyun Hakk› Derneği (IPA, UNESCO ve UNICEF’e dan›şmanl›k yapmakta-
d›r) Çocuklar›n Oyun Hakk› Bildirgesi’ni benimsemiştir. Bu belge aşağ›daki konulardaki derin duyar-
l›l›ğ›n› aç›klamaktad›r:
“Tehlikeli kimi eğilimler ve bunlar›n çocuklar›n gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri:
• Toplumun oyunun önemi konusunda kay›ts›z kalmas›.
• Okullarda kuramsal ve akademik çal›şmalara fazla ağ›rl›k verilmesi.
• Giderek artan say›da çocuğun yaşam ve gelişme alan›nda yeterince yard›m görmemesi.
• Çevre planlamas›n›n yetersizliği ve bunun sonucunda temel gereksinimlerin karş›lanamamas›, ko-

nutlar›n uygunsuzluğu ve kötü trafik düzenleri.
• Çocuklar›n ticarî sömürüsünün yayg›nlaşmas› ve kültürel geleneklerin yozlaşmas›.
• Üçüncü dünya kad›nlar›n›n çocuk bak›m› ve gelişimi konusunda temel eğitimden yoksun olmalar›.
• Çocuklar›n, h›zla değişen toplumlar›na ayak uyduracak haz›rl›ğ› görmemeleri.
• Çocuklar›n toplum içinde daha fazla ayr›mc›l›ğa uğramalar.
• Çal›şan çocuk say›s›n›n giderek artmas› ve onlar›n kabul edilemez çal›şma şartlar›.
• Çocuklar›n devaml› savaş, şiddet, sömürü ve y›k›ma maruz kalmalar›.
• Çocuk sporlar›nda sağl›ks›z bir rekabet ve ‘her ne pahas›na olursa olsun kazanma’ anlay›ş›n›n ön

plana c›kart›lmas›.”
Bildirge, beş hükümet biriminin harekete geçmesi çağr›s›nda bulunmaktad›r: Sağl›k, eğitim, sosyal
güvenlik, boş zaman ve planlama. Bu birimlerin görevlileri, ticarî ya da şiddet yüklü oyunlara ve
oyuncaklara karş› daha masum oyunlar› ve oyuncaklar› teşvik edeceklerdir.

Madagaskar’da geleneksel ve modern e¤lence etkinlikleri

Madagaskar’daki geleneksel oyunlar karmaş›k bir sosyo-kültürel kökene sahiptir. Çocuklara özgü ge-
leneksel oyunlar ve şark›lar bugün ücra k›rsal yerleşimlerde halen yaşamaktad›r. Daha büyük çocuk-
lar şiddet içerikli oyunlara eğilim gösterirken, k›z çocuklar›n oynad›klar› oyunlarda aile yaşant›s›na
öykünülmektedir. Çocuklar, büyüdükçe ve fiziksel egzersiz sağlayan oyunlar› b›rakmadan (çaputtan
yap›lm›ş toplarla oynama, erkeklerde güreş, öküz çobanl›ğ›, kay›k yar›şlar› vb.) atasözleriyle, şaka-
larla dolu oyunlar›n› oynamakta, bu da onlar›n halk edebiyat›na aşina olmalar›n› sağlamaktad›r (öy-
küler, efsaneler, geleneksel tiyatro, doğaçlama korolar, vb.) Kökenini eski âdetlerde bulan bu oyun-
lar ve boş zaman etkinlikleri varl›ğ›n› hâlâ sürdürmektedir. Bunlar›n, daha modern oyunlar ç›kt› diye
bir kenara b›rak›lmamas›, Madagaskar’›n tan›k olduğu yoğun trafik sonucu ortaya ç›kan değişiklik-
lerle bütünleştirilmesi gerekir: Oyunlar, ithal oyuncaklar, sanatç› gruplar›n›n toplu performanslar› vb.
gibi. Böyle bir ortak bileşim, geleneksel toplumlar içinde ve gençlik kuruluşlar› arac›l›ğ›yla gerçek-
leştirilebilir (kiliseler, izci topluluklar›, ders ve okul d›ş› etkinlikler, vb.) ... Ancak, boş zaman etkin-
liği olarak görülüp çocuğun ruhsal sağl›ğ›n› ve uyumlu zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilecek
türdeki etkinliklere kesin kay›tlar konulmal›d›r: (a) geleneksel oyunlar aras›nda iddias›n› küçük hay-
vanlar›n (ilaç verilmiş bukalemunlar gibi) ya da horozlardan birinin ölmesiyle sonuçlanan horoz dö-
vüşü; (b) ‘modern’ oyunlar aras›nda masatopu, her tür video filmin izlenmesi ve sonunda içki alem-
lerine ya da kabaday›l›k gösterilerine dönüşen danslar.” (Madagaskar İR, parag. 233-236)
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Çocuklar›n “kültürel ve sanat-
sal yaflama serbestçe kat›lma”
hakk›
Bu hak, çocuklar›n, hem yetişkinlerin kendi kültü-
rel ve sanatsal etkinliklerinde yer alma, hem de bu
alanda çocuk merkezli etkinlikler düzenleme hak-
k›n› içerir. Çocuklar›n kültür ve sanat ürünlerinin
hem üreticisi hem de tüketicisi olma haklar› da bu
kapsamdad›r. Bu nedenle, ortada geçerli bir ge-
rekçe (örneğin çocuğun bu kat›l›mdan psikolojik
zarar görebileceği ya da küçük çocuklar›n oyunu
bozabilecekleri gibi) olmadan çocuklar›n yetişkin-
lerin bu alanlardaki etkinliklerine kat›lmalar› en-
gellenmemelidir. Ayr›ca, çocuklara, her tür kültü-
rel ve sanatsal etkinliğe kat›lma, özellikle kendi
beğenilerine hitap eden performans ve sergiyi iz-
leme imkânlar› tan›nmal›d›r.
Bu hak, aç›k biçimde, çocuklar›n 13. madde (ifa-
de özgürlüğü), 15. madde (dernek kurma özgürlü-
ğü), 17. madde (kitle iletişim araçlar›na ve çocuk

kitaplar›na erişim) ve 30. madde (az›nl›k kültürle-
re tan›nan haklar) ile tan›nan haklar›yla ilişkilidir.
Bu hakk›n özünde gönüllülük ve beğeni temeline
dayand›ğ› düşünülürse, 12. maddede yer alan ilke-
ye (çocuklar›n görüşlerini dikkate alma) yüksek
öncelik tan›nmas› gerektiği ortaya ç›kar.
Burada belirtilmesi gereken nokta, eğlence etkin-
liklerinde çocuk tercihlerinin, ticaret dünyas› tara-
f›ndan da enerjik biçimde izlendiğidir. Çocuklar›n
bu yönelimleri ve tercihleri, gerçekten de ald›kla-
r›n› belirlemektedir; ancak, ne yaz›k ki, burada ge-
nellikle en az ortak payda ölçüt olmaktad›r. Bu-
nunla birlikte, kültürel etkinlikleri planlayanlar,
çocuklar›n daha yarat›c› ve uyar›c› kat›l›mlar›n› da
sağlamaya çal›şmaktad›rlar. Örneğin, Kanada
Ulusal Çocuk Müzesi’nin çocuklardan oluşan bir
Çocuk Dan›şma Kurulu vard›r ve bu kurul çeşitli
programlar›n ve sergilerin düzenlenmesi konusun-
da görüş ve öneriler sunmaktad›r (Kanada İR, pa-
rag. 299).

Mo¤olistan’daki çocuklar›n e¤lence etkinlikleri imkânlar›
s›n›rland›
“1990’dan önce çocuklar›n boş zamanlar›nda yararlanabilecekleri geniş bir kapsama sahip etkinlikler
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, ekonomik ve siyasal reformlar, Moğolistan’daki idarî yap›lanman›n
değişmesi ve kamu kuruluşlar›n›n yeniden örgütlenmesi sonucunda, bu alandaki işlevler, yap›lar ve
etkinliklerde belirli değişiklikler olmuştur. Özelleştirmelerle birlikte son üç y›l içinde kültür kulüple-
rinin, kütüphanelerin, sinema ve spor salonlar›n›n ve müzelerin çoğu kapanm›şt›r; daha önce çocuk-
lara yönelik etkinlikler düzenleyen birçok kuruluşun yönelimi değişmiştir. Sonuçta, boş zaman etkin-
liklerine kat›lan çocuk say›s›nda doğal olarak bir azalma olmuştur. Bu tür etkinliklere kat›lan çocuk
say›s›n›n azalmas›, bütün bu etkinlikler için art›k ücret al›nmas›yla yak›ndan ilişkilidir. Şimdi, etkin-
likleri pazarlanabilir mallar›n üretimiyle ilişkilendirme yönünde yeni bir talep vard›r.” (Moğolistan
İR, parag. 200)

Meksika, Danimarka, Norveç, ‹talya ve Bulgaristan’da yeni
kültürel imkânlar
Meksika, çocuklar›n kültürel alana erişimini teşvik etme amac›yla on y›l kadar önce başlat›lan bir prog-
ram hakk›nda bilgi vermektedir. Sözü edilen program kapsam›ndaki kültürel etkinlikler aras›nda tiyat-
ro, sanat, şiir ve yazarl›k çal›şmalar› yer almakta ve bu çal›şmalar birçok yerel nitelikteki kamu kuru-
luşlar›nda sürmektedir. Ayn› kapsamdaki diğer etkinliklere örnek olarak, koleksiyonlar›n bir yerden di-
ğerine taş›narak sergilenmesi, ticarî amaç taş›mayan film gösterileri, çocuklar›n resimlerinin sergilen-
mesi, uluslararas› kültürel değişimler ve çocuklara yönelik özel bir kültür dergisi olan Tiempo di Ni-
nos’un yay›nlanmas› verilebilir (Meksika İR, parag. 221-226). Danimarka Kültür Bakanl›ğ›, ‘kendi ba-
ş›na yap’ türü girişimleri desteklemek ve yerleşik kültürel kurumlar› çocuklara açmak amac›yla özel
olarak bir Çocuklar ve Kültür Çal›şma Grubu oluşturmuştur. 1991 tarihli Gençler ve Yetişkinler Eği-
tim Yasas›, boş zaman etkinlikleri için maddî kaynak ayr›lmas› dahil çocuklara özel öncelik vermek-
tedir (Danimarka İR, parag. 273-276). Norveç Kültür Konseyi de ‘kendin dene’ başl›kl› bir deneme
program› başlatm›şt›r. Burada çocuklar, merkezî yetkililerden ald›klar› hibe biçimindeki yard›mlarla
kendi kültürel etkinliklerini düzenlemektedirler (Norveç İR, parag. 405). İtalya’n›n Komite’ye verdiği
bilgilere göre yeni yürürlüğe giren bir yönetmelik, bütün yerel yetkilileri çocuklara beden eğitimi ya-
pabilecekleri alan sağlama yükümlülüğü getirmektedir (İtalya İR, parag. 185). Bulgaristan’›n raporun-
da anlatt›ğ› “Ulusal Çocuk Saray›” çocuklar›n boş zamanlar›nda yararlanacaklar› biçimde, sanat, spor,
bilim ve teknoloji alanlar›nda 45 ayr› ders vermektedir. Bu kurslara gönüllü olarak 4 bin kadar çocuk
kat›lm›şt›r. Bu saray yar› yar›ya devlet taraf›ndan finanse edilmekte, masraflar›n diğer yar›s› da küçük
ücretler, sponsorlar ve bağ›şlarla karş›lanmaktad›r (Bulgaristan İR, parag. 218).
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Taraf Devletler’in, çocuklar›n
kültürel, sanatsal, e¤lence ve
bofl zaman etkinliklerine
kat›lmalar› için f›rsat yaratma
ve bunu teflvik etme yüküm-
lülükleri
Çocuklar›n ne paras› ne de gücü olduğundan, bu
kesimin eğlence, spor ve kültür etkinliklerine ka-
t›labilmesi Hükümet dahil yetişkinler dünyas›na
bağ›ml›d›r. Moğolistan, komünizm sonras› dö-
nemde çocuklar›n boş zaman etkinlikleri konu-
sunda Komite’ye karamsar bir tablo sunmuştur ki,
bu da Devlet’in bu alanda aktif önlemler almas›
gereğine işaret etmektedir. Bununla birlikte diğer
ülkeler, 31. madde kapsam›nda heyecan verici gi-
rişimlerden söz etmişlerdir (bkz. karş› sayfadaki
kutu yaz›s›). Hükümetlerin kültür, spor ve sanat
etkinlikleri için yapt›klar› harcamalar›n analizi, el-
deki kaynaklar›n çok küçük bir bölümünün çocuk-
lar›n yarar›na kullan›ld›ğ›n› göstermektedir. 

Eflit f›rsatlar
Sözleşme hükümlerinin birçoğunda da görüldüğü
gibi, belirli kategorilerdeki çocuklar›n 31. madde
kapsam›ndaki haklardan yararlanabilmeleri için
daha fazla kaynak sağlanmal› ve özen gösterilme-
lidir. Yoksul çocuklar›n, salt yoksul olduklar› için
boş zaman ve kültür etkinliklerinin d›ş›nda kalma-
lar› gerekmez. Bu anlamda, dünyan›n en yoksul
toplumlar›ndan baz›lar›nda çocuklar›n yaşant›lar›-
n›n çok zengin olmas› da mümkündür. Ancak,
başta kentlerdeki varoşlar olmak üzere ortamlar›n
yoksulluğu, modern eğlence etkinliklerinin pahal›
olmas› ve çal›şma zorunluluğu, 31. madde kapsa-
m›ndaki haklar›n yaşama geçirilmesi önünde aç›k
birer engel oluşturmaktad›r. Dolay›s›yla, Dev-
let’in bu alandaki önlemleri daha ziyade yoksul
çocuklar› gözetmelidir. Nitekim Komite Alman-
ya’ya ilişkin olarak şu gözlemini dile getirmiştir:
“... yoksul çocuklar›n bofl zaman etkinlikleri da-
hil okul d›fl› etkinliklere daha fazla kat›lmalar›n›
sa¤layacak önlemleri alma kararl›l›¤› gösterilme-
lidir.” (Almanya ‹RSG, Add.43, parag. 31)
Diğer ülkelerden de bu alandaki ayr›mc›l›ğa son
vermek için daha fazla çaba göstermeleri isten-
miştir: 
“Komite, ilkokul müfredat›nda yap›lan de¤ifliklik-
lerle çocuklar›n bofl zaman, dinlenme ve kültürel
etkinliklere daha fazla zaman ay›rabilmelerini
sa¤layacak önlemler al›nd›¤›n› bilmektedir. Du-
yarl›l›¤a neden olan husus, bu önlemlerin yoksul
kent mahallelerinde ve k›rsal kesimde yaflayan
çocuklar aç›s›ndan yetersiz kalmas›d›r. Komite,
Sözleflmenin 31. maddesi ›fl›¤›nda Taraf Devlete,
çocuklar›n bofl zaman, e¤lence-dinlenme ve kül-
türel etkinliklere ulaflabilmelerini sa¤layacak dü-
zenlemeleri art›rmas›n›, bu arada özellikle en

güç durumdaki çocuklar› gözetmesini tavsiye
eder.” (Ekvador ‹RSG, Add. 93, parag. 27)
“Komite endifleyle belirtmek ister ki baflta Siyah
topluluklarda yaflayanlar olmak üzere çok say›-
da çocuk bofl zaman, e¤lence-dinlenme ve kül-
türel etkinlik haklar›ndan yararlanamamakta-
d›r...Komite, 31. madde ›fl›¤›nda Taraf Devlete
çocuklar›n, özellikle Siyah topluluklarda yafla-
yanlar›n bu haklar›ndan yararlanabilmeleri için
gerekli önlemleri almas›n› tavsiye eder.” (Güney
Afrika ‹RSG, Add. 122, parag. 34).
Eldeki kaynaklar, her yaştan çocuğun gereksini-
mini karş›layacak biçimde yönlendirilmelidir.
Yaşlar› çocuk küçük olanlar ve ilkokul çağ›ndaki
çocuklar en az daha ileri yaşlardaki çocuklar ka-
dar eğlence-dinlenmenin getireceği uyar›ma ve
hoşnutluğa gereksinim duyarlar. Nitekim, Beli-
ze’ye de belirtildiği gibi:
“Komitenin duyarl› oldu¤u bir husus, ev içinde
anne ile çocu¤un etkileflimini sa¤layacak etkin-
liklere yönelik politika ve programlar›n olmay›fl›-
d›r. Oysa, e¤lenceye ve yarat›c› oyuna dayanan
bu tür etkinlikler özellikle 2 yafl›ndan küçük ço-
cuklar için çok önemlidir. Komite dikkat çek-
mek ister ki, bu tür etkinliklerin çocuklar›n bilifl-
sel yetenekleri ile sosyal ve duygusal geliflimleri
üzerinde son derece olumlu etkileri olmaktad›r.
Komite, Sözleflmenin 31. maddesi ›fl›¤›nda Ta-
raf Devletin anne-çocuk etkileflimini gelifltirecek
araflt›rmalara yönelmesini, bu alanda yeterli
program ve politikalar gelifltirmesini tavsiye
eder.” (Belize ‹RSG, Add. 99, parag. 23)
Ek olarak, eğlence-dinlenme tesislerine girişlerin-
de ve buradaki olanaklardan yararlanmalar›nda
özürlü çocuklara özellikle yard›mc› olunmas› ve
ayn› alandaki etkinliklerin kapsay›c› olmas›na
dikkat edilmesi gerekir. Özürlü çocuklara yaş›tla-
r›ndan ayr› özel eğitim verildiği takdirde eğlence
etkinlikleri, bu çocuklar›n diğerlerine kat›lmalar›-
n›n sağland›ğ› tek kanal olabilir (bkz. sayfadaki
kutu yaz›s›). 
Hastaneler ve gözetim evleri gibi kapal› kurumlar-
da bulunan çocuklar için de özel önlemler gerekir.
Komite bu konuda Hong Kong’a şu görüşünü ilet-
miştir:
“Komite hastaneleri daha fazla bebeklere ve ço-
cuklara hitap eder k›lmak üzere al›nan önlemle-
ri, bu arada hastanelerdeki çocuk ko¤ufllar›n›
iyilefltirme, buralarda çocuklara oyun alanlar›
sa¤lama ve çocuklar›n aileleriyle birlikte kalabi-
lecekleri yerler ay›rma çabalar›n› memnuniyetle
karfl›lamaktad›r.” (BK ba¤›ml› bölgesi: Hong
Kong ‹RSG, Add.63, parag. 7)
Komite, hürriyeti bağlay›c› cezaya çarpt›r›lm›ş
çocuklarla ilgili olarak, Rusya Federasyonu’ndaki
durumu ele alm›ş ve şu görüşünü belirtmiştir:
“Komite çocuk adalet sisteminin ve ›slah ev-
lerinin Sözleflme’nin 37. maddesine ne ölçüde
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uygunluk tafl›d›¤› ve bu tür kurumlarda
çocu¤un bofl zaman, aile üyeleri ile temas ve
yüksek yarar gibi haklar›n›n ne kadar
gözetilebildi¤i konusunda endiflelere sahiptir.”
(Rusya Federasyonu ‹RSG, Add.4, parag. 14)
Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallar›
bu haklar konusunda nettir:
“18(c). Çocuklar, adalet sisteminin gereklerine
ayk›r› düşmeyecek şekilde dinlenmeleri ve eğlen-
meleri için gerekli araçlar› edinebilir ve bunlar›
kullanabilirler.
“47. Her çocuğun eğlenebilmesi ve beden eğitimi
yapabilmesi amac›yla kendisine tan›nan zaman
içinde, hava şartlar›n›n müsait olduğu zamanlarda
aç›k havada serbestçe oynayabilmesi için gerek-
tiği kadar zamana sahip olma hakk› vard›r. Bu
faaliyetler için gerekli mekan, tesis ve araç sağ-
lan›r. Her çocuk günlük boş zaman faaliyetlerinde

bulunabilmek için ek bir zamana sahip olur; bu
zaman›n bir k›sm›, çocuğun istemesi halinde sana-
ta ve el becerilerini geliştirmesine ayr›l›r. Tutma
kurumlar› her çocuğun, kendisine sunulan fiziksel
eğitim programlar›na kat›lmas› için, fiziksel
olarak yeterli duruma gelmesini sağlar, ihtiyac›
bulunan çocuklara sağl›k kontrolü alt›nda fiziksel
eğitim tedavisi ve terapi uygulan›r.”
Nihayet, Komite taraf›ndan özel olarak gündeme
getirilmiş olmasa bile, bu alanda k›zlara yönelik
ayr›mc›l›ktan da söz edilmesi gerekir. Çünkü, ev-
deki işlere boğulmalar› yüzünden k›z çocuklar›n
erkeklere göre daha az oynayacak zaman bul-
malar›, mevcut oyun yerlerinden ise erkek çocuk-
lar›n eşitsiz biçimde daha fazla yararlanmalar›
hemen hemen her yerde görülen bir olgudur.
Çocuklarla birlikte olan yetişkinler bu durumu
genellikle telâfi etseler bile, özel önlemlerin al›n-
mas› gerekir.

Kültür, e¤lence, spor ve özürlülük
Özürlü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenmesine İlişkin Standart Kurallar şunlar› içermektedir:
“ Kural 10 Kültür

Devletler, özürlü kişilerin kültürel etkinlikler çerçevesinde bütünleşmelerini ve bu etkinliklere eşitlik
temelinde kat›labilmelerini sağlayacakt›r.
1. Devletler, özürlü kişilerin, yarat›c›, sanatsal ve düşünsel potansiyellerini yaln›zca kendileri için de-
ğil, ister kentsel ister k›rsal alanda olsun, toplumlar›n›n yarar› için sergileme f›rsatlar›na sahip olma-
lar›n› sağlayacakt›r. Dans, müzik, edebiyat, tiyatro, plastik sanatlar, resim ve heykel bu alanlar aras›n-
dad›r. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kuklac›l›k, ezbere okuma ve öykü anlat›c›l›ğ› gibi gelenek-
sel ve çağdaş sanat türlerine özel önem verilmelidir. 
2. Devletler, tiyatro, sinema, müze ve kütüphane gibi kültürel performans ve hizmet mekanlar›n› özür-
lüler aç›s›ndan erişilebilir hale getirmelidir.
3. Devletler, edebiyat, sinema ve tiyatro ürünlerinin özürlü kişilerin yararlanabilecekleri biçimde or-
taya konmas›na ve kullan›lmas›na önayak olmal›d›r.
Kural 11 E¤lence ve spor

Devletler, özürlü kişilerin eğlence ve spor etkinliklerinden eşit bir şekilde yararlanacaklar› f›rsatlar›
sağlamaya yönelik gerekli önlemleri alacaklard›r.
1. Devletler, eğlence ve spor alanlar›n›, otelleri, plajlar›, stadyumlar›, jimnastik salonlar›n›, vb. özür-
lüler aç›s›ndan erişilebilir k›lacak önlemleri almal›d›r. Bu önlemler, eğlence ve spor etkinliklerinde
görev yapan personelin bu yönde desteklenmesini, bu arada erişim, kat›l›m, bilgilendirme ve eğitim
programlar›na ilişkin yöntemlerin geliştirilmesini de kapsamal›d›r. 
2. Turizm alan›ndaki yetkililer, oteller, seyahat şirketleri, gönüllü kuruluşlar ve eğlence ve gezi ala-
n›nda faaliyette bulunan diğerleri, özürlü kişilerin özel gereksinimlerini de dikkate alarak hizmetleri-
ni herkesi kapsayacak biçimde sunmal›d›rlar. Bu sürece yard›mc› olmak üzere eğitim sürekli olarak
devrede olmal›d›r.
3. Spor kuruluşlar›, spor etkinliklerinde özürlülerin de yer almalar›n› sağlayacak düzenlemelere teş-
vik edilmelidir. Kimi durumlarda, bu tür etkinliklere erişim sağlayacak önlemler, kat›l›m için f›rsat ta-
n›nmas›ndan ibaret olabilir. Diğer durumlarda ise özel düzenlemelerin ya da yar›şmalar›n düzenlen-
mesi gerekir. Devletler, özürlü kişilerin ulusal ve uluslararas› etkinliklere kat›lmalar›n› teşvik et-
melidir.
4. Spor etkinliklerine kat›lan özürlü kişiler, diğer kat›l›mc›larla ayn› çal›şma, antreman ve eğitim im-
kânlar›ndan yararlanabilmelidir.
5. Spor ve eğlence etkinliklerini organize edenler, özürlülere yönelik hizmetlerini tasarlarken özürlü
kişilerin kuruluşlar›na dan›şmal›d›r.”
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

31. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (31. madde, kültür ve spor, e¤itim, çal›flma, sa¤l›k, sosyal refah ve planlama ile ilgili
devlet kurulufllar›n› özel olarak ilgilendirmektedir)

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin parças›
olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 31. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (31. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin oyun
haz›rlayanlar›, kent ve çevre planlamac›lar›n›, ifl müfettifllerini, sanat ve kültür yöneticilerini, sanatç›lar›, ö¤-
retmenleri ve sosyal hizmet uzmanlar›n› kapsamas› gerekir).

3311..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr

� Çocu¤un dinlenme ve bofl zaman hakk›n› güvence alt›na alacak gerekli önlemler al›nm›fl m›?

� Bu tür önlemler, çocuklar›n gece ya da okul tatilleri süresince çal›flmalar›n›n yasaklanmas›n› öngörüyor
mu? 

� 79 ve 90 Say›l› ILO Sözleflmeleri onaylanm›fl m›?

� Zorunlu ders saatleri ve ev ödevleri, çocu¤a dinlenme ve bofl zaman olanaklar› sa¤l›yor mu?

� Çevre planlamas›nda çocuklar›n oyun yeri gereksinimleri de gözetiliyor mu?

� Bu planlarda, çocuklar›n neyin gerekli oldu¤una iliflkin görüflleri de al›n›yor mu?

� Oyun ve dinlenme-e¤lenme etkinlikleri her yafltan çocu¤a (okul öncesi ça¤dakiler ve gençler dahil olmak
üzere) ayr›m gözetmeden hitap edecek nitelikte mi? 

Madde
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Spor, kültür ve sanat etkinlikleri için ayr›lan kaynaklar yetiflkinler ve çocuklar aras›nda hakkaniyet ölçülerin-
de paylafl›l›yor mu?

� Bütün çocuklar kültür ve sanat etkinliklerine gerekti¤i gibi eriflebiliyorlar m›?

� Çocuklar›n kültür ve sanat yaflam›na kat›lmalar›na getirilen s›n›rlamalar var m›?

� Çocuklar için özel olarak düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler var m›?

� Sanatsal ve kültürel etkinliklere kat›l›mda çocuklar için özel indirim ve kolayl›klar sa¤lan›yor mu?

� Özürlü çocuklar›n kaynaflt›r›lm›fl dinlenme-e¤lenme, kültür ve sanat etkinliklerinden yararlanma olanaklar›
var m›?

� Hastanelerdeki çocuklar›n oyun ve dinlenme-e¤lenme etkinliklerine kat›lmalar› mümkün mü?

� Kurumlara yerlefltirilen çocuklar›n oyun, spor, dinlenme-e¤lenme, sanat ve kültür etkinliklerine kat›lma
olanaklar› var m›?

� Hürriyeti ba¤lay›c› cezaya çarpt›r›lan çocuklar›n egzersiz yapma, dinlenme-e¤lenme, sanat ve kültür etkin-
liklerine kat›lma olanaklar› var m›?

� Dinlenme, bofl zaman, oyun, e¤lence, kültür ve sanat etkinliklerine kat›lmada k›z çocuklar›n da erkek
çocuklar ölçüsünde imkânlara sahip olmalar›n› sa¤layacak önlemler var m›?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 31. madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› 31. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 13: ifade özgürlü¤ü

Madde 14: düflünce, din ve vicdan özgürlü¤ü

Madde 15: dernek kurma özgürlü¤ü

Madde 16: özel yaflam›n korunmas›

Madde 17: bilgiye eriflim ve kitle iletiflim araçlar›n›n rolü

Madde 28: e¤itimin amaçlar›

Madde 30: az›nl›klar›n ya da yerli halklar›n kültürüne sayg›

Madde 32: çocuk iflçili¤i

Madde 36: sömürüden korunma

Madde
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1. Taraf Devletler, çocu¤un ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli iflte ya da e¤itimine zarar verecek ya
da sa¤l›¤› veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal geliflmesi için zararl› olabilecek nitelik-
te çal›flt›r›lmas›na karfl› korunma hakk›n› kabul ederler.

2. Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya konulmas›n› sa¤lamak için yasal, idarî, toplumsal ve e¤itsel her
türlü önlemi al›rlar. Bu amaçlar ve öteki uluslararas› belgelerin ilgili hükümleri göz önünde tutularak, Ta-
raf Devletler özellikle flu önlemleri al›rlar:

(a) ‹fle kabul için bir ya da birden çok asgarî yafl s›n›r› tespit ederler;

(b) Çal›flman›n saat olarak süresi ve koflullar›na iliflkin uygun düzenlemeleri yaparlar;

(c) Bu maddenin etkili biçimde uygulanmas›n› sa¤lamak için ceza veya baflka uygun yapt›r›mlar ön-
görürler.

32.
madde, çocuğun ekonomik sö-
mürüden ve aşağ›daki olas›l›k-
lar› içeren herhangi bir çal›şma
biçiminden korunma hakk›n› ta-

n›maktad›r:

• tehlikeli işler, 

• çocuğun eğitimine zarar verecek işler,

• çocuğun sağl›ğ› ya da bedensel, zihinsel, ruh-
sal, ahlâksal ve toplumsal gelişmesi için zarar-
l› olan işler.

Maddeye göre Taraf Devletler bu hakk›n uygulan-
mas› için gerekli yasal, idarî, sosyal ve eğitsel ön-
lemleri almak ve özellikle aşağ›dakileri sağlamak
zorundad›rlar:

• İşe kabul için bir ya da birden çok asgarî yaş
s›n›r› tespit edilmesi;

• çal›şman›n saat olarak süresi ve koşullar›na
ilişkin uygun düzenlemelerin yap›lmas›; ve

• bu maddenin etkili biçimde uygulanmas›n›
sağlamak için ceza veya başka uygun yapt›-
r›mlara başvurulmas›.

Taraf Devletler bu çerçevede “diğer uluslarara-
s› belgelerin ilgili hükümlerini” gözetmek duru-
mundad›rlar. Bu tür belgeler aras›nda konuyla
en doğrudan ilgili olanlar, Uluslararas› Çal›şma
Örgütü’nün Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararla-
r›’d›r. Uluslararas› Çal›şma Örgütü Genel Kon-
ferans› 1999 y›l›nda Çocuk İşçiliğinin en Kötü
Biçimleri ile ilgili 182 say›l› Sözleşmeyi kabul
etmiştir (bkz. Ek 4, s.779). Çocuk Haklar› Ko-
mitesi, daha önceki ILO Sözleşmeleri aras›ndan
1973 tarihli ve 138 say›l› Asgari Yaş Sözleşme-
sini kilit önemde saym›ş, gerek bunun gerekse
yeni Sözleşmenin onaylanmas› için Taraf Dev-
letlere çağr›da bulunmuştur. �

32. Maddenin Metni

Çocuk iflçili¤i

Özet
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Özel koruma önlemleri

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›-
lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye; uygulama önceliklerine ve gelecek için be-
nimsenen hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

...

(c) Bedensel ve zihinsel sa¤l›¤a kavuflturma dahil olmak üzere sömürüye maruz kalm›fl çocuklar›n
korunmalar› ve toplumla yeniden bütünlefltirilmeleri (madde 39)

(i) Çocuk iflçili¤i dahil ekonomik sömürü (madde 32)

...”.

(ÇHS/K/5 parag. 23)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“VIII. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLER‹ 

...

C. Sömürüye maruz kalm›fl çocuklar›n bedensel ve ruhsal sa¤l›¤a kavuflturulmalar› ve toplumla ye-
niden bütünlefltirilmeleri

1. Çocuk iflçili¤i dahil çocuklar›n ekonomik anlamda sömürülmeleri (madde 32)

Lütfen, yasal, idarî, sosyal ve e¤itsel nitelikte olanlar dahil, çocu¤un afla¤›daki korunma haklar›n›n
tan›nmas› ve güvence alt›na al›nmas› için benimsenen önlemler hakk›nda bilgi verin:

Ekonomik sömürü;

Çocu¤un, e¤itimi aç›s›ndan zararl› olabilecek ya da e¤itimini engelleyen ya da çocu¤un sa¤l›¤›,
bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal geliflmesi için zararl› herhangi bir iflte çal›flmas›.

Raporlar, bu konuda, afla¤›daki hususlara özellikle yer vermelidir:

Yasalar›n, zararl› ve tehlikeli ve/veya çocu¤un sa¤l›¤› ve geliflmesi aç›s›ndan tehlikeli ve çocu-
¤un e¤itimini engelleyen ifllerle ilgili bir tan›m yap›p bu tür iflleri yasaklay›p yasaklamad›¤›;

Bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyalar›, bu arada zorunlu e¤itim ve meslekî e¤itim baflta
olmak üzere e¤itim dahil, gerek formel gerekse enformel sektördeki çocuk iflçilerin, bu arada
ev hizmetçilerinin, tar›m kesiminde çal›flanlar›n ve kendi evlerinde çeflitli ifller yapanlar›n durum-
lar›na iliflkin önleyici ve telâfi edici giriflimler;

Sözleflme’nin genel ilkelerine, bu arada özellikle ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›, ya-
flam ve geliflme hakk›na sayg› gösterilmesi için al›nan önlemler.

Ayr›ca, 32. maddenin 2. paragraf› çerçevesinde, bu arada uluslararas› belgelerin ilgili hükümlerini
de gözeten ve özellikle afla¤›dakileri sa¤lamaya yönelik yasal ve idarî düzenlemeler dahil al›nan ön-
lemler hakk›nda bilgi verin:

‹fle kabul için bir ya da birden çok asgarî yafl s›n›r›;

Çal›flman›n saat olarak süresi ve koflullar›na iliflkin uygun düzenlenmesi;

Bu maddenin etkili biçimde uygulanmas›n› sa¤lamak için ceza veya baflka uygun yapt›r›mlar ve
çocu¤un ya do¤rudan kendisi ya da bir temsilcisi arac›l›¤›yla baflvurabilece¤i denetim mekaniz-
malar› ve flikayette bulunma yollar›.
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Çocuk iflçili¤iyle ilgili
uluslararas› belgeler ve
standartlar

Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO)

Uluslararas› Çal›şma Örgütü İstatistik Bürosu’na
göre dünyada 5 ile 14 yaşlar› aras›nda olup tam
zaman çal›şan en az 120 milyon çocuk vard›r
(okulun yan›s›ra ikincil nitelikte bir faaliyet olarak
çal›şanlarla birlikte bu say› 250 milyonu bulmak-
tad›r). Bu tahminler, ailelerinin ya da vasilerinin
yan›nda düzenli olarak ekonomik nitelikte olma-
yan ev işleri yapan çocuklar› kapsamamaktad›r.
Bu çocuklar›n büyük bölümü gelişmekte olan ül-
kelerde olmakla birlikte, sanayileşmiş pek çok ül-
kede de çocuk işçiliğinin görüldüğü yöreler var-
d›r. Eldeki veriler, çal›şan erkek çocuk say›s›n›n
k›zlardan fazla olduğunu göstermektedir. Ancak
ILO’nun değerlendirmesine göre, evin içinde ve
çevresinde yap›lan karş›l›ğ› ödenmeyen işler pek
dikkate al›nmad›ğ›ndan çal›şan k›z çocuk say›s›
olduğundan az görünmektedir (ayr›ca, ekonomik
nitelikte olmayan ev işleriyle uğraşan k›z çocuk
say›s› erkeklerden daha fazlad›r;). ILO, çocuk iş-
çiliği konusunda kapsaml› nicel ve nitel veri top-
lamaya çal›şan ülkelere yard›mc› olmak amac›yla
bir İstatistiksel Bilgilendirme ve İzleme Program›
(SIMPOC) geliştirmiştir (bkz. www.ilo.org/pub-
lic/english/standards/ ipec/simpoc/index.htm).

Uluslararas› Çal›şma Örgütü, dünyan›n pek çok
yerinde çok say›da çocuğun köle emeği çerçeve-
sinde çal›şt›r›ld›ğ›n› belirtmektedir: “Bu tür zorla
çal›şt›rma uygulamalar›ndan bir bölümü, piyasa-
lar›n o kadar aç›k olmamas› d›ş›nda, 200 y›l önce-
sinin kölelik uygulamalar›ndan pek az farkl›l›k

göstermektedir. Çocuklar, belirli bir para karş›l›ğ›
sat›lmaktad›r. Kimi durumlarda toprak sahipleri
›rgatlar›n›n çocuklar›n› sat›n almakta ya da bu uy-
gulaman›n değişik bir biçimi olarak “arac›lar” ai-
lelere belirli bir avans ödeyerek çocuklar›n› al-
makta, bu çocuklar› hal›c›l›k, cam sanayii ya da
fuhuş gibi sektörlerde çal›şt›rmaktad›rlar ... Zorla
çal›şman›n en yayg›n biçimlerinden biri aile eliy-
le çal›şt›r›lmad›r. Burada çocuklar, ailelerinin al-
d›klar› bir borcun karş›l›ğ›nda çal›şt›r›lmak üzere
başkalar›na verilmektedir ... Belki de bütün bu uy-
gulamalar aras›nda en yayg›n olan› gayr› resmî
anlaşmalar çerçevesinde çocuklar›n zorla çal›şt›-
r›lmalar›d›r. Burada yoksul aileler çocuklar›n› salt
bak›m›n› sağlayacak başkalar›n›n yan›na vermek-
tedirler. Burada varsay›lan, bu çocuklar›n, kendi
yoksul durumlar› yerine varl›kl› ailelerin yan›nda
daha iyi bak›m görecekleridir.”

Ticarî amaçlarla cinsel sömürü, milyonlarca çocu-
ğun yer ald›ğ› çağdaş kölelik biçimlerinden biri-
dir. Burada çocuklar, uluslararas› bir şebeke arac›-
l›ğ›yla bir ülkeden ötekine sat›lmaktad›r (Çocuk
işçiliği: Kabul edilemez olan› hedefleme, ILO
1996s. 15-16. Ayr›ca bkz. madde 34, s.511; mad-
de 35, s.527; ve Çocuk Sat›ş›, Fahişeliği ve Por-
nografisi İle İlgili İhtiyari Protokol, s.653).

ILO kendi önceliklerini, elindeki k›t kaynaklar›,
çocuk işçiliğinin kölelik, borç karş›l›ğ› zorla çal›ş-
t›rma, fuhuş, tehlikeli iş ve sanayilerde çal›şma ve
yaşlar› çok küçük olanlar gibi en hoş görülemez
biçimlerine yönelterek belirlemektedir: “Bu yak-
laş›m›n ek bir avantaj›, yard›ma en fazla gereksi-
nimi olan çocuklara ulaşmay› hedefleyen politika-
lar›n, ayn› zamanda çal›şan diğer çocuklara da ya-
rar sağlamas› ve toplumsal aç›dan en kabul edile-

Raporlar, bu alanda,Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün ilgili çerçeveleri dahil olmak üzere söz konu-
su Devlet’in taraf oldu¤u uluslararas› sözleflmeler ve di¤er belgeler ve ayr›ca afla¤›daki hususlarda
bilgi vermelidir:

Çocuk iflçi çal›flt›r›lmas›na ve çocuklar›n ekonomik anlamda sömürülmelerine karfl› mücadele ve
bu tür uygulamalar›n önüne geçilmesi için gelifltirilen ulusal politikalar ve çok yönlü stratejiler;

Bu amaçla oluflturulan eflgüdüm ve izleme mekanizmalar›;

Belirlenen ve kullan›lan göstergeler;

Teknik iflbirli¤i ve uluslararas› yard›m alan›nda gelifltirilen programlar;

Bu maddenin uygulanmas›nda kaydedilen mesafe, belirlenen kritik dönüm noktalar› ve karfl›la-
fl›lan güçlükler;

‹lgili çocuklar konusunda, yafla, cinsiyete, bölgeye, k›rsal/kentsel kesimlere, sosyal ve etnik kö-
kene göre ayr›flt›r›lm›fl verilerle birlikte ifl denetçilerinin bu alanda gözledikleri ihlâller ve uygu-
lad›klar› yapt›r›mlar.”

(ÇHS/K/58, parag. 151-154. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da bu
maddeyle ilgili raporlar aç›s›ndan anlaml›d›r: 24, 107 ve 116; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3,
sayfa 687.)
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mez biçimler üzerinde durulmas›n›n belirli bir ka-
rarl›l›k ve mutabakat oluşturulmas›na yard›mc› ol-
mas›d›r.”

ILO’nun özellikle vurgulad›ğ› husus “tehlikedeki
çocuklar›n kolay fark edilmez konumda olmalar›-
d›r. Modern Toplumlar’›n ve Hükümetler’in ço-
cuk işçiliğinin en zararl› biçimleri konusunda da-
ha aktif davranmamalar›n›n bir nedeni, çal›şan ço-
cuklar›n hemen kolayl›kla göz önünde olmamala-
r›d›r. Yani konu bir tür ‘gözden ›rak olan zihinden
de ›rak olur’ sorunudur.” (Çocuk işçiliği: Kabul
edilemez olan› hedefleme, s. 20)

Çal›flma yaflam›na iliflkin uluslararas›
sözleflmeler 

Uluslararas› Çal›şma Örgütü 1919 y›l›ndan bu ya-
na çocuk işçiliğiyle ilgili bir dizi uluslararas› söz-
leşme ç›karm›şt›r. Bu Sözleşme’ler, Tavsiye Ka-
rarlar› ile desteklenmektedir. 1919 tarihli Asgarî
Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (No. 5) 14 yaş›ndan kü-
çük çocuklar›n sanayi kuruluşlar›nda çal›şmas›n›
yasaklamaktad›r. Bunun ard›ndan, işe başlamada
asgarî yaşla ilgili sektörel nitelikte dokuz Sözleş-
me daha benimsenmiştir. Bu Sözleşme’ler sanayi,
tar›m, ateşçilik ve yağlama işleri, denizcilik, sana-
yi-d›ş› işler, bal›kç›l›k ve yer alt›nda çal›şma gibi

alanlara ilişkindir. Çeşitli etkinlikler için asgarî
yaş s›n›r› getiren başka pek çok ILO standard› söz
konusudur. Ayr›ca, sendika özgürlüğü, ayr›mc›l›k,
ücretler, iş güvenliği ve sağl›ğ› gibi alanlardaki
uluslararas› sözleşmeler de yaşlar› ne olursa olsun
bütün çal›şanlar için geçerlidir. Çocuklar›n borç
köleliği ve örneğin çocuk fuhşu gibi “köleliğin
modern biçimleri” alt›nda sömürülmeleri gibi so-
runlar 1930 tarihli ve 29 Say›l› Zorla Çal›şt›rma
Sözleşmesi çerçevesinde ele al›nmaktad›r (“insan-
lardan, herhangi bir tür ceza tehdidi alt›nda ve
kendilerinin gönüllü r›zalar› olmaks›z›n bir iş ya
da hizmet sağlanmas›n›n” her biçimi bu Sözleşme
kapsam›na girmektedir.); 2001 y›l› itibar›yla bu
Sözleşme 158 ülke taraf›ndan onaylanm›şt›r.

ILO’nun 138 Say›l› Sözleflmesi ve 146
Say›l› Tavsiye Karar›

ILO’nun çocuk işçiliğini konu alan en yeni ve
kapsaml› Sözleşme’leri 1973 tarih ve 138 Say›l›
Asgarî Yaş Sözleşmesi ile 146 Say›l› Tavsiye Ka-
rar›d›r. Bunlardan özellikle 138 Say›l› Sözleşme,
Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan ilgili standart
olarak ön plana ç›kart›lm›ş ve bu belgeyi henüz
onaylamayan Taraf Devletler’den ivedilikle onay-
lamalar› istenmiştir (bkz. aşağ›da s. 495). Asgarî

“Günümüzde çocuk sömürüsünün ve istismar›n›n tek bafl›na en
önemli kayna¤›...”

“Çok say›da çocuk aç›kça tehlikeli ve sak›ncal› işlerde ve sanayilerde çal›şt›r›lmaktad›r. Bu çocukla-
r› madenlerde, cam eşya, kibrit ve maytap imal eden yerlerde, derin deniz avc›l›ğ›nda, ticarî tar›mda
vb. görmek mümkündür:

• Çal›şan çocuklar›n büyümelerinde okula giden çocuklara göre önemli eksiklikler görülmektedir:
bu çocuklar diğerlerine göre daha k›sa ve hafif, bedenleri yetişkinlik dönemlerinde bile daha kü-
çüktür.

• Gerek gözlenenler gerekse istatistikî araşt›rmalar, çok say›da çocuk işçinin kimyasal ve biyolojik
tehlikelere maruz kald›klar› işlerde ve koşullarda çal›şt›klar›n› göstermektedir. Örneğin ILO’nun
Filipinler’de gerçekleştirdiği geniş ölçekli bir araşt›rmaya göre çal›şan çocuklar›n yüzde 60’›ndan
fazlas› bu tür tehlikelere aç›kt›r ve bunlar›n aras›nda yüzde 40’› da bedensel sakatlanma ve kimi
organlar›n kayb› gibi ciddî sonuçlara yol açan kazalar geçirmekte ve hastal›klara yakalanmakta-
d›r.

• Çok say›da çocuk, örneğin asbest gibi pasiflik dönemleri uzun süren maddelerin etkisine aç›kt›r.
Bu da, henüz genç yaşlarda örneğin asbestiosis gibi kronik meslek hastal›klar›na ya da akciğer
kanserine yakalanma riskini art›rmaktad›r...

• Gelişmekte olan ülkelerde yap›lan meslek sağl›ğ›na ilişkin araşt›rmalara göre, k›rsal kesimlerde
haşere ilaçlar›na maruz kalma yüzünden ölen çocuk say›s›n›n, belli başl› çocukluk dönemi hasta-
l›klar›ndan ölen çocuklar›n toplam›ndan daha fazla olduğu san›lmaktad›r.

• Belirli işlerde çal›şan çocuklar belirli istismar biçimlerine özellikle aç›k durumdad›rlar. Örneğin
pek çok araşt›rma, ev işlerinde çal›şt›r›lan çocuklar›n sözel ve cinsel istismara uğrad›klar›n›, da-
yak yediklerini ya da aç b›rak›larak cezaland›r›ld›klar›n› teyit etmektedir.

• Basit bir anlat›mla, çocuk işçiliği, günümüz dünyas›nda çocuk sömürüsünün ve istismar›n›n tek
baş›na en önemli kaynağ› durumundad›r.”

(Çocuk işçiliği: Kabul edilemez olan› hedefleme adl› belgeden al›nt›lar, ILO, 1996, s. 3-4)
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Yaş Sözleşmesi daha önceki belgelerde tedricen
geliştirilen ilkelerin pekiştirilmesi niteliğinde olup
çocuklar›n ücret karş›l›ğ› çal›şt›r›lmalar› söz ko-
nusu olsun olmas›n bütün sektörler için geçerlidir
(ayr›nt›lar için s. 495’deki “asgarî yaş” belirlen-
melerine bkz.). ILO’ya göre “Sözleşme, onayla-
yan Devletler’e işe başlama ya da çal›şma için bir
asgarî yaş s›n›r› belirleme, çocuk işçiliğini fiilen
ortadan kald›rmak için ulusal bir politika geliştir-
me taahhüdünde bulunma ve belirlenen asgarî ya-
ş› çocuğun eksiksiz bedensel ve zihinsel gelişimi-
nin sağlanacağ› bir yaşa kadar tedricen yükseltme
yükümlülüğü getirmektedir. Sözleşme, belirli bir
asgarî yaş› sabit sayan statik bir belge olarak ha-
z›rlanmam›şt›r. Bu, standartlar›n zamanla gelişti-
rilmesini ve bu amaca yönelik kararl› girişimleri
öngören dinamik bir belgedir. 138 Say›l› Sözleş-
me’nin tamamlay›c› belgesi olan 146 Say›l› Tav-
siye karar›, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve ortadan
kald›r›lmas›na yönelik temel politika önlemleri
için geniş bir çerçeve oluşturmaktad›r.” (Çocuk iş-
çiliği: Kabul edilemez olan› hedefleme, ILO 1996,
s. 24)

138 say›l› Sözleşme 2002 y›l› Ocak ay› itibar›yla
116 ülke taraf›ndan onaylanm›şt›r. 

Çocuk ‹flçili¤inin en Kötü Biçimleri ile
‹lgili Sözleflme (1999, no. 182)

ILO Genel Konferans›, 17 Haziran 1999 tarihinde
Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri ile ilgili Söz-
leşmeyi (No. 182) kabul etmiştir. Konferans ayr›-
ca, bu Sözleşmeye ek mahiyetinde olmak üzere
190 say›l› Tavsiye Kararlar›n› benimsemiştir.

Yeni Sözleşme (bkz. Ek 4, s.779), Taraf Devlet-
lerden “çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin or-
tadan kald›r›lmas›n› sağlayacak ivedi ve etkili ön-
lemlerin al›nmas›n›” istemektedir (madde 1). “Ço-
cuk işçiliğinin en kötü biçimleri” Sözleşmenin 3.
maddesinde tan›mlanm›şt›r (çerçeveli yaz›ya ba-
k›n›z). Bu tan›mda “çocuklar›n sağl›ğ›na, güvenli-

ğine ya da ahlak›na zarar verebilecek işler” yer al-
maktad›r. Sözleşmeye göre, Taraf Devletler, işçi
ve işveren kuruluşlar›na dan›şarak ve uluslararas›
standartlar› dikkate alarak nelerin “en kötü” bi-
çimler olduğunu kendileri kararlaşt›racaklard›r.
Taraf Devletler, çocuk işçiliğinin en kötü biçimle-
rine son verecek eylem programlar›n› ivedilikle
haz›rlay›p uygulamak; uygulamay› izleyecek me-
kanizmalar› oluşturmak; önleme için zamana bağ-
l› girişimlerde bulunmak; bu alanda etkinliği ka-
n›tlanm›ş önlemleri benimsemek; en kötü biçim-
lerde çal›şt›r›lan çocuklar› bu işlerden kurtarma
çal›şmalar›na destek olmak ve bu çocuklar›n para-
s›z temel eğitime ya da mesleki eğitime dönüşleri-
ni sağlamak durumundad›rlar. Ayr›ca, uygulama-
da uluslararas› işbirliği ve yard›mlaşmaya çağr›da
bulunulmaktad›r. Yard›m kapsam›nda ekonomik
kalk›nma, yoksullukla mücadele ve eğitim gibi
başl›klar da yer almaktad›r. 

Sözleşmeyi tamamlay›c› mahiyetteki 190 say›l›
Tavsiyeler uygulamaya yönelik girişimler için yol
gösterici bir içerik taş›maktad›r. Uluslararas› iş-
birliği, toplum seferberliği (en kötü biçimlerden
etkilenen çocuklar›n kat›l›m› dahil olmak üzere)
ve uygulama belli başl› başl›klar olarak ön plana
ç›kmaktad›r.

Sözleşme, 19 Kas›m 2000 tarihinde yürürlüğe gir-
miştir. 2002 y›l› Ocak ay›na gelindiğinde Sözleş-
me 115 ülke taraf›ndan onaylanm›ş bulunuyordu.
ILO Anayasas›nda yer alan hükümlere göre her
ülke, taraf olduğu sözleşmenin uygulanmas› ko-
nusunda y›ll›k raporlar vermek durumundad›r.
Gene ILO anayasas›na göre, işçi ve işveren kuru-
luşlar›ndan (ulusal ya da uluslararas›) gelen ve
Sözleşmeye uyulmad›ğ›n› ileri süren iddialar ILO
Yönetim Kurulu taraf›ndan oluşturulacak bir ko-
misyon taraf›ndan incelenecektir. Ayar›ca, Taraf
Devletlerden herhangi biri, bir başka Devletin
Sözleşmeye uymad›ğ›na ilişkin bildirimde bulu-
nabilecektir.

Çocuk iflçili¤inin en kötü biçimlerinin tan›mlanmas›

Bu Sözleşme’nin amaçlar› bak›m›ndan “en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği” ifadesi

(a) çocuklar›n al›m-sat›m› ve ticareti, borç karş›l›ğ› veya bağ›ml› olarak çal›şt›r›lmas› ve askeri çat›ş-
malar, çocuklar›n zorla ya da zorunlu tutularak kullan›lmas›n› da içerecek şekilde zorla ya da mecbu-
ri çal›şt›r›lmalar› gibi kölelik ve kölelik benzeri uygulamalar›n tüm biçimlerini;

(b)çocuğun fahişelikte, pornografik yay›nlar›n üretiminde veya pornografik gösterilerde kullan›lma-
s›n›, bunlar için tedarikini ya da sunumunu;

(c) çocuğun özellikle ilgili uluslararas› anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu maddelerin üretimi ve tica-
reti gibi yasal olmayan faaliyetlerde kullan›lmas›n›, bunlar için tedarikini ya da sunumunu;

(d)doğas› veya gerçekleştirdiği koşullar itibariyle çocuklar›n sağl›k, güvenlik veya ahlâkî gelişimleri
aç›s›ndan zararl› olan işi kapsar.

(Madde 3, Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Hakk›nda ILO Sözleşmesi, 1999 (No.182). Tam me-
tin için bkz. Ek.4, s.779)
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Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçimleri Konusunda ILO Tavsiyeleri

Uluslararas› Çal›şma Bürosu Yönetim Kurulu taraf›ndan Cenevre’de toplant›ya çağr›lan Uluslar aras› Çal›şma
Örgütü Genel Konferans›, 1 Haziran 1999 tarihli yapt›ğ› 87. oturumunda;

En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi 1999’u kabul ederek ve oturum gündeminin dördüncü madde-
sini oluşturan çocuk işçiliği konusundaki baz› önerileri kabule karar vererek ve bu önerilerin, En Kötü Biçimler-
deki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi 1999’ tamamlayan bir Tavsiye Karar› biçimini almas›n› belirleyerek;

Bindokuzyüzdoksandokuz y›l› Haziran ay›n›n onyedinci günü aşağ›daki Tavsiye Karar›’n› kabul etmiş olup, iş-
bu Tavsiye Karar› En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Tavsiye Karar› 1999 olarak zikredilecektir.

1. Bu Tavsiye Karar›’n›n hükümleri, En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi 1999’u (Bundan böyle
“Sözleşme” olarak an›lacakt›r) tamamlar ve onunla birlikte uygulan›r.

I. EYLEM PROGRAMLARI

2. Sözleşmenin 6. maddesinde an›lan eylem programlar› acil bir konu olarak ilgili devlet kurumlar›, işveren ve
işçi örgütleri ile istişare suretiyle tasarlan›r ve uygulan›r; ayn› zamanda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinden
doğrudan etkilenen çocuklar›n, ailelerinin ve gerektiğinde sözleşmenin ve bu Tavsiye Karar›’n›n amaçlar›na bağ-
l›l›k taahhüdünde bulunan diğer ilgili gruplar›n görüşleri nazar› itibara al›n›r. Bu programlar, başkalar› yan›nda;

a) en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin belirlenmesi ve duyurulmas›n›;

b) çocuklar›n en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinde istihdam edilmelerinin önlenmesini veya bu tür işlerden ç›-
kart›lmalar›n›, misillemelere karş› korunmalar›n› ve eğitsel, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlar›n› karş›layan ön-
lemler yoluyla rehabilitasyonlar›n› ve topluma kazand›r›lmalar›n›;

c)

(i) daha küçük yaştaki çocuklara;

(ii) k›z çocuklar›na;

(iii) k›z çocuklar›n›n özel riske maruz bulunduklar› gizli çal›şma durumlar› sorununa;

(iv) özel duyarl›l›klar› veya ihtiyaçlar› bulunan başka grup çocuklara; özel bir dikkat sarf edilmesini;

d) çocuklar›n özel riske maruz bulunduklar› topluluklar›n belirlenmesini, bunlara ulaş›lmas›n› ve bunlarla birlik-
te çal›ş›lmas›n›;

e) Kamuoyunu ve çocuklarla aileleri de dahil olmak üzere, ilgili gruplar›n bilgilendirilmesini, duyarl› hale geti-
rilmesini ve harekete geçirilmesini; amaçlamal›d›rlar.

II. TEHLİKELİ İŞ

3. Sözleşmenin 3 (d) maddesinde an›lan işin türlerini belirlerken ve bunlar›n nerelerde bulunduklar›n› tespit eder-
ken, başkalar› yan›nda, aşağ›daki hususlar dikkate al›n›r:

a) çocuklar› fiziksel, psikolojik veya cinsel olarak kötüye kullan›lmaya maruz b›rakan işler;

b) yeralt›nda, su alt›nda, tehlikeli yüksekliklerde veya dar mekanlarda yap›lan işler;

c) tehlikeli makinelerle, donan›mlarla ve aletlerle yap›lan işler, yahut ağ›r yüklerin manüel olarak işlem görme-
sine veya taş›nmas›na ilişkin işler;

d) çocuklar› örneğin tehlikeli maddelere, amillere veya süreçlere, veya sağl›ğa zararl› ›s› derecelerine, gürültü dü-
zeyine veya titreşime maruz b›rakan, sağl›ğa ayk›r› bir çevrede yap›lan işler;

e) uzun saatler süresince veya geceleyin çal›şmak gibi özellikle güç şartlar alt›nda yap›lan işler veya çocuğun ma-
kul olmayan tarzda istihdam edenin emrine amade bulunmas›n› gerektiren işler.

4. Sözleşmenin 3 (d) maddesinde ve yukar›daki 3. paragrafta an›lan iş türleri bak›m›ndan ulusal hukuk veya dü-
zenlemeler yahut yetkili merci; ilgili işçi ve işveren örgütleri ile istişarede bulunduktan sonra, 16 yaş›ndan itiba-
ren bir istihdam› veya çal›şmay›, söz konusu çocuklar›n sağl›ğ›, güvenliği ve ahlak› tamamen korunmak ve söz
konusu faaliyet dal›nda çocuklar›n uygun özel talim veya mesleki eğitim görmeleri kayd›yla, tecviz edebilir.

III. UYGULAMA

5. (1) Çocuk işçiliğinin ortadan kald›r›lmas› ve özellikle acil bir sorun olarak bunun en kötü biçimlerinin yasak-
lanmas› ve ortadan kald›r›lmas› için yap›lacak ulusal eylemlerin önceliklerinin belirlenmesine bir temel olarak
hizmet etmek üzere çocuk işçiliğinin mahiyeti ve yayg›nl›ğ› hakk›ndaki ayr›nt›l› bilgiler ve istatistiksel veriler
toplan›r ve güncel halde bulundurulur.

(2) Bu tür bilgiler ve istatistik veriler, mümkün olduğunca, cinsiyete, yaş grubuna, mesleğe, ekonomik faaliyet
dal›na, istihdamdaki statüye, okula devam durumuna ve coğrafi konuma göre ay›r›ma tabi tutulmuş verileri içer-
melidir. Doğum belgelerinin düzenlenmesi dahil, doğumlar›n tescili için etkili bir sistemin önemi nazar› itibara
al›nmal›d›r.

(3) En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmas› ve ortadan kald›r›lmas› hakk›ndaki ulusal mevzuat›n ih-
laline ilişkin önemli veriler derlenmeli ve güncel halde bulundurulmal›d›r.
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6. Yukar›daki 5. paragrafta an›lan bilgilerin ve verilerin derlenmesi ve işleme tabi tutulmas›, özel yaşam alan›-
n›n korunmas› hususundaki haklar›n yeterince nazar› itibara al›nmas› suretiyle yap›lmal›d›r.

7. Yukar›daki 5, paragraf gereğince derlenen bilgiler düzenli bir şekilde Uluslararas› Çal›şma Bürosu’na bildiril-
melidir.

8. En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmas› ve ortadan kald›r›lmas› hakk›ndaki ulusal mevzuat›n uy-
gulanmas›n› gözetmek amac›yla üyeler, işveren ve işçi örgütleri ile istişare ettikten sonra, uygun ulusal mekaniz-
malar› kurar veya belirlerler.

9. Üyeler, en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmas› ve ortadan kald›r›lmas› hakk›ndaki ulusal mev-
zuat›n uygulanmas› konusunda sorumluluk taş›yan yetkili mercilerin birbirleriyle işbirliği yapmalar›n› ve faali-
yetlerini koordine etmelerini güvenci alt›na al›rlar.

10. Ulusal hukuk ve mevzuat veya yetkili merci, en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmas› ve ortadan
kald›r›lmas› hakk›ndaki ulusal mevzuata riayetsizlik halinde sorumlu tutulacak olan kişileri belirler.

11. Üyeler, ulusal hukukla uyumlu olduğu oranda, en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmas› ve orta-
dan kald›r›lmas› amaçl› uluslararas› girişimlere acil bir konu olarak ve;

(a) uluslararas› şebekelere kar›şm›ş olanlar dahil, cezay› gerektiren eylemler hakk›nda bilgi toplamak ve bilgi
al›şverişinde bulunmak;

(b) çocuklar›n sat›lmas›na ve çocuk ticaretine veya çocuklar›n hukuka ayk›r› faaliyetler, fuhuş, pornografi üreti-
mi veya pornografik gösteride bulunma amac›yla kullan›lmas›, tavassutu veya sunulmas›na kar›şm›ş olan-
lar› tespit ve takip etmek;

(c) bu tür cezay› gerektiren fiilleri işleyenleri tescil etmek suretiyle kat›l›mda bulunurlar.

12. Üyeler, en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin aşağ›daki çeşitlerinin cezay› gerektiren fiil say›lmas›n› sağlar-
lar;

(a) çocuklar›n sat›ş› ve ticareti, borca karş›l›k ve toprağa bağl› olarak çal›şt›r›lmalar› gibi kölelik ve köleliğe ben-
zer tüm uygulamalar ve çocuklar›n silahl› çat›şmada kullan›lmak üzere zorla ya da zorunlu olarak askere
al›nmalar› dahil olmak üzere zorla veya zorunlu olarak çal›şt›r›lmalar›;

(b) çocuğun fahişelik, pornografi üretimi veya pornografik gösteri için kullan›lmas›, tedarik edilmesi veya su-
nulmas›; ve

(c) çocuğun hukuka ayk›r› eylemlerde, özellikle ilgili uluslararas› anlaşmalarda tan›mlanan uyuşturucu üretimi
ve ticaretinde; veya ateşli silahlar›n veya başkaca silahlar›n hukuka ayk›r› olarak taş›nmas› veya kullan›lma-
s› ile bağlant›l› faaliyetlerde kullan›lmas›, tedarik edilmesi veya sunulmas›.

13. Üyeler, Sözleşmenin 3 (d) maddesinde an›lan işlerden birinin yasaklanmas› ve ortadan kald›r›lmas› hakk›n-
daki ulusal mevzuat›n ihlali halinde gerektiğinde cezai yapt›r›mlar dahil olmak üzere yapt›r›mlar uygulanmas›n›
güvence alt›na al›rlar.

14. Üyeler, en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmas› ve ortadan kald›r›lmas› hakk›ndaki ulusal mev-
zuat›n etkili bir biçimde uygulanmas›n› güvence alt›na almak amac›yla, gerektiğinde acilen başkaca hukuki, ce-
zai veya idari yapt›r›mlar öngörürler; örneğin en kötü biçimlerde çocuk işçiliğinin yap›ld›ğ› işletmelerin özel ola-
rak gözetlenmesi ve ihlalin devam etmesi halinde işletme ruhsat›n›n geçici veya sürekli olarak geri al›nmas› gi-
bi.

15. En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmas› veya ortadan kald›r›lmas› amaçl› diğer önlemler, aşağ›-
daki hususlar› kapsayabilir:

(a) ulusal ve yerel siyasi liderler, parlamenterler ve yarg› dahil kamuoyunun bilgilendirilmesi; duyarl›l›ğ›n›n ar-
t›r›lmas› ve harekete geçirilmesi;

(b) işveren ve işçi örgütleri ile sivil toplum örgütlerinin kat›l›m› ve eğitimi;

(c) ilgili devlet görevlileri, özellikle müfettişler ve infaz görevlileri ile diğer ilgili uzmanlara uygun eğitim ve-
rilmesi;

(d) en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmas› ve ortadan kald›r›lmas› hakk›ndaki kendi ulusal mev-
zuat›na göre, bir üyenin cezay› gerektiren bu eylemler başka bir ülkede işlenmiş olsalar bile, kendi vatan-
daşlar›n› kendi ülkesinde cezai takibe tabi tutmas›;

(e) yarg› usulünün ve idari usulün basitleştirilmesi ve bunlar›n uygun ve süratli hale getirilmesinin sağlanmas›,

(f) sözleşmenin amaçlar›n› teşvik edici girişimler yoluşla politika geliştirilmesinin cesaretlendirilmesi;

(g) çocuk işçiliğinin ortadan kald›r›lmas› konusundaki en iyi uygulamalar›n tespiti ve tan›t›m›;

(h) çocuk işçiliği hakk›ndaki hukuki ve diğer düzenlemelerin çeşitli dillerde ve ağ›zlarda tan›t›lmas›;

(i) sözleşme hükümlerinin ihlallerini hukuka uygun biçimde ifşa edenlerin ayr›mc›l›ğa ve misillemelere karş›
korunmalar› için özel şikayet usulleri ve düzenlemeler ihdas› ile telefonla yard›m hizmetleri veya temas nok-
talar› ve ombudsmanl›k kurulmas›;
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Uluslararas› Çal›şma Konferans› 1998 y›l› Hazi-
ran ay›nda yapt›ğ› 86. oturumunda, çal›şma yaşa-
m›nda temel ilkeler ve haklar bildirgesini benim-
semiştir. Buna göre Devletler, belirli sözleşmeleri
onaylamam›ş olsalar bile, bu sözleşmelerin konu-
sunu oluşturan temel haklar› tan›mak ve yaşama
geçirmek durumundad›rlar. Bu yükümlülüklerin
aras›nda angarya ya da zorunlu çal›şt›rman›n her
biçimi ile birlikte çocuk işçiliğinin ortadan kald›-
r›lmas› da yer almaktad›r.

ILO Çocuk ‹flçili¤ini Önleme
Uluslararas› Program›

ILO’nun Çocuk İşçiliğini Önleme Uluslararas›
Program› halen 25 ülkede uygulanmaktad›r. 1992
y›l›nda başlat›lan bu program, kapsaml› politika-
lar, hedefleri belirli programlar ve projeler gelişti-
rip uygulamalar›nda ülkelere yard›mc› olmakta-
d›r. Kat›lan ülkeler bu çerçevede ILO ile bir “Mu-
tabakat Zapt›” imzalamakta ve bu belgeye daya-
narak ulusal yönlendirme komiteleri oluşturul-
maktad›r. (Ayr›nt›l› bilgi için bkz.
www.ilo.org/childlabour).

ILO, bu alandaki bir ulusal politikan›n ve eylem
program›n›n en az aşağ›daki unsurlar› kapsamas›-
n› tavsiye etmektedir:

• çocuk işçiliği konusundaki ulusal hedeflerin
tan›mlanmas›;

• sorunun niteliğinin ve içeriğinin tarifi;

• öncelikli hedef gruplar›n belirlenmesi;

• öncelikli hedef gruplar›n betimlenmesi 

• başvurulacak müdahale yöntemlerinin belir-
lenmesi;

• çal›şmalarda yer alacak kurumsal öznelerin
belirlenmesi. 

(Çocuk işçiliği: Kabul edilemez olan› hedefleme,
s. 100; ayr›ca bkz. Dünya Çocuklar›n›n Durumu
1997, UNICEF, s. 9)

Çocuk Haklar›na Dair Sözleflmeye
‹liflkin ‹htiyari Yeni Protokol

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşmenin, çocuk sat›ş›,
fahişeliği ve pornografisi ile ilgili İhtiyari Proto-
kolü, BM Genel Kurulunun 25 May›s 2000 tari-
hinde yapt›ğ› Genel Kurul toplant›s›nda kabul
edilmiştir (bu konudaki yorum için bkz. s.647).
Bu protokolün giriş bölümünde 182 say›l› ILO
Sözleşmesine at›fta bulunulmaktad›r. Protokol
İhtiyari Protokolü kabul eden devletlerden, asgari
bir koşul olarak, çeşitli fiil ve eylemlerin ceza ya-
sas› taraf›ndan tümüyle kapsanmas›n› talep et-
mektedir; burada söz konusu fiil ve eylemlerin
“ülke içinde ya da uluslararas› planda; bireysel
olarak ya da örgütlü biçimde” gerçekleştirilmiş ol-
mas› önemli değildir. Sözü edilen fiil ve eylemler
aras›nda, “çocuğun fuhuş amac›yla öne sürülmesi,
elde edilmesi ya da sağlanmas›” (bu tür fiil ve ey-
lemler “çocuğun para ya da başka herhangi bir ç›-
kar karş›l›ğ› fuhuş için temin edilmesi ve sunul-
mas›;” olarak tan›mlanmaktad›r); ve “gene ayn›
doğrultuda çocuk pornografisi ürünlerinin üretil-
mesi, dağ›t›lmas›, yay›lmas›, ithali, ihrac›, sunu-
mu, sat›lmas› ya da elde bulundurulmas›” da yer
almaktad›r; çocuk pornografisi, “hangi yoldan
olursa olsun, çocuğu gerçek ya da benzeştirilmiş
cinsel etkinlik içinde gösteren, en başta cinsel
amaçlara yönelik olarak çocuğun cinsel organlar›-
n› sergileyen” ürünler olarak tan›mlanm›şt›r. Ço-
cuk sat›ş›na ilişkin fiil ve eylemler aras›nda da
“hangi yoldan olursa olsun, zorla çal›şt›r›lmak
üzere çocuk sunumu, teslimi ya da kabulü” belir-
tilmektedir.” (madde 3 (1)). 

(j) k›z ve erkek çocuklar›n ihtiyaçlar›na cevap vermek amac›yla eğitimin alt yap›s›n›n ve öğretmenlerin eğiti-
minin iyileştirilmesi için uygun önlemler al›nmas›n›n kabulü;

(k) mümkün olduğunca ulusal eylem programlar›nda;

(i) sözleşme taraf›ndan kapsanan şartlarda çal›şan çocuklar›n ailelerindeki yetişkinler ile anne ve babalar› için
istihdam yaratma ve meslek ihtiyaçlar›n›n; ve

(ii) bu şartlarda çal›şan çocuklar›n problemi aç›s›ndan anne ve babalar›n duyarl›laşt›r›lmalar› ihtiyac›n›n naza-
ri itibara al›nmas›,

16. En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmas› ve etkili bir biçimde ortadan kald›r›lmas› amac›yla üye-
ler aras›nda güçlendirilmiş bir işbirliği ve/veya yard›mlaşma, ulusal çabalar› tamamlamal› ve gerektiğinde, işve-
ren ve işçi örgütleri ile istişarede bulunularak, geliştirilmeli ve uygulanmal›d›r. böyle bir uluslararas› işbirliği
ve/veya yard›mlaşma;

(a) ulusal ve uluslararas› programlar için kaynaklar›n harekete geçirilmesini;

(b) karş›l›kl› hukuki yard›m›;

(c) bilgi al›şverişi dahil teknik yard›mlaşmay›;

(d) sosyal ve ekonomik gelişme, fakirliği ortadan kald›rma programlar› ve evrensel eğitim için desteği

içermelidir. 

(Kötü Şekillerdeki Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi ve Ortadan Kald›r›lmas›na İlişkin Tavsiye Karar› (No.190), ka-
bul tarihi 17 Haziran 1999)
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Uluslararas› ‹nsan Haklar› Senedi ve
çocuk iflçili¤i

Uluslararas› İnsan Haklar› Senedi – İnsan Haklar›
Evrensel Bildirgesi ile birlikte, biri Kişisel ve Si-
yasal Haklar, diğeri ise Ekonomik, Sosyal ve Kül-
türel Haklar üzerine olmak üzere iki Uluslararas›
Sözleşme – çocuk işçiliği ile ilgili çeşitli hüküm-
ler içermektedir.

İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesi şunu vurgula-
maktad›r: “Hiç kimse kölelik veya kulluk alt›nda
bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü
şekliyle yasakt›r.” (madde 4). Uluslararas› Kişisel
ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 8. maddesi bu
hüküm üzerinde şu aç›l›m› getirmektedir:

“1. Hiç kimse köle olarak tutulamaz; her türlü kö-
lelik ve köle ticareti yasakt›r.

2. Hiç kimse kul olarak tutulamaz.

3.

(a) Hiç kimse zorla çal›şt›r›lamaz veya zo-
runlu çal›şmaya tâbi tutulamaz;

(b) Paragraf 3(a), bir suça karş›l›k hapisle
birlikte ağ›r işte çal›şt›rma cezas›n›n veri-
lebildiği ülkelerde, yetkili bir mahkeme
taraf›ndan böyle bir cezan›n verilmesi so-
nucunda ağ›r işte çal›şt›rmay› engelleyici
say›lamaz;

(c) Aşağ›daki haller, bu paragraf bak›m›ndan
“zorla çal›şt›rma veya zorunlu çal›şma”
say›lmaz:

(i) Bir mahkemenin hukuka uygun bir
karar›n›n sonucu olarak hapsedilen
bir kimseden veya böyle bir hapislik-
ten şartla sal›verilmiş bir kimseden
şartla tahliye süresi içinde normal
olarak istenen ve (b) paragraf› kapsa-
m›na girmeyen bir iş veya hizmet;

(ii) Askeri nitelikteki bir hizmet ve inanç
nedeniyle askerlik hizmetine kat›l-
mama hakk›n›n tan›nd›ğ› ülkelerde
vicdanî redcilerden hukuken yerine
getirmeleri istenen bir kamu hizmeti; 

(iii) Toplumun yaşam›n› veya iyiliğini
tehdit eden olağanüstü bir durum ve-
ya felaket halinde yap›lmas› emredi-
len bir hizmet;

(iv) Normal vatandaşl›k yükümlülükleri-
nin bir parças›n› oluşturan bir iş veya
hizmet.”

İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 23. madde-
si çal›şma hakk›n› vurgulamaktad›r:

“1. Her şahs›n çal›şmaya, işini serbestçe seçmeye,

adil ve elverişli çal›şma şartlar›na ve işsizlik-
ten korunmaya hakk› vard›r. 

2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş
karş›l›ğ›nda eşit ücrete hakk› vard›r. 

3. Çal›şan her kimsenin kendisine ve ailesine in-
sanl›k haysiyetine uygun bir yaşay›ş sağlayan
ve gerekirse her türlü sosyal koruma vas›tala-
r›yla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücre-
te hakk› vard›r. 

4. Herkesin menfaatlerinin korunmas› için sendi-
kalar kurmaya ve bunlara kat›lmaya hakk› var-
d›r.”

Uluslarararas› Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleşmesi, ayr›ca çal›şma hakk›n› ve ça-
l›şman›n adil ve elverişli koşullarda gerçekleşme-
si gereğini ayr›nt›l› olarak belirtmektedir (madde-

Özel olarak çocuklarla ilgili ILO
Sözleflmeleri
Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi, 1919 (No.5)

Gençlerin Gece Çal›şmalar› Sözleşmesi (Sana-
yi), 1919 (No.6)

Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi, 1920 (No.7)

Asgari Yaş (Tar›m) Sözleşmesi, 1921 (No.10)

Asgari Yaş (Ateşçiler ve Yağlamac›lar) Sözleş-
mesi, 1921 (No.15)

Zorla Çal›şt›rma Sözleşmesi, 1930 (No.29)

Asgari Yaş (Sanayi D›ş› İşler) Sözleşmesi, 1932
(No.33)

Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (gözden geçiril-
miş), 1936 (No.58)

Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (gözden geçiril-
miş), 1937 (No.59)

Asgari Yaş (Sanayi D›ş› İşler) Sözleşmesi (göz-
den geçirilmiş), 1937 (No.60)

Gençlerin T›bbi Muayenesi (Sanayi D›ş› İşler)
Sözleşmesi, 1946 (No.78)

Gençlerin Gece Çal›şmalar› (Sanayi D›ş› İşler)
Sözleşmesi, 1946 (No.79)

Gençlerin Gece Çal›şmalar› (Sanayi) Sözleşme-
si (gözden geçirilmiş), 1948 (No.90)

Asgari Yaş (Bal›kç›l›k) Sözleşmesi, 1959 (No.6
112)

Asgari Yaş (Yeralt›nda Çal›şma) Sözleşmesi,
1965 (No.123)

Gençlerin T›bbi Muayenesi (Yeralt›nda Çal›ş-
ma) Sözleşmesi, 1965 (No.124)

Asgari Yaş Sözleşmesi, 1973 (No.138)

Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşme-
si, 1999 (No. 182)
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ler 6 ve 7). Sözleşme’nin 10. maddesinin 3. parag-
raf›, bütün çocuklar ve gençler için “özel koruyu-
cu önlemler ve yard›mlar” düzenlenmesini talep
etmektedir: “Çocuklar ve gençler ekonomik ve
toplumsal sömürüye karş› korunur. Çocuklar›n ve
gençlerin ahlâklar›na veya sağl›klar›na zararl› bu-
lunan veya onlar›n yaşamlar› için tehlikeli olan
veya onlar›n normal gelişmelerine engel olan iş-
lerde çal›şt›r›lmalar› kanunla cezaland›r›l›r. Dev-
let ayr›ca, çocuklar›n ücretli olarak çal›şt›r›lmas›-
n›n hukuken yasakland›ğ› ve cezaland›r›ld›ğ› as-
garî yaş s›n›r›n› tespit eder.”

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
eğitim hakk›yla ilgili Genel Yorumunda şunu vur-
gulamaktad›r: “Taraf Devletlerin, topluluklar›n ve
ailelerin çocuk emeğine bağ›ml› olmamalar›n›
sağlama gibi bir yükümlülükleri vard›r. Komite,
çocuk işçiliğinin ortadan kald›r›lmas›nda eğitimin
ve Çocuk İşçiliğinin en Kötü Biçimleri Sözleşme-
sinin (no. 182) 7(2) maddesinin önemini özellikle
vurgular.” (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi, Genel Yorum 13, 1999,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 85)

Çocuklar›n kaç›r›lmalar› ve çocuk fuhşuna ilişkin,
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşmenin diğer baz› hü-
kümleri (özellikle madde 33, s. 501 ve madde 34,
s. 511) ile Çocuklar›n Sat›ş›, Çocuk Fahişeliği ve
Çocuk Pornografisi ile İhtiyari Protokol
(s.682)’den başka Sözleşmeler de vard›r. Bunlar›n
aras›nda özellikle önemli olanlar aşağ›dakilerdir:

• Kad›nlar›n ve Çocuklar›n Kaç›r›lmalar›na

Karş› Uluslararas› Sözleşme; 1921 tarihli olan
bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu’nun 1947 tarihli bir Protokolü ile değiştiril-
miştir;

• Kişilerin Kaç›r›lmalar›na ve Başkalar›n›n Fu-
huş Yapt›r›larak Sömürülmelerine Karş› Söz-
leşme (1949 tarihli bu Sözleşme 1951 y›l›nda
yürürlüğe girmiştir) 1. maddesinde Devlet-
ler’den “bir başkas›n›n arzular›n› yerine getir-
mek için: 1. kendi r›zas›yla bile olsa bir başka-
s›n› fuhuş amac›yla yönlendiren, bu amaçla
düzenlemeler yapan, 2. kendi r›zas›yla bile ol-
sa bir başka kişinin fuhşunu sömüren kişilerin
cezaland›r›lmas›n›” talep etmektedir;

• Köleliğin, Köle Ticaretinin ve Kölelik Benze-
ri Uygulamalar›n Yasaklanmas›na İlişkin Ek
Sözleşme’nin (1956 y›l›nda kabul edilen bu
Sözleşme 1957 y›l›nda yürürlüğe girmiştir)
1(d). maddesi “18 yaş›ndan küçük bir çocuğun
ya da gencin doğal ebeveyninden biri ya da her
ikisi taraf›ndan, bir ödül olarak ya da başka bi-
çimde, bu çocuğun ya da gencin kendisinin ya
da emeğinin sömürülmesi amac›yla başka biri-
ne verilmesini öngören her tür uygulaman›n ya
da kurumlaşman›n” yasaklanmas›n› öngör-
mektedir.

• Birleşmiş Milletlerin 2000 tarihli Uluslar Ötesi
Örgütlü Suçla Mücadele Sözleşmesi ile Başta
Kad›nlar ve Çocuklar Olmak Üzere İnsan Ka-
çakç›l›ğ›n› ve Sat›ş›n› Önleme ve Cezaland›rma
Protokolü (bkz. madde 35, s. 529 ve Ek 4, s.787) 

Çocuk iflçili¤inin önlenmesi önündeki engeller

Nepal’in İlk Raporu’nda şöyle denmektedir: “Sorunun kökleri yoksullukta yatt›ğ›ndan, çocuk işçili-
ğini denetlemek ve önlemek kolay değildir. Çocuk emeği, ekonominin örgütlenmemiş kesiminde ve
hanelerde daha yayg›n kullan›lmaktad›r ki buralarda çocuklar genellikle hizmetçi gibi çal›şt›r›lmakta-
d›r. Çocuklar, küçük yaşlardan başlayarak, tarlada ya da evde ek işçi olarak kullan›lmaktad›rlar. Üç
ile alt› yaşlar› aras›ndaki çocuklar günde yaklaş›k üç saat çal›şmakta, 10 ile 14 yaşlar aras›ndaki ço-
cuklarda bu süre 5-6 saate ç›kmakta, k›z çocuklar ise genellikle erkeklerin iki kat› kadar daha uzun
süre iş yapmaktad›rlar. K›z çocuk, su getirme, yakacak odun toplama, hayvan besleme gibi işlerde
kullan›lmaktad›r.

“Çocuk işçiliğine karş› etkinlikler kentsel alanlarda yoğunlaşmaktad›r; oysa nüfusun çoğunluğu k›r-
sal alandad›r. Tek baş›na yasal düzenlemeler, çal›şan çocuklar›n yararlar›n› korumada yeterli olma-
maktad›r. İlgili kuruluşlar ve kişiler bu konuya gerçekten kararl› biçimde sahip ç›kmad›klar› sürece
çocuk işçiliğini ortadan kald›rmak mümkün olmayacakt›r…

“Ülkede çocuk işçiliğinin daha fazla yayg›nlaşmas›, mevcut sosyo-ekonomik gerçeklerin bir yans›ma-
s›d›r. Nepal’de Çocuk İşçiliği araşt›rmas›n›n sonuçlar›na göre çal›şan çocuklar›n yüzde 86’s› tar›mda
ve ev işlerinde, yüzde 6’s› hizmetlerde, yüzde 3’ü ticaret sektöründe ve fason iş yapan atölyelerde,
yüzde 2.4’ü fabrikalarda, yüzde 0.6’s› inşaatlarda ve yüzde 2’si de diğer sektörlerde çal›şmaktad›r...

“Çocuklar uzun zamandan beri aileleri için bir gelir kaynağ› oluşturmaktad›rlar. Ailelerin alternatif
gelir kaynaklar› olmad›ğ› sürece, çocuk işçiliği şu ya da bu biçimde devam edecektir. Dolay›s›yla, ör-
neğin asgarî ücretlerin belirlenmesi, yayg›n eğitim ve meslekî eğitim imkânlar› sağlanmas›; çal›şma-
n›n yaşa, cinsiyete ve çocuklar›n bedensel ve zihinsel kapasitelerine bağlanmas› ve çal›şma saatleri-
nin k›salt›lmas› gibi koruyucu kimi önlemlerin al›nmas› gerekmektedir…” (Nepal İR, parag. 359-363
ve 366)
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Çocuklar ‹çin Dünya Zirvesi Bildirgesi
ve Eylem Plan›

Dünya liderleri, 1990 y›l›nda “çal›şan çocuklar›n
özel olarak korunmas› ve yasa d›ş› çocuk çal›şt›-
r›lmas›na son verilmesi” taahhüdünde bulunmuş-
lard› (Bildirge, parag. 20(7)). Çocuklar için Dün-
ya Zirvesinden bu yana sağlanan ilerlemeler 2002
y›l› May›s ay›nda yap›lan BM Genel Kurulu özel
oturumunda değerlendirilmiş ve yeni hedefler be-
lirlenmiştir.

‹nsan Haklar› Komisyonu Eylem
Program›

İnsan Haklar› Komisyonu 1993 y›l›nda, kendisine
Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi ve Az›nl›klar›n Korun-
mas› Alt Komisyonu taraf›ndan verilen Çocuk
Emeğinin Sömürülmesine Son Verilmesine İliş-
kin Eylem Program›’n› benimsemiştir. Komisyon,
Çocuk Haklar› Komitesi’ni davet ederek, Devlet-
ler’den gelen raporlar›n incelenmesi ve diğer ça-
l›şmalar› s›ras›nda Eylem Program›’n› da göz
önünde tutmas›n› istemiştir. Program “çocuk sö-
mürüsünün en kötü ve aşağ›lay›c› biçimlerinin,
özellikle çocuk fuhşunun, pornografinin, çocuk
sat›ş›n›n, çocuklar›n tehlikeli işlerde çal›şt›r›lma-
s›n›n, zorla dilendirilmesinin ya da çal›şt›r›lmas›-
n›n ortadan kald›r›lmas›na büyük öncelik tan›-
maktad›r ... Uluslararas› toplum, çocuk işçiliğine
ilişkin örneğin çocuklar›n yasa d›ş›, gizli ya da suç
niteliğindeki işlerde kullan›lmalar›, bu arada
uyuşturucu kaçakç›l›ğ›na kar›şt›r›lmalar›, silahl›
çat›şmalara sokulmalar› ya da askere al›nmalar›
gibi yeni olgular üzerinde özellikle durmal›d›r ...
Eylemler, ilk olarak, ilgili uluslararas› belgelerde
de öngörülen yasaklar doğrultusunda çocuk işçili-
ğinin büsbütün ortadan kald›r›lmas› hedefini gö-
zeterek, çocuk işçiliğinin en tehlikeli biçimlerine
ve 10 yaş›ndan küçük çocuklar›n çal›şt›r›lmalar›na
karş› yöneltilmelidir.” (İnsan Haklar› Komisyonu,
Çocuk İşçilerin Sömürülmelerini Önleme Eylem
Program›, 1993/79)

Birleşmiş Milletler Çağdaş Kölelik Biçimleri Ça-
l›şma Grubu, çocuklar›n sat›ş›n› ve cinsel sömürü-
sünü köleliğin çağdaş biçimleri olarak s›n›fland›r-
maktad›r (ayr›ca bkz. madde 34, s. 511 ve madde
35, s. 527).

Küresel Anlaflma

BM Genel Sekreteri, 1999 y›l›nda yap›lan Dünya
Ekonomik Forumunda, dünyadaki iş çevrelerinin
önde gelenlerini, bir küresel anlaşmay› “benimse-
meye ve uygulamaya” davet etmiştir. Bu anlaşma-
n›n 9 ilkesi aras›nda, angarya ya da zorla çal›şt›r-
man›n her biçimine ve çocuk işçiliğine son veril-
mesi de yer almaktad›r.

K›z çocuklar›n ekonomik sömürüsü

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans› Bildirgesi ve
Eylem Plan› (Beijing, 1995) çocuk işçiliğinde k›z
çocuklar› etkileyen özel ayr›mc› uygulamalara
›ş›k tutmaktad›r. Eylem Platformu çocuk işçiliği-
ni, 1990 y›l›nda ilkokula gidemeyen 130 milyon
çocuğun 81 milyonunun k›z çocuklar olmas›n›n
nedenlerinden biri saymaktad›r. L.6 başl›ğ›ndaki
stratejik amaç şudur: “Çocuk işçilerin ekonomik
sömürülerine son verilmesi ve çal›şan genç k›zla-
r›n korunmas›”. Bunlar, Çocuk Haklar› Sözleşme-
si’nde ve ILO Sözleşmeleri’nde yer alan standart-
lar›n tutturulmas›na katk›da bulunacakt›r (Bildirge
ve Eylem Plan›, parag. 263 ve 282).

BM Genel Kurulunun Dördüncü Dünya Kad›n
Konferans› ard›ndan 2000 y›l›nda yap›lan özel
oturumu raporu, çocuk işçiliğine ve k›z çocuklar›-
n›n evlerindeki ağ›r iş yüküne işaret etmekte, bu
olgular›n k›z çocuklar›n kendilerine güvenen ve
bağ›ms›z yetişkinler olma şanslar›n› azaltt›ğ›n› be-
lirtmektedir. 

Özgürlükleri k›s›tlanan çocuklar

Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallar›
tutuklanan ya da mahkeme önüne ç›kart›lmay›
bekleyen çocuklara, mümkünse ücretli iş arama ve
eğitimlerine devam etme imkânlar› sağlanmas›n›,
ancak bunun zorunlu tutulmamas›n› öngörmekte-
dir. “Çal›şma, eğitim veya öğretim görme tutuklu-
luğun sürdürülmesi için bir sebep olamaz.” (kural
18(b)). Buna ek olarak 44. kurala göre “çal›şan ço-
cuklara ve genç işçilere uygulanan koruyucu nite-
likteki bütün ulusal ve uluslararas› standartlar, öz-
gürlüğünden yoksun b›rak›lm›ş çocuklara da uy-
gulan›r” 45. ve 46. kurallar, özgürlüklerinden yok-
sun b›rak›lan çocuk suçlulara, mümkün alan her
durumda, ücretli çal›şma hakk› tan›nmas›n› ve bu
ücretlerin diğerlerine verilenlerle “eşit” olmas›n›
öngörmektedir.

Madde 32 ile ilgili çekinceler ve
aç›klamalar

32. madde ile ilgili çekince koyan ya da aç›klama-
da bulunan ülke say›s› azd›r. Hindistan, bu konu-
da, maddenin yaşama geçirilmesinin tedrici olma-
s› gerektiğini gözeten bir çekince koymuştur:
“Sözleşme’nin amaçlar›n› ve hedeflerini bütünüy-
le benimserken; çocuklar›n haklar›ndan kimileri-
nin, bu arada ekonomik, sosyal ve kültürel hakla-
ra ilişkin olanlar›n gelişmekte olan ülkelerde an-
cak tedricen yaşama geçirilebileceğini ve bu süre-
cin eldeki kaynaklara ve uluslararas› işbirliğine
bağl› olduğunu gözeterek; çocuğun ekonomik
olan dahil her tür sömürüye karş› korunmas› ge-
rekliliğini kabul ederek; Hindistan’da çeşitli yaş-
lardaki çocuklar›n gerçekten çal›şt›klar›n› dikkate
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alarak; tehlikeli işlerde ve kimi diğer alanlarda işe
başlama için belirli yaş s›n›rlar› belirleyerek; ça-
l›şma sürelerine ve koşullar›na ilişkin gerekli ya-
sal düzenlemeleri yaparak ve Hindistan’da bugün
için işe başlaman›n tek tek her alan›na ilişkin as-
garî yaş belirlemenin pratikte mümkün olmad›ğ›-
n› belirterek; Hindistan Hükümeti 32. maddenin
hükümlerini, özellikle paragraf 2(a)’da yer alanla-
r›, kendi ulusal yasalar› ve Taraf durumunda oldu-
ğu uluslararas› belgeler çerçevesinde tedrici bi-
çimde yaşama geçirmeyi taahhüt eder.”
(ÇHS/K/2/Rev.8, s. 25) Komite, Hindistan tara-
f›ndan verilen ilk raporu incelediğinde, ilgili dev-
leti gereksiz olan rezervasyonunu geri çekmeye
davet etmiştir (bkz. aşağ›da s.493)

Yeni Zelanda, 32(1). maddede yer alan çocuk
haklar›n›n “halen mevcut yasalarca yeterince ko-
runduğunu” belirtmiş ve şöyle devam etmiştir
“dolay›s›yla (Yeni Zelanda) bu konuda daha ileri
yasal düzenlemelere gitmeme ve 32(2). madde hü-
kümleri çerçevesinde ek önlemler almama hakk›-
n› sakl› tutmaktad›r.” (ÇHS/K/2/Rev.8, s.25). Ko-
mite, Yeni Zelanda’n›n İlk Raporu’nu inceledik-
ten sonra 

“Taraf Devlet’çe konulan çekincelerin genel ni-
teli¤i” konusunda endiflelerini dile getirmifltir.

(Yeni Zelanda ‹RSG, Add.71 parag. 8) 

Çocu¤un ekonomik sömürüden
korunma hakk›

Bu bölümün özetinde de değinildiği gibi, 32. mad-
denin ilk paragraf› Devletler’den çocuğun ekono-
mik sömürüden; tehlikeli olabilecek, eğitimini en-
gelleyebilecek, sağl›ğ› aç›s›ndan zararl› ve beden-
sel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal geli-
şimine olumsuz etkilerde bulunabilecek işlerden
korunma hakk›n› tan›mas›n› istemektedir.

Çocuk Haklar› Komitesi 1993 y›l› Ekim ay›nda
çocuklar›n ekonomik sömürüsüne ilişkin bir Ge-
nel Görüşme yapm›şt›r. 

Komite, ekonomik sömürüye ilişkin Genel Görüş-
mesi’nin ard›ndan kamuoyuna bir aç›klama yap-
m›ş, ard›ndan üyelerinden oluşan bir çal›şma gru-
bu arac›l›ğ›yla bir dizi tavsiye geliştirmiştir (aşa-
ğ›ya bkz.). Aç›klama, Dünya Bankas› ve Uluslara-
ras› Para Fonu dahil olmak üzere finans kuruluşla-
r›n›, ekonomik reform programlar›n›n uygulanma-
s› s›ras›nda çocuklar›n haklar›n› koruma konusunu
görüşmeye davet etmiştir:

Komite, ikinci olarak, okul eğitiminin

“fuhufl dahil sömürücü nitelikte ifllere gerçek ve

etkili alternatif haline getirilmesi için”

gösterilecek uluslararas› çabalara UNESCO’nun
öncülük etmesi tavsiyesinde bulunmuştur. 

Komite, üçüncü olarak, bütün Hükümetler’e şu
tavsiyesini iletmiştir:
“asgarî yafl ve ifle bafllama koflullar› ile ilgili ILO
standartlar›n›n hemen onaylanmas›. Bu ulusla-
raras› normlar ayr›ca ulusal yasalara da al›nmal›
ve uygulanmal›d›r.

“Birçok ülkede yürürlükte olan yasalar çocuklar›
ekonomik sömürüden koruyacak içerikte de¤il-
dir. Di¤er örneklerde ise, yasalar uluslararas›
normlara uygun olsa bile pratikte uygulanma-
maktad›r. Her ülkede, iflyerlerinin denetimi için
bir sistem olmal›d›r. Ayr›ca, ekonomi içinde yer
alan özel sektör de sistematik biçimde denet-
lenmelidir.

“Çok say›da çocu¤un sömürüye maruz kalmas›-
n› mümkün k›lan sinizme art›k etkili biçimde
karfl› ç›k›lmal›d›r. Çal›flan çocuklar›n haklar›na
yönelik ihlâller cezaland›r›lmal›d›r. Çocuk fuhflu-
na fliddetli cezalar uygulanmal›; bu cezalar›n
kapsam›na arac›lar, suç ortaklar› ve ‘müflteriler’
de girmelidir. Çocuk pornografisi yasaklanmal›-
d›r.” (dördüncü oturum raporu, Eylül-Ekim
1993, ÇHS/K/20, Ek VI, s. 57-58)

Komite, “Çocuklar›n ekonomik sömürüsüne iliş-
kin tavsiyeler”i 1994 y›l› Ocak ay›nda yapt›ğ› be-
şinci oturumunda benimsemiştir. Bu tavsiyelerde,
çocuklar›n ekonomik sömürüye maruz kald›klar›
durumlar ele al›n›rken, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme’de yer alan haklar›n, özellikle de Söz-
leşme’nin genel ilkelerinin (maddeler 2, 3, 4 ve
12), çocuklar›n insan haklar›na bütünsel yaklaş›-
m›n genel bir çerçeve olarak kullan›lmas› gereği
vurgulanmaktad›r. Komite “yeterli yasal çerçeve-
nin ve gerekli uygulama mekanizmalar›n›n”, bu
arada sürecin düzenli aral›klarla izlenmesi ve bil-
dirilmesi çağr›s›nda bulunmuştur. Komite taraf›n-
dan yap›lan tavsiyelerden biri de, politikalar ara-
s›nda eşgüdümü sağlayacak ve Sözleşme’nin uy-
gulanmas›n› izleyecek ulusal bir mekanizma oluş-
turulmas› ve bu mekanizmada ekonomik sömürü-
den korunma yollar› konusunda yetkin kişilerin
görev almas›d›r. 
Komite, özellikle çocuğun ekonomik sömürüden
korunmas› alan›nda
“çocu¤u, ailesinde ve toplumunda sayg› göste-
rilmesi gereken bir kifli olarak görmektedir;

(i) Komite, cinsel sömürü ya da iflte çal›flt›rarak
sömürü gibi durumlarda, çocu¤u, sa¤l›¤›,
e¤itimi ve geliflmesi aç›s›ndan özel koruma-
dan yararlanmas› gereken bir kifli olarak
görmektedir.

(ii) Afla¤›da belirtilenler, her durumda kesinlikle
yasaklanmal›d›r:
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‹nsanî de¤erlere ve insan›n sayg›nl›¤›na ay-
k›r› olarak çocu¤un geliflmesini tehlikeye
düflüren etkinlikler;

Ac›mas›z, insanl›k d›fl› ve afla¤›lay›c› davra-
n›fllar içeren etkinlikler, çocuk sat›fl› ve kö-
leli¤i;

Çocu¤un bedensel, zihinsel ve ruhsal aç›lar-
dan uyumlu geliflmesi bak›m›ndan tehlikeli
ya da zararl› ya da çocu¤un gelecekteki
e¤itimini sekteye u¤ratabilecek etkinlikler; 

Baflta d›fl tehlikelere aç›k ve marjinal ke-
simlere mensup olanlar olmak üzere ço-
cuklara ayr›mc› davranan etkinlikler;

Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin 32.
maddesinin 2. paragraf›nda at›fta bulunu-
lan asgarî yafl s›n›rlar›na ve özellikle
ILO’nun bu alandaki tavsiyelerine ayk›r›
bütün etkinlikler;

Çocu¤u, uyuflturucu ve di¤er yasak malla-
r›n kaç›r›lmas› dahil olmak üzere ceza ge-
rektiren ifllere katan bütün etkinlikler.

(iii) Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin 32.
maddesine uygun olarak, her çocu¤un eko-
nomik sömürüden korunma hakk› vard›r.
Taraf Devletler, çocu¤un yüksek yarar› ilkesi-
ni gözeterek, çocu¤un herhangi bir sömürü
biçiminden korunmas›n› sa¤lamak üzere ge-
rekli standartlar› oluflturmal› ya da yürürlük-
teki mevzuat› bu yönde de¤ifltirmelidir. Ta-
raf Devletler, aile içinde çal›flma, tar›m kesi-
mi ve özel sektör dahil olmak üzere bütün
ifle bafllama biçimlerini dikkate alarak, çocu-
¤un korunmas›na yönelik bütün yasal, idarî
ve di¤er önlemleri benimsemeye davet edil-
mektedir.

(iv) Taraf Devletler, ayr›ca, ekonomik sömürü
sonucunda ciddî fiziksel ve ahlâkî tehdide
maruz kalan çocuklar›n rehabilitasyonunu
sa¤layacak önlemleri de almal›d›rlar. Bu ço-
cuklara gerekli t›bbî ve sosyal yard›m›n ve
Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin 39. mad-
desi ›fl›¤›nda bu durumdaki çocuklar›n top-
lumla yeniden bütünleflmelerinin sa¤lanmas›
büyük önem tafl›maktad›r.” (beflinci oturum
raporu, Ocak 1994, ÇHS/K/24, s. 38-43)

Komite, bu genel tavsiyelerini, Taraf Devletler’ce
verilen raporlar› konu alan Genel Gözlemleri’ne
de yans›tm›şt›r. Zorla çal›şt›rma iddialar›n›n söz
konusu olduğu durumlarda Komite ciddî endişele-
rini dile getirmiştir:

(Ayr›ca bkz. zorla çal›şt›rman›n bir başka biçimi
olarak cinsel sömürü; madde 34, s. 511.)

Komite, birçok durumda duyarl›l›klar›n› daha ge-
nel biçimde dile getirmiş, çeşitli tavsiyelerde bu-
lunmuş, bunlar› yaparken ILO’nun 138 Say›l›
Sözleşmesi’ne ve daha yak›n zamanlarda da yeni
kabul edilen 182 say›l› Sözleşmeye at›fta bulun-
muş ve Taraf Devletler’in bu alanda ILO’dan tek-
nik yard›m almalar› konusunu gündeme getirmiş-
tir. Örneğin, Hindistan’›n ilk raporuna ilişkin ola-
rak özellikle ayr›nt›l› biçimde dile getirilen göz-
lemlerde şöyle denmektedir: 

“Komite, Hindistan’›n 1992 y›l›nda ILO-IPEC
program›n› uygulamak üzere ILO ile mutabakat
zapt› imzalayan ilk ülke oldu¤unu belirtmek is-
ter. Komite, ayr›ca, 1986 tarihli Çocuk ‹flçili¤i
Yasas›n›n (Yasaklama ve Düzenleme) A ve B
takvimlerinde yap›lan de¤ifliklikleri de dikkate
almaktad›r. Bununla birlikte, Komite, çal›flmakta
olan çok say›ra çocu¤un varl›¤›ndan kayg› duy-
maktad›r. Bunlar›n aras›nda borç karfl›l›¤› zorla
çal›flanlar, enformel sektördekiler, aile ifllemele-
rindeki çocuklar, ev hizmetçileri ve tar›mdaki
çocuklar da yer almaktad›r ve bu çocuklar›n ço-
¤u tehlikeli koflullarda çal›flmaktad›r. Komiteyi
kayg›land›ran bir baflka husus da istihdamda as-
gari yafl standartlar›n›n nadiren uygulanmas› ve
iflverenlerin yasalara uymalar›n› sa¤layacak ceza
ve yapt›r›mlara gidilmemesidir. 

“Komite Taraf Devlete, Sözleflmenin 32. mad-
desine iliflkin bildirimini geri çekmesini tavsiye
eder. Çünkü, bu bildirim, Taraf Devletin çocuk
iflçili¤i ile mücadele konusundaki çabalar› ›fl›¤›n-
da gereksizdir. Taraf Devlet 1986 tarihli Çocuk
‹flçili¤i, 1976 tarihli Borç Karfl›l›¤› Çal›flt›rma (sis-
temin kald›r›lmas›) ve 1993 tarihli Çöp Toplay›c›-
lar yasalar›n› tam olarak uygulamal›d›r.

“Komiteye göre 1986 tarihli Çocuk ‹flçili¤i Yasa-
s›nda gerekli de¤ifliklikler yap›larak aile iflletme-
lerinde, devlet okullar›nda ve e¤itim merkezle-
rinde çal›flanlar›n yasa d›fl›nda tutulmalar›na son
verilmeli, yasan›n kapsam› tar›m› ve di¤er enfor-
mel sektörleri içine alacak biçimde geniflletilme-
lidir. Fabrikalar Yasas›nda da gerekli de¤ifliklik-
ler yap›larak çocuk iflçi çal›flt›ran bütün fabrika-
lar ya da atölyeler kapsama al›nmal›d›r. Beedi
Yasas› de¤ifltirilerek hane baz›ndaki üretimin
kapsam d›fl› b›rak›lmas›na son verilmelidir. ‹flve-
renler, iflyerlerinde çal›flt›rd›klar› kiflilerin yafllar›y-
la ilgili belgeleri istendi¤inde ibraz etme yük-
tümlülü¤ü tafl›mal›d›rlar. 
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“Taraf Devlet, özellikle çocuk iflçilere tazminatla
ilgili Yüksek Mahkeme kararlar›n›n (M.C. Meh-
ta-Tamil Nadu Eyaleti ve M.C. Mehta-Hindistan
Hükümeti davalar›) ›fl›¤›nda ceza ve medeni hu-
kuk kapsam›nda tazminat sistemi getirmelidir.
Komite, mahkeme ifllemlerinin basitlefltirilmesi-
ni, böylece çocuk dostu, uygun ve zaman›nda
kararlar ç›kart›lmas›n›n sa¤lanmas›n› ve asgari
yafl standartlar›n›n titizlikle gözetilmesini tavsiye
eder. 

“Taraf Devlet ayr›ca eyalet ve daha alt düzeyde-
ki idari birimlerde oçcuk iflçili¤inin izlenmesiyle
ilgili komiteler oluflturmal› ve yeterli say›da ifl
müfettiflinin ifllerini gere¤ince yapma imkanlar›-
n› sa¤lamal›d›r. Standartlar›n eyalet ve yerel dü-
zeylerde uygulanmas›n› izleyecek ulusal bir izle-
me mekanizmas› oluflturulmal›, bu mekanizma
flikayetleri al›p gerekeni yapacak yetkilerle do-
nat›lmal›d›r.

“Taraf Devlet çocuk iflçili¤inin niteli¤i ve yayg›n-
l›¤› ile ilgili bir araflt›rma yapt›rtmal›; ihlal olayla-
r› dahil konulara göre ayr›flt›r›lm›fl istatistikler
toplamal›, bunlar güncellefltirilerek ilerlemenin
izlenmesi aç›s›ndan temel oluflturmal›d›r. Taraf
Devlet ayr›ca kamuoyunu konuya iliflkin olarak
bilinçlendirip duyarl›laflt›rma çabalar›n› sürdür-
meli; genel kamuoyunun yan›s›ra özellikle ana
babalar› ve çocuklar› çal›flma yaflam›n›n tehlike-
leri konusunda bilgilendirmeli; iflveren kuruluflla-
r›, sivil kurulufllar, ifl müfettiflleri, infaz görevlileri
ve ilgili di¤er kesimler bu konularda e¤itilmeli-
dir.

“Komite Taraf Devlete, yetkili mercilerin e¤itim
ve rehabilitasyon programlar› dahil olmak üzere
çeflitli çal›flmalar› eflgüdüme kavuflturmas› ça¤r›-
s›nda bulunur; bu arada, Taraf Devlet ile ILO ve
UNICEF ve STKlar gibi BM kurulufllar› aras›nda
sürmekte olan iflbirli¤inin kapsam› da geniflletil-
melidir. Taraf Devlet ‹stihdama Kabulde Asgari
Yaflla ilgili 138 say›l› ILO Sözleflmesini ve 182 sa-
y›l› Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü biçimlerinin Önlen-
mesi Sözleflmesi ve Acil Eylem Plan›n› onaylama-

l›d›r.” (Hindistan ‹RSG, Add. 115, parag. 65-71)

Komitenin tavsiyeleri aras›nda ayr›nt›l› araşt›rma-
lara duyulan gereksinim,yasalarda reform, enfor-
masyon kampanyalar›, şikayet mekanizmalar›, uy-
gulama ve çocuk işçilerin rehabilitasyonu yer al-
maktad›r. Komite bu arada istihdam›n özel kimi
biçimleri ve sektörleri üzerinde de durmuştur. Ör-
neğin enformel işgücü piyasas›na ilişkin olarak di-
le getirilen görüş şöyledir:

“Komite...ayr›ca, çocuklar›n enformel sektördeki
istihdam yoluyla sömürülmelerine karfl› aç›k ya-
sal düzenlemeler gelifltirilmesini tavsiye etmek-
tedir.” (Gana ‹RSG, Add. 73, parag. 45) 

“‹fle kabul için bir ya da birden
çok asgarî yafl s›n›r›”
öngörülmesi

Sözleşme’nin 32(2)(a). maddesi, işe başlama için
belirli bir asgarî yaş›n ya da yaşlar›n belirlenmesi-
ni öngörmektedir. Ancak burada, somut olarak
yaş belirtilmemektedir. Ancak Komite, bu yaşla-
r›n diğer uluslararas› belgeler ›ş›ğ›nda, özellikle
de ILO’nun 138 Say›l› Sözleşmesi ›ş›ğ›nda belir-
lenmesi gerektiğini belirtmiştir (Sözleşme’nin tam
metni için, bkz. Ek 4, s. 732).

ILO Sözleşmesi, temel olarak, şunlar› gerekli gör-
mektedir:

• “çocuk işçiliğinin fiilen ortadan kalkmas›n›,
asgarî çal›şma yaş›n›n tedrici olarak yükseltil-
mesini ya da çocuğun eksiksiz bedensel ve zi-
hinsel gelişimini sağlayabileceği bir yaşa çe-
kilmesini öngören bir ulusal politika izleme”
kararl›l›ğ›;

• işe başlama için asgarî yaş›n zorunlu eğitimin
bittiği yaştan düşük olmamas› ve her durumda
15 yaştan yukar› olmas›;

• “niteliği ya da koşullar gereği yap›ld›ğ›nda bu
işi yapan kişinin sağl›ğ›n›, güvenliğini ya da
ahlâk›n› tehlikeye düşürebilecek işler için” en
az 18 yaş s›n›r›.

Ancak Sözleşme, bu asgarî yaşlara ilişkin olarak
s›n›rl› kimi istisnalar tan›maktad›r. İşe başlama ya
da çal›şma için asgarî yaşa ilişkin olarak:

• üye Devlet, ekonominin ve eğitim imkânlar›-
n›n yeterince gelişmiş olmad›ğ› durumlarda,
ilgili işçi ve işveren kuruluşlar›na dan›şma ko-
şuluyla ve başlang›ç olarak 14 yaş› s›n›r olarak
belirleyebilir (madde 2);

• Sözleşme’yi onaylayan ülkeler, gerekli görüş
al›şverişinden sonra, - tehlike teşkil etmeyen -
ve “Sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulan-
mas› durumunda özel ve önemli sorunlar yara-
tabilecek”, bu nedenle Sözleşme’nin uygula-
ma alan›n›n d›ş›nda kalan (madde 4) iş ve ça-
l›şma türlerinin bir listesini ç›kartabilirler;

• üyeler, bir Bildirge’de geçerli olan ekonomik
etkinlik dallar›n› ya da girişim türlerini belirte-
rek Sözleşme’nin genel olarak uygulanmas›n›
başta s›n›rland›rabilirler. Ancak Sözleşme, as-
garî bir koşul olarak “madenlerde ve taş ocak-
lar›nda, imalat sanayiinde; inşaat işlerinde;
elektrik, gaz ve su işlerinde; sağl›k hizmetle-
rinde; ulaş›m, depolama ve iletişimde; plantas-
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yonlarda ve ticarî amaçl› üretim yapan diğer
tar›msal işletmelerde geçerli olacak, buna kar-
ş›l›k yerel tüketim için üretim yapan ve düzen-
li olarak ücretli işçi çal›şt›rmayan aile işletme-
leriyle küçük işletmeleri d›şar›da b›rakacak-
t›r.” (madde 5);

• okullarda ve diğer eğitim kurumlar›nda genel,
meslekî ve teknik eğitim amac›yla yap›lan ya
da en az 14 yaş›nda olanlar›n belirli koşullarda
çeşitli girişimlerde yapt›klar› işler Sözleşme
kapsam› d›ş›nda kalmaktad›r (madde 6);

• ulusal yasalar ve yönetmelikler, 13 ile 15 yaş
aras›nda olanlar›n (ya da en başta 12 ile 14 yaş
aras›nda olanlar›n) sağl›klar› ve gelişmeleri
aç›s›ndan tehlikeli olmayan, okula ya da mes-
lekî eğitime devam› ya da “al›nan derslerden
yarar görmelerini” engellemeyen hafif işlerde
çal›şmalar›na izin verebilir (madde 7);

• ulusal yasalar ve yönetmelikler en az›ndan 15
(ya da 14 olabilir) yaş›nda olan, ancak zorunlu
eğitimlerini henüz tamamlamam›ş durumdaki-
lerin, yukar›da belirtilen koşullar yerine geti-
rilmişse ve çal›şma süresi ile koşullar› belir-
lenmişse çal›şmalar›na izin verebilir;

• ayr›ca, gerekli görüş al›şverişlerinden sonra
yetkili merci, tek tek özel durumlar için tan›-
yacağ› izinlerle, “sanatsal etkinliklere” kat›l-
may› sağlayacak istisnalar gözetebilir; ancak,
verilen izinlerde çal›şma saatlerinin ve koşul-
lar›n›n belirtilmesi gerekir (madde 8).

Tehlikeli işler söz konusu olduğunda ve en başta,
üyeler, gerekli dan›şma süreçlerinden sonra “genç
kişinin sağl›ğ› ve ahlâk›n›n tam olarak korunmas›
ve ilgili etkinlik konusunda yeterli ders ve mesle-
kî kurslar› alm›ş olmalar› koşuluyla” asgarî yaş s›-
n›r›n› 16 olarak belirleyebilirler (madde 3).

Çocuk Haklar› Komitesi, işe başlamada asgarî yaş
konusunda 138 Say›l› ILO Sözleşmesi’nde yer
alan standartlara sürekli olarak, ayr›ca yeri geldi-
ğinde ILO’nun 146 Say›l› Tavsiye Karar›na (Dev-
letler’den asgarî çal›şma yaş›n› zamanla 16’ya
çekmelerini talep eden karar) ve diğer ILO Söz-
leşmeleri’ne at›fta bulunmuştur. Komite, 138 Sa-
y›l› ILO Sözleşmesi’ni onaylayan Devletler’i kut-
lad›ktan sonra diğerlerinden de ayn› beklentisi ol-
duğunu dile getirmiştir. Komite ayr›ca, yaş›n bel-
gelenmesinin taş›d›ğ› önemi de vurgulam›şt›r. Ör-
neğin:

“Komite, Taraf Devlete, istihdama kabulde as-
gari yafl›n mutlaka gözetilmesini tavsiye etmifl-
tir. ‹flverenler, kendi tesislerinde çal›flan bütün
iflçilerin yafllar›na iliflkin belgeleri haz›r bulundur-
mal› ve istendi¤inde bunlar› ibraz edebilmelidir.
Uygulamalar› ülke ölçe¤inde ve yerel düzeyler-
de denetleyecek ulusal bir mekanizma olufltu-

rulmal› ve burada ihlallerin ve flikayetlerin bildi-
rimine de yer verilmelidir.” (Ermenistan ‹RSG,
Add. 11, parag. 51. Ayr›ca bkz. K›rg›zistan
‹RSG, Add. 127, parag. 56; M›s›r 2RSG, Add.
145, parag. 50)

Komite, başka pek çok Devlet’in standartlar›n›
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme ile ILO Sözleş-
meleri’nde yer alan standartlara uygun hale getir-
mesini istemiştir. 

‹fl ve e¤itim

32. maddenin 1. paragraf›, çocuğun “eğitimine za-
rar verecek” olas› bir işte çal›şmak durumunda b›-
rak›lmamas›n› öngörmektedir. Yukar›da da deği-
nildiği gibi, Komite, ekonomik sömürüye ilişkin
genel tavsiyelerinde, 28. madde ile güvence alt›na
al›nan eğitim hakk› (bkz. s. 411) ile çocuk emeği
sömürüsü aras›ndaki bağlant›lara ›ş›k tutmaktad›r.
Buna ek olarak 28. madde Taraf Devletler’i, örne-
ğin müfredat› daha çekici k›larak ya da yoksul ai-
lelere bağ›ş biçiminde yard›mlar yaparak “okul-
larda düzenli biçimde devam›n sağlanmas› ve
okulu terk etme oranlar›n›n düşürülmesini” sağla-
yacak önlemler almaya çağ›rmaktad›r (bkz. mad-
de 28, s. 426). 1999 tarih ve 182 say›l› Çocuk İş-
çiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi giriş bölü-
münde paras›z ilköğretimin önemini vurgulamak-
ta ve Taraf Devletlerden, en kötü biçimlerdeki ço-
cuk işçiliğinden kurtar›lanlara paras›z temel eği-
tim sağlamalar› talep edilmektedir. 

Bir Komite üyesi, El Salvador’un İlk Raporu’nun
görüşülmesi s›ras›nda şu yorumda bulunmuştur:
“Çocuklar›n işe başlamas› söz konusu olduğunda,
yasal düzenlemeler iş ile okul aras›nda bir denge
tutturur görünmesine karş›n, eğitime erişim yal-
n›zca okula devaml›l›k anlam›na gelmemektedir.
Eğitime erişim, ayn› zamanda, çocuğun öğrendik-
leri üzerinde düşünecek, ev ödevini yapacak, ayr›-
ca çocuk olarak oyun oynayacak zaman bulabil-
mesi demektir...” (El Salvador ÖK.86, parag. 62)

Komite “mevsimlik” işler için belirli bir esneklik
tan›nd›ğ›n› belirtmiştir. Bir Komite üyesi, M›s›r
Hükümeti temsilcileri ile yap›lan görüşmeler s›ra-
s›nda şöyle demiştir: “Bu Sözleşme’nin ya da ILO
Sözleşmeleri’nin, çocuklar›n evde çeşitli işler ya-
parak ya da tarlada çal›şarak ailelerine destek ol-
malar›n› engelleme gibi bir amac› yoktur. Ancak
iki amaç aç›kt›r: Birincisi, bütün çocuklar›n en az
ilkokul eğitimi görmeleri, ikincisi de kendilerin-
den bedensel ya da zihinsel sağl›klar›na zarar ve-
rebilecek işler yapmalar›n›n istenmemesidir.”
(M›s›r ÖK. 68, parag. 44)

Komite, Taraf Devletler’ce verilen raporlar› ince-
lerken, zorunlu eğitim süresinin tamamland›ğ› yaş
ile bir işe kabul için belirlenen yaş aras›nda fark-
l›l›klar varsa, bunlar› öne ç›karm›ş ve bunlar›n
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eşitlenmesini önermiştir (Periyodik Raporlar K›la-
vuzu 1. maddede yer alan çocuğun tan›m› çerçe-
vesinde bu amaçla belirlenen yaşlar konusunda
bilgi istemektedir). 

“Çal›flman›n saat olarak süresi
ve koflullar›na iliflkin uygun”
düzenlemelerin yap›lmas›

32. madde, çocuklar›n bir işte çal›şmalar›na izin
verildiği durumlarda (asgarî yaş›n üzerinde, yap›-
lan işin tehlikeli, eğitimi engelleyici, çocuğun be-
densel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal ge-
lişimi aç›s›ndan zararl› olmayan işler) ayr›nt›l› dü-
zenlemeler gerektiğini belirtmektedir. 138 Say›l›
ILO Sözleşmesi bu konuda tan›nan istisnalar› da
s›ralamakta, çal›şma saatlerinin ve koşullar›n›n
belirlenmesini öngörmektedir. Ayr›ca, çocuklar›
gece yap›lan işlere karş› koruyan çeşitli ILO Söz-
leşmeleri de vard›r (bkz. s. 489’deki kutu yaz›s›;
ayr›ca bkz. çocuğun dinlenme ve boş zaman hak-
k›, madde 31, s. 473). Komite, kimi durumlardan
hareketle “yeterli koruma” sağlanmamas› konu-
sundaki duyarl›l›klar›n› dile getirmiştir. 

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’de aç›k biçimde
ele al›nmayan önemli bir konu da çal›şan çocukla-
r›n t›bbî muayeneleridir. ILO’nun 77, 78 ve 124
Say›l› Sözleşme’leri, çocuklar›n iş öncesinde çal›-
şabilecek durumda olup olmad›klar›n›n ciddî bir
biçimde belirlenmesini ve bu anlamdaki t›bbî mu-
ayenelerin 18 yaş›n sonuna kadar sürmesini ön-
görmektedir. Ayr›ca, bu t›bbî muayenelerin “ço-
cuğa, gence ya da ailesine herhangi bir maddî yük
oluşturmamas› gerekir.

“Bu maddenin etkili biçimde
uygulanmas›n› sa¤lamak için

ceza veya baflka uygun
yapt›r›mlar” öngörülmesi

Komite, 32(2)(c). madde doğrultusunda, “etkili
biçimde uygulama” için çeşitli önerilerde bulun-
muştur. Bunlar aras›nda iş müfettişliği, şikayet
mekanizmalar› (ayr›ca bkz. madde 12, s. 177) ve
ihlâl durumlar›nda cayd›r›c› cezalar yer almakta-
d›r. Bunlar, kay›td›ş› sektör de dahil, her tür istih-
dam› ve işi kapsam›na almal›d›r. Örneğin:

““Komite, mevcut ‹fl Yasas›n›n, aile iflletmelerin-
de, tar›msal ifllerde ve ev ifllerinde çal›flan ço-
cuklar› da koruyacak ve ifl müfettifllerinin görev
alanlar›n› bunlar› da kapsayacak biçimde genifl-
letecek biçimde de¤ifltirilmesini tavsiye eder. ‹fl-
verenler, kendi tesislerinde çal›flan bütün iflçile-
rin yafllar›na iliflkin belgeleri haz›r bulundurmal›
ve istendi¤inde bunlar› ibraz edebilmeli, Taraf
Devlet asgari yafl standartlar›n›n uygulanmas›n›
titizlikle denetlemelidir.” (Ürdün 2RSG, Add.

125, parag. 58)

138 Say›l› ILO Sözleşmesi, uygulamada etkililiği
sağlamak için, “cayd›r›c› cezalar dahil gerekli bü-
tün önlemlerin” al›nmas›n› istemektedir. Ulusal
yasa ve yönetmelikler ya da yetkili bir merci ayr›-
ca Sözleşme’nin uygulanmas›ndan kimin sorumlu
olduğunu, hangi kay›tlar›n ve belgelerin tutulmas›
gerektiğini belirlemeli, bir işte çal›şan 18 yaş›ndan
küçük herkesin adlar›n› ve doğum tarihlerini (“ge-
rektiğinde resmî tasdikli olarak”) bulundurmal›d›r
(madde 9).

Komite, ekonomik sömürüye karş› koruyucu ön-
lemlerin ulusal yasalarda ayr›nt›lar›yla belirtildi-
ğini görmek istediğini iletmiştir.
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii
UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

32. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (32. madde, çal›flma, sanayi, tar›m, sosyal refah ve e¤itim ile ilgili devlet kurulufllar›n› özel
olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma, 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin parça-
s› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 32. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (32. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin çal›flma
yasalar›n› denetleyen ve uygulayan bütün görevlileri, ö¤retmenleri, sosyal hizmet uzmanlar›n› ve ana-ba-
ba e¤itiminde görev yapanlar› kapsamas› gerekir).

3322..  MMaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
Devlet, afla¤›daki kesimleri hedef alan bilgilendirme kampanyalar› yürütüyor mu?

� ekonomik sömürü durumlar›nda karfl›laflabilecekleri tehlikeler ve yararlanabilecekleri koruyucu ön-
lemler konusunda çocuklar›n kendilerine,

� çocuklar›n ekonomik sömürüden etkili biçimde korunmalar› amac›yla, çocuklarla birlikte ve çocuklar
için çal›flan meslek gruplar›ndaki kifliler dahil olmak üzere kamuoyunu,

� iflverenleri ve iflveren olma olas›l›¤› bulunanlar›.

Devlette yürürlükte olan yasalar, politikalar ve uygulamalar, çocu¤u

� ekonomik sömürüden koruyor mu?

afla¤›daki özellikleri tafl›yan iflleri yapmaktan al›koyuyor mu?

� tehlikeli ifller,

� çocu¤un e¤itimine engel oluflturan ifller,

� çocu¤un sa¤l›¤›na ya da bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal geliflmesine zarar ve-
rebilecek ifller, 
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� ac›mas›z, insanl›k d›fl› ya da afla¤›lay›c› davran›fllar› içeren, çocuk sat›fl›yla ya da köleli¤iyle ilgili ifl-
ler,

� uyuflturucu ve di¤er madde kaçakç›l›¤› gibi sonuçta çocu¤un yasal olarak ceza almas›n› gerekti-
rebilecek ifller,

� Sözleflme’de yer alan di¤er haklar›n gerçekleflmesiyle ba¤daflmayacak ifller.

Devlet,

� Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçimleri ‹le ‹lgili 1999 Tarih ve 182 Say›l› ILO Sözleflmesi’ni onaylad› m›?

� ‹fle Giriflte Asgarî Yaflla ‹lgili 1973 Tarih ve 138 Say›l› ILO Sözleflmesi’ni onaylad› m›?

� Zorla Çal›flt›rmaya ‹liflkin 1930 Tarih ve 29 Say›l› ILO Sözleflmesi’ni onaylad› m›?

� ILO’nun 146 Say›l› Tavsiyesinin yasa, politika ve uygulama aç›s›ndan getirdi¤i sonuçlar› dikkate ald›
m›?

� E¤er yan›t “hay›r” ise Devlet bunlar› gerçeklefltirmeyi düflünüyor mu?

� Devlet, 15’ten küçük olmamak üzere, çocuklar›n çal›flmalar›nda, zorunlu e¤itimin tamamland›¤› yaflla eflit
bir asgarî yafl s›n›r›n› yasal olarak belirledi mi?

� Devlet, zorunlu e¤itimin dönemleri ile ailelerin mevsimsel çal›flma a¤›rl›klar› aras›nda uyum sa¤layacak dü-
zenlemeleri gerçeklefltiriyor mu? 

� Devlet, do¤as› ya da ifa edildi¤i koflullar gere¤i gençlerin sa¤l›¤›n›, güvenli¤ini ya da ahlâk›n› tehlikeye dü-
flürebilecek ifllere girifl için 18 yafl› yasal çerçevede asgarî yafl olarak belirledi mi?

� Devlet, asgarî 18 yafl s›n›r›n›n geçerli oldu¤u ifle bafllama ve ifl türlerini yasal düzenlemelerle ya da yetkili
makamlar›n karar›yla belirledi mi?

Devlet, yasalarda, s›n›rl› da olsa afla¤›daki alanlara iliflkin istisnalar belirlemifl mi?

� çocuklar›n okullarda ya da di¤er e¤itim kurumlar›nda genel, meslekî ve teknik e¤itim çerçevesinde
belirli iflleri yapmalar›na izin verilebilecek koflullar,

� 14 ve daha büyük yafllarda olanlara, e¤itimlerinin ve derslerinin bir parças› olarak ifl yapma olanak-
lar› tan›nmas› (138 Say›l› ILO Sözleflmesi’nin 6. maddesinde belirtilen koflullara uygun biçimde),

� 13-15 yafllar›ndaki çocuklar›n yapmalar›na izin verilebilecek, çocu¤un sa¤l›¤› ve geliflmesi aç›s›ndan
zararl› olmayan ve çocu¤un e¤itimini engellemeyen “hafif ifllerin” belirlenmesi,

� e¤er izin veriliyorsa, en az 15 yafl›nda olan, ancak zorunlu e¤itimini henüz tamamlamam›fl kiflilerin
çal›flma ya da ifl saatlerinin ve koflullar›n›n belirlenmesi, tek tek kiflilere sa¤lanacak izinlerle, örne¤in
sanat etkinliklerine kat›lma amac›yla s›n›rl› ölçülerde çal›flmaya izin verilmesi (138 Say›l› ILO Sözlefl-
mesi’nin 8. maddesinde belirtildi¤i biçimde),

� ifle bafllamaya ya da çal›flmaya izin verildi¤i her durumda, çocuklar›n çal›flma süre ve koflullar›n›n be-
lirlenmesi.

� Devlet, çocuklar›n çal›flt›klar› ifllerle ilgili t›bbî muayeneler için gerekli düzenlemeleri yap›yor mu?

Devlet, çocuk iflçili¤ine iliflkin mevzuat›n›n etkili biçimde uygulanmas›n› sa¤lamak amac›yla, yasallarla ya da bafl-
ka yollardan afla¤›daki hususlar› güvence alt›na alm›fl m›?
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� ifl ve çal›flma koflullar›n›n yeterince denetlenmesi,

� çocuklar›n sonuç al›c› flikayet kanallar›na ulaflabilmeleri,

� ihlâl durumlar›nda yeterli ceza ve yapt›r›m uygulamalar›,

� çocu¤un ifle bafllamas›na iliflkin gerekli kay›tlar›n tutulmas› ve raporlar›n haz›rlanmas›,

� yeterli ayr›flt›r›lm›fl verilerin toplanmas›,

� çocuk iflçili¤iyle ilgili hükümlere uyulmas›n› sa¤lamaktan sorumlu kiflilerin belirlenmesi.

� Çocuk iflçili¤inin zararl› ya da sömürücü biçimlerinin ma¤duru olan çocuklar›n rehabilitasyonu ve yeniden
toplumla bütünlefltirilmeleri için gerekli önlemler al›nm›fl m›?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 32. madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 32. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 15: dernek (sendika) kurma özgürlü¤ü

Madde 27: yeterli yaflam standard› 

Madde 28: e¤itim hakk›

Madde 31: dinlenme, oyun ve e¤lence hakk›

Madde 33: yasa d›fl› uyuflturucu üretimi ve kaçakç›l›¤›

Madde 34: cinsel sömürü

Madde 35: çocuk sat›fl›, kaçakç›l›¤› ve fuhflu

Madde 36: di¤er sömürü biçimleri

Madde 39: çocuk ma¤durlar›n rehabilitasyonu

Çocuk Haklar› Sözleflmesi, çocuk sat›fl›, çocuk fahifleli¤i ve çocuk pornografisi ile ilgili ‹htiyari Protokol

Çocuk Haklar› Sözleflmesi, çocuklar›n silahl› çat›flmalara dahil olmalar› ile ilgili ‹htiyari Protokol
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Taraf Devletler, çocuklar›n uluslararas› antlaflmalarda tan›mland›¤› biçimde uyuflturucu ve psikotrop mad-
delerin yasa d›fl› kullan›m›na karfl› korunmas› ve çocuklar›n bu tür maddelerin yasa d›fl› üretimi ve kaçak-
ç›l›¤› alan›nda kullan›lmas›n› önlemek amac›yla, yasal, idarî, sosyal ve e¤itsel niteliktekiler dahil olmak üze-
re uygun her türlü önlemi al›rlar.

33.
madde onaylayan Devletler’e
çocuklar›, uluslar aras› anlaş-
malarda tan›mland›klar› biçim-
leriyle narkotik ilaçlar›n ve psi-

kotrop maddelerin yasa d›ş› kullan›m›na karş› ko-
rumak ve çocuklar›n bu maddelerin üretiminde ve
kaçakç›l›ğ›nda kullan›lmalar›n› önlemek  üzere
gerekli önlemleri alma yükümlülüğü getirmekte-
dir. 

Uluslararas› antlaşmalar, denetim gerektiren ilaç-
lar› ve maddeleri aşağ›daki genel kategorilerde
toplam›şt›r:
• afyon, morfin, afyon alkoloidleri ve sentetik

morfin (örneğin eroin);
• koka yapraklar› ve kokain;
• Hint keneviri ürünleri (marihuana);
• bağ›ml›l›k durumu yaratabilecek ya da kötü

kullan›m› durumunda uluslararas› denetimi
gerektirecek sosyal ve halk sağl›ğ› sorunlar›na
yol açabilecek psikotropik/psikoaktif ilaçlar
(barbiturat gibi yat›şt›r›c›lar, anfetamin gibi
uyar›c›lar ve LSD gibi halüsinojenler). 

Ayr›ca, çocuklar taraf›ndan kullan›lan ve zihinsel
durumu değiştirebilecek, sağl›k aç›s›ndan zararl›
ve al›şkanl›ğa yol açabilecek alkol, sigara ve eri-
yik (yap›şt›r›c›lar gibi) gibi maddeler de söz konu-
sudur. Ancak, birçok Devlet bunlar›n çocuklar ta-
raf›ndan kullan›m›n› “yasa d›ş›” saysa bile, söz
konusu maddeler uluslararas› antlaşmalarda ele
al›nmam›şt›r.
Devlet taraf›ndan bu alanda al›nacak önlemler ya-
sal, idarî, sosyal ve eğitsel önlemlerdir. 33. mad-
denin as›l vurgusu koruma ve önleme üzerinedir
ve söz konusu madde Sözleşme’nin bütünü dikka-
te al›narak yorumlanmal›d›r. �

33. Maddenin Metni

Çocuklar ve
uyuflturucu
kullan›m›

Özet
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Özel koruma önlemleri

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›-
lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye; uygulama önceliklerine ve gelecek için be-
nimsenen hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

... (ii) Uyuflturucu kullan›m› (madde 39)

Taraf Devletler’in, bunlara ek olarak, (önceki paragraf kapsam›ndaki) çocuklara iliflkin özel istatisti-
kî bilgiler ve göstergeler sunmalar› da memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5 parag. 23 ve 24)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“VIII. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLER‹ 

C. Sömürüye maruz kalm›fl çocuklar›n bedensel ve ruhsal sa¤l›¤a kavuflturulmalar› ve toplumla ye-
niden bütünlefltirilmeleri

2. Uyuflturucu kullan›m› (madde 33)

Lütfen, yasal, idarî, sosyal ve e¤itsel nitelikte olanlar dahil, afla¤›daki hususlar›n sa¤lanmas› için be-
nimsenen önlemler hakk›nda bilgi verin:

Çocuklar›n, ilgili uluslararas› antlaflmalarda tan›mland›¤› biçimiyle uyuflturucular›n ve psikotrop mad-
delerin yasa d›fl› kullan›mdan korunmalar›;

Çocuklar›n bu tür maddelerin üretiminde ve kaçakç›l›¤›nda kullan›lmalar›n›n önlenmesi.

Raporlarda ayr›ca belirtilmesi gereken hususlar:

Bölgesel düzeyde ve ikili nitelikte olanlar dahil, Devlet’in taraf oldu¤u ilgili uluslararas› sözleflmeler;

Genel olarak kamuoyunda ve çocuklar aras›nda bu konuya iliflkin bilinç ve duyarl›l›¤› gelifltirmek
amac›yla gelifltirilen, okul sistemi ve ilgili konular›n okul müfredat›na konulmas› gibi uygulamalar
dahil düzenlemeler ve yap›lar;

Gerekti¤inde özel kalacak yard›m ve dan›flmanl›k gibi yollar dahil olmak üzere bu konuda çocukla-
ra ve ailelerine yard›mc› olacak önlemler; ilgili çocuklar›n toplumla psikolojik ve sosyal anlamda ye-
niden bütünleflmeleri için gelifltirilen politikalar ve stratejiler; 

Uyuflturucu kullan›m›n›n çocuklar aras›nda ne ölçüde yayg›n oldu¤unu, ayr›ca çocuklar›n bu tür
maddelerin yasa d›fl› üretimine ve kaçakç›l›¤›na ne ölçüde bulaflt›r›ld›klar›na iliflkin bilgileri toplamak
için gelifltirilen mekanizmalar, bu alanda kaydedilen mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için
belirlenmifl hedefler;

Bu konuya iliflkin olarak, yafl, cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel alan, sosyal ve etnik köken dahil olmak
üzere çeflitli bafll›klara göre ayr›flt›r›lm›fl veriler.

Ayr›ca, çocuklar›n sa¤l›klar› aç›s›ndan zararl› olabilecek, yetiflkinlere k›s›tl› ya da k›s›ts›z olarak sa¤la-
nabilen alkol, sigara ve di¤er maddelerin çocuklar taraf›ndan kullan›lmas›n› engellemek için al›nan
önlemlerle bu önlemlerin ne ölçüde etkili oldu¤una iliflkin de¤erlendirmeler ve çocuklar›n ayr›flt›r›l-
m›fl gruplara göre bu tür maddeleri kullanma al›flkanl›klar› hakk›nda bilgiler.”

(ÇHS/K/58, parag. 155-157. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun 24 ve 159. paragraflar› da bu mad-
deyle ilgili raporlar aç›s›ndan anlaml›d›r; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, sayfa 687.)
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Çocuklara yönelik tehdit

Savaş sonras› dönemlerde, çocuklar›n uyuşturucu
trafiğine kar›şt›r›lmalar› o kadar önemli bir olgu
değildi ve bu yüzden bu konu dönemin bildirge ve
sözleşmelerinde yer almad›. Günümüzde ise, ço-
cuklar›n ve gençlerin uyuşturucu kullanmalar›n›n
artmas›, hem çocuklar›n gelişmelerini, hem de ül-
kelerin refah›n› ve sosyal düzenlerini tehdit eden
bir olgu olarak endişe yaratmaktad›r. Konu art›k
siyasal gündemlere girmiştir ve Çocuklar İçin
Dünya Zirvesi’nde (1990) özel dikkat gerektiren
bir husus olarak tan›mlanm›şt›r.

1900 Dünya Zirvesi Bildirgesi’nde “çocuklar›n,
uyuşturucu mağduru olmamalar›n› sağlamak için
elimizden geleni yapacağ›z” denmektedir. Dünya
Zirvesi’nin Eylem Plan›nda ise şunlar yer almak-
tad›r: “Uyuşturucu kullan›m› bugün pek çok insan
ve giderek artan say›da çocuk aç›s›ndan evrensel
bir sorun haline gelmiştir; çocuklar›n, uyuşturucu
yüzünden daha doğum öncesi dönemde kal›c› za-
rarlar görmesi söz konusudur. Bu trajediye bir son
vermek için hükümetlerin ve hükümetler aras› ku-
ruluşlar›n, narkotik ilaçlar›n ve psikotrop madde-
lerin yasa d›ş› üretimine, arz›na, talebine, kaçakç›-
l›ğ›na ve dağ›t›m›na karş› uyumlu girişimlerde bu-
lunmalar› gerekmektedir. Bunun kadar önemli bir
başka gereklilik de, bu tür yasa d›ş› maddelerin
kullan›m›n› azaltacak yönde halka eğitim verilme-
sidir. Sigara tiryakiliği ve alkol de dikkat edilme-
si gereken sorunlard›r ve gençler aras›nda bu ko-
nularda önleyici nitelikte eğitime gerek vard›r.”
(Dünya Zirvesi Bildirgesi, parag. 20(7) ve Eylem
Plan›, parag. 24)

Genel Kurulun “Dünyada Uyuşturucu Sorunu”
konulu özel oturumunda (1998) bir Siyasal Bildir-
ge benimsenmiştir. Bu bildirgede Üye Devletler
“gençlere formel ve enformel yollardan yönelip
onlarla birlikte çal›şarak, enformasyon etkinlikle-
ri ve diğer önleyici girişimlerle uyuşturucu talebi-
ni azaltma” taahhüdünde bulunmuşlard›r.

Yine ayn› oturumda benimsenen Uyuşturucu Ta-
lebinin Azalt›lmas›yla ilgili Yönlendirici İlkeler
Bildirgesi (A/RES/S-20/3) bu alanda sistematik
eylem planlar› geliştirilmesi çağr›s›nda bulunmak-
ta, gençliği özel dikkat gösterilmesi gereken bir
kesim olarak tan›mlamakta ve ülkeleri uyuşturu-
cularla mücadeleye yönelik programlar›n tasar›m
ve uygulamas›na gençleri de katmay› amaçlayan
iletişim ağlar› oluşturma çağr›s›nda bulunmakta-
d›r. Genel Kurul, daha sonra yapt›ğ› 53. oturu-
munda (1998) gençlerin kat›l›m›n›n taş›d›ğ› önemi
şöyle vurgulam›şt›r: “Özellikle Uyuşturucu Tale-
binin Azalt›lmas›yla ilgili Yönlendirici İlkeler
Bildirgesi’nin yaşama geçirilmesine ilişkin eylem
plan›n›n haz›rlanmas›nda ve buna ilişkin karar sü-
reçlerinde gençlerin kat›l›m› ve kendi deneyimle-

rini aktarmalar› büyük önem taş›maktad›r. Narko-
tik Komisyonu, gençler aras›nda uyuşturucu kul-
lan›m›yla ilgili daha ayr›nt›l› bir analizi 2001 y›-
l›nda BM bünyesindeki Ekonomik ve Sosyal Kon-
seye sunmuştur. Bu rapor konuya ilişkin bölgesel
istatistikler de içermekte ve 500. sayfadaki kutu
yaz›s›nda yer verilen BM Uyuşturucu Kontrol
Program›nda (UNDCP) geçen tavsiyeleri tekrarla-
maktad›r (Çocuklara ve gençlere özel at›fla uyuş-
turucu kullan›m›nda dünyadaki durum:
E/CN.7/2001/4.)

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 6. maddesi
(çocuğun yaşama, hayatta kalma ve gelişme hak-
k›), 24. maddesi (çocuğun sağl›k hizmetlerine ve
sağl›kl› yaşama erişim hakk›) ve 29. maddesi (ço-
cuğun sorumlu bir yaşam için eğitilmesi) de bu
konu ile aç›kça ilgilidir. 

Uyuşturucularla ilgili başl›ca uluslararas› antlaş-
malar 1972 y›l›nda bir Protokol ile değiştirilen
1961 tarihli Uyuşturucu İlaçlarla İlgili Tek Söz-
leşme ve 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleş-
mesi’dir (bu anlaşmalarda ad› geçen ilaçlarla ilgi-
li ayr›nt›lar için yukar›daki özete bak›n›z). Komi-
te, bu madde ile ilgili Periyodik Raporlar K›lavu-
zu’nda Sözleşme’yi onaylayan ülkelerden, taraf
olduklar› uluslararas› antlaşmalar› belirtmelerini
istemektedir.

Çocuklar›n özellikle kullanabilecekleri zararl›
maddeler, doğal olarak ucuz olanlard›r. Bu tür
maddelerin bulunabilirliği de coğrafyayla ilgilidir.
Örneğin marihuanaya (cannabis) birçok ülkede
rastlanmaktad›r. Kokain Güney Amerika’da, af-
yon ise Asya’da yayg›nd›r. Ecstasy türü uyar›c›
amfetaminler de Avrupa ve Kuzey Amerika ile
birlikte Doğu ve Güneydoğu Asya’n›n kimi ülke-
lerinde gençler aras›nda giderek yayg›nlaşmakta-
d›r. Bu yayg›nlaşman›n nedeni, k›smen de olsa, bu
maddelerin sosyal d›şlanma da da bağ›ml›l›kla il-
gili olmamas›d›r. Bunlara ek olarak, hemen he-
men bütün ülkelerdeki çocuklar alkol ve sigara gi-
bi maddelerle çeşitli çözücüleri izinsiz biçimde
alabilmektedirler ve bu maddelere uluslararas›
antlaşmalarda yer verilmemektedir. Sağl›k aç›s›n-
dan çok zararl› olmalar›na ve bağ›ml›l›k yaratabil-
melerine karş›n alkol pek çok toplumda, sigara ise
bütün toplumlarda kullan›lmaktad›r. Çocuklar›n
gelişim halindeki körpe bedenleri bedeni ya da
zihni etkileyen bu maddelerin zararlar›na özellik-
le aç›kt›r; dolay›s›yla, Devletler’in çocuklar› bu
maddelerin kullan›m›ndan koruyacak önlemler al-
malar› gerekir.

Çözücü s›v›lar, genel olarak çocukluk dönemi
ilaçlar› biçiminde tan›mlanmaktad›r. Burada soru-
nu daha da karmaş›k hale getiren, çeşitli ürünler-
de girdi olarak kullan›lan bu çözücülerin sat›ş›n›n
ya da bulundurulmas›n›n bir düzene bağlanmas›-
n›n çok güç olmas›d›r. Zamk koklama (madde ba-
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ğ›ml›l›ğ›n›n bir başka ad›) en başta sokaklarda ça-
l›şan ve yaşayan çocuklar›n bir özelliği olarak öne
ç›kmaktad›r. Bu da, y›k›ma götüren h›zl› ve ucuz
bir yoldur. 

Yetişkinler aras›nda uyuşturucu kullan›m› zaten
yeterince zararl› bir al›şkanl›kt›r; ancak çocuklar›n
da bu maddeleri kullanmalar›, bedensel ve zihin-
sel gelişmelerinde telâfisi mümkün olmayan za-
rarlara yol açabilir. Yasa d›ş› madde kullan›m›,
suç işleme eğilimi ile de ilişkilidir. Uyuşturucu
bağ›ml›s› çocuklar, genellikle, bu maddelerin üre-
timinde ve dolaşt›r›lmas›nda küçük roller de ala-
bilmektedirler. Bu çocuklar ayn› zamanda başka
suçlara ve sömürü biçimlerine de kar›şabilmekte-
dirler. 

Uluslararas› Çal›şma Örgütü Genel Konferans›
1999 y›l›nda yapt›ğ› 87. oturumda Çocuk İşçiliği-
nin En Kötü Biçimleri Sözleşmesini (no. 182) be-
nimsemiştir. Bu sözleşmenin amaçlar› aç›s›ndan
“çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri” aras›nda şu
da yer almaktad›r:

“...(c) ilgili uluslar aras› anlaşmalarda tan›mland›-
ğ› biçimiyle uyuşturucu maddelerin üretilmesi ve
kaçakç›l›ğ› başta olmak üzere çocuklar›n yasa d›-
ş› işlerde kullan›lmak üzere temin edilmeleri ve
kullan›lmalar›...” (Bkz. Ek 4, s.779)

Komite, bu konunun diğer sömürü biçimleri ile
olan bağlant›lar›na da değinmektedir. Örneğin Po-
lonya ve Nepal’e iletilen görüşler şöyledir:

“Komite, çocuklar›n suç teflkil eden eylemlerde
daha fazla kullan›lmalar›n› ve bu ifllere kar›flma-
lar›n› ve çocuklar›n cinsel istismara, uyuflturucu
ba¤›ml›l›¤›na, alkolizme, iflkenceye ve kötü mu-
ameleye aç›k b›rak›lmalar›na endifleyle bakmak-
tad›r.” (Polonya ‹RSG, Add.31, parag. 20).

“Komite’nin bir baflka tavsiyesi de fludur: Ne-
pal’deki bütün çocuklar›n, bu arada sokaklarda
yaflayan ve çal›flan çocuklar›n yaflam hakk›n›n
güvence alt›na al›nmas› için kararl› ad›mlar at›l-
mal›d›r. Bu önlemler, çocuklar›n çeflitli sömürü
biçimlerine, özellikle de emek sömürüsüne, fuh-
fla, uyuflturucularla ilgili etkinliklere, çocuk ka-
çakç›l›¤› ve sat›fl› gibi ifllere kar›flt›r›lmalar›n› ya
da bunlara maruz kalmalar›n› önlemeyi amaçla-
mal›d›r.” (Nepal ‹RSG, Add.57, parag. 35)

33. madde Devletler’e “çocuklar›n … uyuşturucu
… maddelerin yasa d›ş› kullan›m›na karş› korun-
mas›” yükümlülüğünü getirmektedir ki, bu, ço-
cuklar›n yetişkinlerin bağ›ml›l›ğ›n›n yol açt›ğ› et-
kinlerden korunmalar›n› da kapsamaktad›r. Uyuş-
turucu bağ›ml›s› ana-babalar›n, örneğin, fiziksel
ya da zihinsel özürlü çocuklar dünyaya getirmele-
ri ya da doğan çocuğun da uyuşturucuya yatk›n ol-
mas› mümkündür. Çocuk Haklar› Bildirgesi ve

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin Önsöz’ü “ço-
cuğun gerek bedensel gerek zihinsel bak›mdan tam
erginliğe ulaşmam›ş olmas› nedeniyle doğum son-
ras›nda olduğu kadar, doğum öncesinde de uygun
yasal korumay› da içerir” demektedir. Ana-babala-
r›n ya da diğer aile üyelerinin uyuşturucu bağ›ml›-
s› olmalar›, çocuğun ihmal edilmesine ya da başka
biçimlerde zarar görmesine de yol açabilir.

Komite, çocuklar› uyuşturuculardan korumaya
yönelik önlemler almalar› için pek çok ülkeye ›s-
rarl› olmuştur. Bu yöndeki girişimler aras›nda BM
Uyuşturucu Kontrol Program› ve diğer uluslarara-
s› kuruluşlarla işbirliği halinde eylem planlar›n›n
haz›rlanmas› da yer almaktad›r. Örneğin Hindis-
tan’a iletilen görüş şöyledir:

“Komite, 33. madde ›ş›ğ›nda, uyuşturucular›n
kullan›m› ve dolafl›m›ndaki art›fltan endifleli-
dir...ayr›ca, baflta k›zlar olmak üzere 18 yafl›n-
dan küçükler aras›nda sigara kullan›m›n›n yay-
g›nlaflmas› da bir baflka endifle konusudur.

“Komite, Taraf Devlete, UNDCP ile iflbirli¤i ya-
parak bir ulusal uyuflturucu kontrol plan› ya da
Master Plan gelifltirmesini tavsiye eder. Taraf
Devlet çocuklara uyuflturucular, bu arada sigara
konusunda do¤ru ve nesnel bilgiler verme ça-
balar›n› sürdürmelidir. Bu arada, tütün reklam-
lar›na kapsaml› k›s›tlamalar getirilerek çocukla-
r›n bu konularda yanl›fl bilgilendirilmeleri önlen-
melidir. Komite, bu alanlarda WHO ve UNI-
CEF’le iflbirli¤i yap›lmas›n› tavsiye etmektedir.
Komitenin bir baflka tavsiyesi de uyuflturucu
kurban› olan çocuklar›n rehabilitasyonunu sa¤-
layacak hizmetlerin gelifltirilmesidir.” (Hindistan
‹RSG, Add. 115, parag. 72 ve 73. Ayr›ca bkz.
Belarus ‹RSG, Add. 17, parag. 10; Birleflik Kral-
l›k ‹RSG, Add. 34, parag. 38; Gana ‹RSG, Add.
73, parag. 46; Rusya Federasyonu 2RSG, Add.
110, parag. 61 ve 62; Sierra Leone ‹RSG, Add.
116, parag. 84; Ermenistan ‹RSG, Add. 119,
parag. 52 ve 53; Güney Afrika ‹RSG, Add. 122,
parag. 38; Gürcistan ‹RSG, Add. 124, parag.
65; K›rg›zistan ‹RSG, Add. 127, parag. 58; Suri-
nam ‹RSG, Add. 130, parag. 56; Cibuti ‹RSG,
Add. 131, parag. 56; Kolombiya ‹RSG, Add.
137, parag. 66; Orta Afrika Cumhuriyeti ‹RSG,
Add. 138, parag. 81)

Uyuflturucunun kötü
kullan›m›n› anlamak

Çocuklar›n uyuşturucu bağ›ml›s› olmalar› sorunu,
yetişkinler dünyas› taraf›ndan özellikle endişe ve-
rici bir konudur; çünkü, bu sorunu doğru biçimde
yerli yerine oturtmak ve bu olguyla en iyi nas›l
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mücadele edileceğini belirlemek çok güçtür. Bunu
sadece yasa d›ş› saymak yeterli değildir.

Sorunu kavramadan, çözüm için herhangi bir şey
yap›lamaz. Bu bak›mdan, çocuklar›n uyuşturucu
al›şkanl›ğ› öncelikli bir araşt›rma konusudur. Bu
alandaki araşt›rmalar, hem sorunun tan›mlanmas›
hem de etkili önlemlerin belirlenmesi aç›s›ndan
büyük önem taş›maktad›r. Koruyucu etmenlerle
risk etmenlerinin belirlenmesi ve pozitif müdaha-
lelerin değerlendirilmesi bu kapsamda yap›lacak
işler aras›ndad›r. Uyuşturucu ticaretinin ekonomi-
de önemli bir yere sahip olduğu toplumlarda ço-
cuklar› hedef alan stratejilerle, uyuşturucu kulla-
n›m›n›n sorun olduğu toplumlarda izlenecek stra-
tejiler aras›nda belirli farkl›l›klar olacakt›r. Ancak
her durumda gençlerin kendi alg›lamalar› kilit
noktay› oluşturmaktad›r.

Devletlerden, uyuşturucu kullan›m›n› önlemek
için yapt›klar› çal›şmalar› UNDCP’ye bildirmele-
ri istenmiştir. UNDCP’nin bu konudaki yorumu
şöyledir: “Gençler aras›nda uyuşturucu kullan›m›
konusunda say›sal bilgiler birçok ülkede mevcut-
tur. Ancak, kullan›lan farkl› yöntemler,yaş grupla-
r› dağ›l›m› vb. gibi nedenlerden dolay› bu bilgile-
rin karş›laşt›r›lmas› güçtür. As›l eksik olan, genç-
lerin uyuşturucuya nas›l yaklaşt›klar› ve neden

bunlar› kullanma ihtiyac› duyduklar› gibi konula-
ra ilişkin nitel bilgilerdir. Oysa bu tür bilgiler
uyuşturucu kullan›m›n›n bu denli yayg›nlaşmas›-
n›n temelindeki nedenlerin kavranmas› ve etkili
önlem programlar› geliştirilmesi aç›s›ndan vazge-
çilmezdir. UNDCP bilgi toplama çal›şmalar› s›ra-
s›nda gençlerin de bu işlemlere kat›lmalar›na, elde
edilen bilgilerin analizi ve tart›ş›lmas›nda yer al-
malar›na özen göstermektedir.” (Çocuklar için
Dünya Zirvesi Eylem Plan›nda Sağlanan İlerleme-
lerin Değerlendirilmesi ve Gelecekte Yap›lacak
işler, UNDCP, 2001, A/AC.256/CRP.8, para
1.1a). 

Konunun cezaî boyutu, burada söz konusu olan›n
çocuklar, üstelik de çoğunlukla savunmas›z ve ça-
resiz çocuklar olduğunu unutturmamal›d›r. Boliv-
ya’n›n sunduğu İlk Rapor, uyuşturucu kullan›m›-
n›n sonuçlar›ndan birinin “insan›n kendine sayg›-
s›n› yitirmesi” olduğunu belirtmiştir. Ancak, bu-
nun ayn› zamanda bir neden olduğu da söylenebi-
lir. Komite, gençler aras›nda uyuşturucu bağ›ml›-
l›ğ› ve intihar olaylar›n›n artt›ğ›na dikkat çekerek
şu öneride bulunmuştur:

“... bu olgular›n daha iyi anlafl›lmas› ve etkili bir
mücadele için intihar ve uyuflturucu kullan›m›

Uyuflturuculara karfl› mücadeleye gençlerin kat›l›m›

“Birçok ülkede gençler, uyuşturucu kullan›m›na karş› mücadelede başvurulacak bir kaynak değil he-
def nüfus ya da sorun olarak görülmektedir. Gençlerin duyarl›l›ğ›n›n temel, sağl›kl› ve inand›r›c› bil-
gilerle art›r›lmas›, onlar›n bu alana ilişkin ilgilerinin canland›r›lmas› için at›lacak ilk ad›md›r. Dahas›,
politikalar› belirleyenlerin ve daha geniş anlamda kamuoyunun bu konudaki duyarl›l›ğ›n› art›rma ça-
balar›nda gençlerin seslerinin uduymas› ve önerilerinin ciddi biçimde değerlendirilmesi de büyük
önem taş›maktad›r. Bu alanda başvurulabilecek örneklerden biri Genç Bak›ş Uyuşturucu Kullan›m›n›
Önleme Forumundan gelen delegasyonun, BM Genel Kurulunun uyuşturucularla mücadele konulu
20. özel oturuma kat›lmas›d›r. Beş genç delege BM’nin önemli iki etkinliğinde yer alm›şt›r: Komite-
nin tam kat›l›ml› toplant›s› ve ‘Çocuklar, Gençler ve Uyuşturucular’ başl›kl› panel. Gençlerden olu-
şan delegasyon ‘Banff’tan Vizyon’ başl›kl› bir belge de sunmuştur. Bu belgede gençler uyuşturucu
kullan›m› konusundaki görüşlerini Genel Sekreter Kofi Annan’a iletmişlerdir. Kofi Annan’a iletilen
diğer bir belge de ‘Uyuşturuculardan Ar›nm›ş bir 21. Yüzy›l için Gençlik Bildirgesi’dir. Bu bildirge
sponsorluğunu UNESCO ve UNDCP’nin üstlendiği ve 1998 y›l› Şubat ay›nda Paris’te yap›lan bir top-
lant›da gençler taraf›ndan haz›rlanm›şt›r. 

“Genel Kurulun bu özel oturumunun ard›ndan Kofi Annan Vizyon ve Bildirge’yi bir mektupla birlik-
te bütün üye devletlerin başkanlar›na göndermiştir. Mektup gençlerin bu alandaki çal›şmalar›n› des-
teklemekte ve dünya liderlerine ‘taahhütlerini ciddiye almalar› ve bunlar›n bir kenara at›lmas›na izin
vermemeleri’ çağr›s›nda bulunmaktad›r. Genel Sekreter bu mektubunda ayr›ca Vizyon belgesinin 10.
bölümüne özel olarak dikkat çekmektedir. Burada şöyle denmektedir: ‘...hepimiz gördük ki, biz genç-
lerin uyuşturucularla ilgili sorunlar› dünyan›n neresinde olursa olsun büyük benzerlik taş›maktad›r.
Uyuşturucular›n gençler aras›nda daha da yayg›nlaşmas›n› önleyecek girişimlerde liderlerimizin biz-
lerle saf tutmas›n› istiyoruz.’ O günden bu yana bir çok lider Annan’a yan›t vererek uyuşturuculardan
ar›nm›ş bir gençlik için çal›şmalar›n› sürdürme kararl›l›ğ›n› iletmiştir. 

“Uyuşturuculara karş› mücadeleye ilişkin tart›şmalara gençlerin bu kat›l›m›n›n sonuçlar›ndan biri de
‘Uyuşturuculara Karş› Mücadelede Küresel Gençlik Ağ›n›n oluşturulmas› olmuştur.”

(Çocuklar için Dünya Zirvesi Eylem Plan›nda Sağlanan İlerlemelerin Değerlendirilmesi ve Gelecek-
te Yap›lacak İşler, UNDCP, 2001, A/AC.256/CRP.8, para 1.1e)



506 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

konular›nda daha fazla araflt›rma yap›lmal›d›r.”

(Finlandiya ‹RSG, Add.53, parag. 27)

UNDCP’ye göre kimi çocuk gruplar› özellikle
risk alt›ndad›r. Bunlar›n aras›nda sokaklarda çal›-
şan ya da yaşayanlar, mülteciler, doğal felaketlere
maruz kalanlar ve marjinal ülkelerde yaşayanlar
yer almaktad›r. Komite ayr›ca sosyal aç›dan d›ş-
lanm›ş gruplarda uyuşturucuyla mücadele gerekli-
liğine özellikle dikkat çekmiştir. Kendi ülkelerin-
de yerlerinden olanlar›n yerleştirildikleri kamplar
(Örneğin Sierra Leone’de olduğu gibi) ve okulla-
r›n› terk edenler (örneğin Cibuti’deki gibi) bu ba-
k›mdan önem taş›maktad›r). 

Uyuflturuculara karfl› “yasal ve
idarî” önlemler

İnsan Haklar› Komisyonu Çocuk Emeği Sömürü-
sünün Ortadan Kald›r›lmas› Eylem Program›, ül-
kelerin, çocuklar›n yasa d›ş› maddelerin üretilme-
sinde ve ticaretinde kullan›lmas›n› kesinlikle ya-

saklayacak önlemler almalar›n› istemektedir
(1993/79, parag. 20 ve 21). Ayn› husus Çocuk İş-
çiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesinde de yer
almaktad›r (bkz. yuk. s. 504). Bu tür işler genel-
likle zaten yasakland›ğ›ndan, ülkelerden bekle-
nen, yetişkinler taraf›ndan işlenip çocuklar›n da
kullan›ld›klar› suçlara getirilen cezalar›n ağ›rlaşt›-
r›lmas› olabilir. Benzer biçimde, ceza yasalar›nda
çocuklara uyuşturucu sat›lmas› ya da verilmesi
daha ağ›r bir suç olarak yer alabilir. Örneğin Ka-
nada taraf›ndan bildirildiğine göre bu ülkenin
uyuşturucu suçlar› komisyonu, okullarda ya da
çevresinde uyuşturucu sat›lmas›n› ya da bu işlere
çocuklar›n da kar›şt›r›lmas›n› suçu “ağ›rlaşt›ran”
bir sebep olarak değerlendirmeyi düşünmektedir
(Kanada İR, parag. 363). Ayr›ca, çocuklar›n çözü-
cü maddelere erişimini engelleyecek yasal giri-
şimler de gereklidir (örneğin, elinde büyüklerinin
izni olmayan çocuklara çözücü sat›ş›n›n yasaklan-
mas› ya da bu maddeleri kötüye kullanmas› müm-
kün çocuklara söz konusu maddelerin verilmesi-
nin suç say›lmas› gibi).

Gençlere yönelik uyuflturucu mücadele programlar›n›n
haz›rlanmas›nda dikkate al›nacak temel ö¤eler

“(a) Gençler türden bir kesim oluşturmazlar ve her genç bu konuda eşit tehdit alt›nda değildir. Bu ne-
denle stratejiler net olarak tan›mlanm›ş nüfus kesimlerini dikkate almal›, programlar da belirli genç-
lik kültürlerini ve ortamlar›n› hedef seçmelidir. 

(b) Uyuşturucu sorununun karmaş›kl›ğ› dikkate al›nd›ğ›nda çok yönlü stratejiler muhtemelen en iyi-
sidir ve en iyi sonuçlar da muhtemelen farkl› yaklaş›mlar›n kaynaşt›r›lmas›ndan gelecektir. İdeal ola-
rak, böyle bir kaynaşt›rmada bilgi/tutum/davran›ş yaklaş›m›n›n sağl›k, öz sayg› ve direnç becerileri ile
bütünleştirilmesi gerekir. 

(c) Önleyici stratejiler kişilerin direncini art›r›c› yönde olmal›, stresli durum ve ortamlardaki kişileri
koruyacak direnç faktörlerini geliştirmeli ve gençleri akranlar›n uyuşturucu kullanma tekliflerine kar-
ş› dirençli k›lacak becerilerle donatmal›d›r. Böylece gençler uyuşturucu kullan›m›na karş› kararl› bir
konuma gelmelidirler (örneğin akranlar› ile olan ilişkilerinde). Önemli olan bir başka nokta da, genç-
lere sanat, spor ve özgüveni art›r›c› maliyeti düşük etkinliklerde yer alabilmeleri için gerekli olanak
ve f›rsatlar›n tan›nmas›d›r.

(d) Gençler, uyuşturuculara karş› mücadelede ana kaynakt›r. Bu bak›mdan konuya ilişkin görüşlerini
aktarmalar› için gençlere f›rsat tan›nmal› ve ard›ndan bu görüşler gerektiği gibi ciddiye al›nmal›d›r.
Gençler, önleyici programlar›n haz›rlanmas›na her aşamada kat›lmal›d›rlar. Ayr›ca, deneyler de gös-
termektedir ki, baş›n› gençlerin çektikleri girişimler olumlu sonuçlar vermektedir.

(e) Önleyici girişimler tek bir uyuşturucu üzerinde odaklaşmamal›d›r. Bu girişimler, genel olarak sağ-
l›kla ilgili bütünlüklü bir çerçevede tütün, alkol ve içe çekilen maddeleri de kapsamal›d›r.

(f) Uyuşturucularla ilgili bilgiler gerçeklere dayand›ğ› ve gençlerin kendi deneyimlerine çok fazla ters
düşmediği sürece gençler bu bilgilere aç›k davranmaktad›rlar. Kimi bilgilendirme materyallerinde yer
alan ve korkutmaya dayanan yöntemler amaca hizmet etmek yerine gençlerin yetişkinlerin tavsiyele-
rine duyduklar› güveni azaltmakta, hatta riskli davran›şlar› özendirmektedir. 

(g) Önleyici programlar, gençlere aktar›lan bilgilerin daha da pekiştirilebilmesi için aileleri ve toplu-
luklar› da kapsamal›d›r.

(h) Uyuşturucu kullan›m›yla ilgili davran›şlar genellikle çok yavaş değişmektedir. Dolay›s›yla, önle-
yici programlar›n etkilerinin görülebilmesi için bu programlar›n uzun süreli olmas› gerekir.”

(Çocuklar için Dünya Zirvesi Eylem Plan›nda Sağlanan İlerlemelerin Değerlendirilmesi ve Gelecek-
te Yap›lacak işler, UNDCP, 2001, A/AC.256/CRP.8, para 3.3)
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Tam tam›na bu madde kapsam›nda yer almamak-
la birlikte çocuklar›n sigara kullan›m› da Devletin
yasal önlemler alabileceği alanlardan biridir. Ör-
neğin sigara reklamlar›n›n ve çocuklara sigara sa-
t›ş›n›n yasaklanmas› gibi. Komite bu konuyu Slo-
vakya ile ilgili olarak dile getirmiştir: 

“Komite, Taraf Devleti, tütün dahil zararl› mad-
delerle ilgili olarak çocuklara do¤ru ve nesnel
bilgiler vermeye ve bu alandaki reklamlar› kap-
saml› bir yasa¤a tabi tutarak çocuklar› bu al›fl-
kanl›klardan korumaya teflvik eder.” (Slovakya
‹RSG, Add. 140, parag. 42) 

Devletler, ayr›ca, uyuşturuculara ekonomik ba-
ğ›ml›l›k yarat›lmas›na karş› önlemler de alabilir-
ler. Örneğin çiftçilere subvansiyon verilerek ya da
vergi muafiyeti tan›narak uyuşturucu elde edilen
bitkiler yerine başka ürünler yetiştirmeleri sağla-
nabilir (örneğin bkz. Vietnam İR, parag. 252).

Ancak, 33. maddenin çocuklar›n uyuşturucu kul-
lan›m›ndan “korunmalar›” ile ilgili olduğu unutul-
mamal›d›r. Uyuşturucu kullanan çocuklara ağ›r
hapis cezalar› verilmesi, etkili olmayacak bir ko-
ruma yoludur. Çocuklar›n gözalt›na al›nmalar› bu
eğilimin önlenmesi bak›m›ndan etkili olabilir, an-
cak yeniden serbest kald›klar›nda bu al›şkanl›ğ›
nas›l yeneceklerini öğretmez. Üstelik, hapishane-
ler ve nezarethaneler bu çocuklar›n uyuşturucu
al›şkanl›klar›n› daha da art›rabilir ya da bu alanda-
ki yer alt› dünyas› ile tan›şmalar›na vesile olabilir.
Belki de daha yap›c› olan yaklaş›m, çocuklar›n
uyuşturucu kullanmas›yla ilgili konular›n ceza
mahkemeleri değil de sosyal yard›m ve güvenlik
kurumlar› taraf›ndan ele al›nmas›d›r. 

“Sosyal ve e¤itsel” önlemler

UNDCP, uyuşturucu kullan›m›n› önlemede ya da
azaltmada kendi baş›na istenen etkiyi sağlayacak
tek bir yaklaş›m ya da stratejinin olmad›ğ›n› be-
lirtmektedir. Bununla birlikte yandaki çerçeve ya-
z›s› gençleri kapsayacak önleyici programlarda
dikkate al›nmas› gereken başl›ca öğelere ilişkin
bilgi vermektedir. 

Çocuklar›n hepsi, okullar›nda uyuşturucular ko-
nusunda ders görmemektedir. Bu konunun müfre-
data kat›ld›ğ› yerlerde ise etkili sonuçlar al›nama-
makta, hatta işler tersine gelişmektedir (bu konu-
larda yanl›ş bilgiler verilmekte ya da ilaç al›m› ka-

s›tl› olmadan propaganda edilmektedir). Baz› ül-
keler bu alandaki eğitime büyük öncelik tan›mak-
tad›r (örneğin; Kanada, birinci s›n›ftan başlayarak
uyuşturucu kullan›m›na karş› eğitimi zorunlu tut-
makta ve ortaya ç›kan olaylarda yoğun bir eğitim
ve dan›şmanl›k hizmeti sağlamaktad›r (Kanada
İR, parag. 841). Hepsinin ötesinde en önemli hu-
sus, uyuşturucularla mücadelede en önemli husus,
çocuklar›n bu konudaki görüşlerinin al›nmas›d›r
(499. sayfadaki çerçeve yaz›s›na bak›n›z). Komite
bu alanda “genç dostu” stratejileri (örneğin, Lük-
sembourg İRSG, Add. 92, parag. 37) ve gençler
akran dan›şmanl›ğ› modellerini (örneğin Mikro-
nezya İRSG, Add. 86, parag. 19 ve 34) teşvik et-
mektedir. 

Medyan›n da bu alanda görevleri vard›r. Çocuk
Suçluluğunun Önlenmesi İçin Birleşmiş Milletler
Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri) şöyle de-
mektedir: “Kitle iletişim araçlar›, toplumsal plan
üzerindeki rolleri ve sorumluluklar›n›n öneminin,
keza gençler üzerindeki uyuşturucu ve alkol istis-
mar› ile ilgili mesajlar› ile yaratacaklar› etkinin bi-
lincinde olmal›d›rlar. Bu etkiyi, mesajlar›n› tutarl›
ve yans›z biçimde yay›nlayarak bu istismar› önle-
me hizmetine adamal›d›rlar. Tüm düzeylerde
uyuşturucu sorununa karş› duyarl›l›k kazand›ra-
cak etkili kampanyalar düzenlemeyi özendirmeli-
dirler.” (parag. 44)

Sağl›k hizmetlerinin de, çocuklarda uyuşturucu
kullan›m›n› gözetecek biçimde yap›land›r›lmas›
gerekir. Birçok ülkedeki pediyatrik sistemler ço-
cuklarda uyuşturucu al›şkanl›ğ›n› ele alabilecek
yetkinlikte değildir ve yetişkin tedavi merkezleri
de belirli bir yaş›n alt›ndaki kişileri kabul et-
memektedirler. Özel olarak gençlere yönelik ter-
api-rehabilitasyon hizmetleri ivedilikle gerekmek-
tedir. Örneğin Komite Finlandiya’ya şu tavsiyede
bulunmuştur: 

“Komite Taraf Devleti olumlu kültürel de¤iflim-
lere ön ayak olmaya ve bilinçlendirici ve okullar-
da uyuflturuculara karfl› verilecek e¤itim dahil
önleyici giriflimlerini sürdürmeye teflvik eder.
Taraf Devlet ayr›ca özel olarak çocuklara yöne-
lik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine daha
fazla kaynak ay›rmal›d›r.” (Finlandiya 2RSG,
Add. 132, parag. 56. Ayr›ca bkz. Gana ‹RSG,
Add. 73, parag. 46)
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

33. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (33. madde, çal›flma, sanayi, tar›m, sosyal refah ve e¤itim ile ilgili devlet kurulufllar›n›
özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin parças›
olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 33. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (33. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin toplum-
larda ve sokaklarda, gençler aras›nda çal›flanlar›, sosyal hizmet uzmanlar›n›, ö¤retmenleri, güvenlik görev-
lilerini, yarg› organlar›ndakileri, t›p ve psikoloji alan›nda ve ana-baba e¤itiminde görev yapanlar› kapsamas›
gerekir).

3333..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
Devlet afla¤›daki belgeleri onaylad› m›?

� 1972 y›l›ndaki de¤ifliklik Protokolü ile birlikte 1961 tarihli Uyuflturucu Maddeler Sözleflmesi,

� Psikotropik Maddelerle ilgili 1971 tarihli Sözleflme.

� Yasalar, kaçak uyuflturucu ve psikotropik madde kullan›m›n› aç›kça yasakl›yor mu?

� Yasalar, bu tür uyuflturucular›n ve maddelerin üretilmesini ve dolaflt›r›lmas›n› aç›kça yasakl›yor mu?
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� Yetiflkinler taraf›ndan ifllenen ve çocuklara bu ilaç ve maddelerin sat›ld›¤› veya verildi¤i veya çocuklar›n bu
ilaç ve maddelerin üretiminde veya kaçakç›l›¤›nda kullan›ld›¤› uyuflturucularla ilgili suçlar için yasalarda ek
cezalar öngörülmekte midir?

� Yasalar, ana-babalar›n ya da di¤er yetiflkin kiflilerin izni olmadan çocuklara çözücü madde sat›fl›n› yasak-
l›yor mu?

� Yasalar, alkollü içkiler ve tütün sat›labilmesi için belirli bir asgari yafl belirliyor mu?

� Uyuflturucu kullan›m›n›n çocuklar aras›nda ne ölçüde yayg›n oldu¤unu de¤erlendirmek üzere araflt›rmalar
yap›lm›fl m›?

Çocuklara ve uyuflturucu maddelere iliflkin olarak, afla¤›daki amaçlarla araflt›rma yap›ld› m›?

� risk etmenlerinin belirlenmesi

� önleyici stratejilerin belirlenmesi,

� rehabilitasyon stratejilerinin belirlenmesi.

Uyuflturucu maddeler konusundaki e¤itim flunlara dahil edilmifl mi?

� ilkokul e¤itimi e¤itim program›na,

� ortaö¤retim e¤itim program›na,

� gençlik ve topluluklar içinde yürütülen çal›flmalara,

� ana-baba e¤itimine.

� Sa¤l›k ve sosyal yard›m hizmeti veren kurulufllarda, özel olarak uyuflturucu kullanan çocuklar için gelifltiril-
mifl terapi biçimleri var m›?

� Uyuflturucu kullanan ana-babalara ve di¤er aile üyelerine yönelik olarak, ilgili çocuklar›n yüksek yarar›n›
esas alan rehabilitasyon müdahaleleri yap›l›yor mu?

� Uyuflturucu kullan›m›na karfl› mücadele politikalar› ve stratejileri gelifltirilirken çocuklar›n görüflleri de dik-
kate al›n›yor mu?

� Yasal müdahaleler, uyuflturucu ifllerine kar›flan çocuklar›n cezaland›r›lmas›n› de¤il de rehabilitasyonunu
hedef al›yor mu?

� Çocuk adalet sisteminde görev yapanlar ve yarg›çlar, çocuklar›n uyuflturucu kullanmalar›na iliflkin konular-
da sa¤l›k, e¤itim ve sosyal hizmet alanlar›nda çal›flan kiflilerle eflgüdüm içinde çal›fl›yor mu?

� Kapal› ya da k›s›tl›l›k öngören kurumlarda bulunan çocuklar› uyuflturucu al›flkanl›¤›na karfl› koruyucu ön-
lemler al›n›yor mu?

� Gençlerin uyuflturucu kullanmalar›na karfl› kamuoyunu hedef alan genifl kampanyalar yürütülüyor mu?

� Bu tür kampanyalar›n de¤erlendirmesi yap›l›yor mu?

� Ana-babalar ve di¤er yetiflkinler, çocuklarda uyuflturucu al›flkanl›¤›n›n ilk belirtileri ve bu konuda nereden

yard›m alabilecekleri konusunda bilgilendiriliyor mu?
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HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 33. madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk›

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 33. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 17: kitle iletiflim araçlar›, bilgilerin yayg›nlaflt›r›lmas›

Madde 19: ana-babalardan ve di¤er bak›c›lardan gelebilecek her türlü fliddete karfl› korunma

Madde 24: sa¤l›k ve sa¤l›k hizmetleri

Madde 29: çocu¤u özgür bir toplumda sorumlu bir yaflam için haz›rlayacak e¤itim

Madde 32: tehlikeli ya da sömürücü nitelikteki ifllerden korunma

Madde 37: özgürlüklerinden yoksun b›rak›lm›fl çocuklar›n korunmas›

Madde 39: rehabilitasyon

Çocuk Haklar› Sözleflmesi, çocuk sat›fl›, çocuk fahifleli¤i ve çocuk pornografisi ile ilgili ‹htiyari Protokol 
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Taraf Devletler, çocu¤u her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karfl› koruma güvencesi verirler. Bu
amaçla Taraf Devletler özellikle:

(a) Çocu¤un yasa d›fl› bir cinsel faaliyete giriflmek üzere kand›r›lmas› veya zorlanmas›n›;

(b) Çocuklar›n, fuhufl ya da di¤er yasa d›fl› cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini; 

(c) Çocuklar›n pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullan›larak sömürülmesini,

önlemek amac›yla ulusal düzeyde ve ikili ile çok tarafl› iliflkilerde gerekli her türlü önlemi al›rlar.

34.
madde, çocuklar›n “her türlü
cinsel sömürüye ve cinsel suiis-
timale karş›” korunmas›na iliş-
kin yükümlülükler getirmekte-

dir. Böylece madde çocuklar›n (a), (b) ve (c) pa-
ragraflar›nda belirtilen özel (ve çoğu kez birbiriy-
le ilintili) sömürü biçimlerinden korunmas› için
ulusal, iki tarafl› ve çok tarafl› önlemler öngör-
mektedir. 19. madde, daha genel anlamda “beden-
sel ve zihinsel şiddetin bütün biçimlerine karş›”
korumay› kapsamakta ve cinsel istismardan özel
olarak söz etmekteydi (bkz. s. 263). Taraf Devlet-
ler’in önlemek için gerekli bütün önlemleri al-
makta yükümlü olduklar› çocuklar›n fuhuş ve por-
nografi yoluyla sömürülmeleri, çocuk sat›ş› ve ka-
ç›r›lmas›yla da ilintilidir (bkz. madde 35, s. 527).

Çocuklar›n cinsel sömürüsü uluslararas› çevrelerin

ilgi odağ›na göreceli olarak yeni yerleşen bir olgu-
dur. Bu olgunun Birleşmiş Milletler sisteminde
1990’l› y›llarda geniş biçimde gündeme gelmesi,
çocuk sat›ş›, çocuk fuhşu ve pornografisiyle ilgili
konularda bir Özel Raportör atanmas›yla, İnsan
Haklar› Komisyonu’nun bu alanda bir Eylem
Program› benimsemesiyle ve 1996 y›l›nda Stock-
holm’de yap›lan Çocuklar›n Ticarî Amaçlarla Cin-
sel Anlamda Sömürülmelerine Karş› Dünya Kong-
resi’yle gerçekleşmiştir. Ayn› konudaki ikinci
Dünya Kongresi 2001 y›l› Aral›k ay›nda Japon-
ya’n›n Yokohama kentinde yap›lm›şt›r (Bkz. Yo-
kohama Küresel Taahhüdü, s.522).

BM Genel Kurulu 2000 y›l›nda Çocuk Haklar›
Sözleşmesinin çocuk sat›ş›, fahişeliği ve pornog-
rafisi ile ilgili İhtiyari Protokolünü benimsemiştir
(bu konuda tam bir yorum için bkz. s.682) �

34. Maddenin Metni

Çocuklar›n
cinsel
sömürüye
maruz
kalmas›

Özet
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Özel koruma önlemleri

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›-
lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye; uygulama önceliklerine ve gelecek için be-
nimsenen hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir:

...

(c) Bedensel ve psikolojik tedavi ve toplumla yeniden bütünlefltirme dahil sömürüye maruz kalan
çocuklar için yap›lanlar (madde 39);

...

(iii) Cinsel sömürü ve cinsel suiistimal (madde 34);

...

Taraf Devletler’in, bunlara ek olarak, 23. paragraf kapsam›ndaki çocuklara iliflkin özel istatistikî bil-
giler ve göstergeler sunmalar› da memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5 parag. 23 ve 24)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“VIII. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLER‹ 

...

C. Sömürüye maruz kalm›fl çocuklar›n bedensel ve ruhsal sa¤l›¤a kavuflturulmalar› ve toplumla ye-
niden bütünlefltirilmeleri;

...

3. Cinsel sömürü ve cinsel suiistimal (madde 34).

Lütfen, yasal, idarî, sosyal ve e¤itsel nitelikte olanlar dahil, cinsel sömürü ve cinsel istismar›n bütün
biçimlerinden korumak için al›nan önlemleri belirtin. Raporlarda, afla¤›dakilerin önlenebilmesi için
gerçeklefltirilen bütün ulusal, iki ya da çok tarafl› önlemlere özellikle yer verilmelidir:

(a) Çocu¤un yasa d›fl› bir cinsel faaliyete giriflmek üzere kand›r›lmas› veya zorlanmas›;

(b) Çocuklar›n fuhufl, ya da di¤er yasa d›fl› cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesi;

(c) Çocuklar›n pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullan›larak sömürülmesi.

Raporlarda, baflka hususlar›n yan›s›ra ayr›ca belirtilmesi gereken hususlar:

Medya ile iflbirli¤i içinde yürütülen kampanyalar da dahil olmak üzere, çocu¤un cinsel anlamda sö-
mürülmesini ya da istismar›n› içeren uygulamalara karfl› bilgilendirme, e¤itim ve duyarl›l›k gelifltir-
me kampanyalar›;.

18 yafl›ndan küçük çocuklar›n aile içinde gerçekleflenler dahil, her tür cinsel sömürü ve istismar bi-
çimine karfl› korunmalar›n› amaçlayan ulusal ve çok yönlü herhangi bir strateji; 

Bu amaçla oluflturulan herhangi bir eflgüdüm ve izleme mekanizmas›; 

Belirlenen ve kullan›lan ilgili göstergeler; 

Bu alandaki çocuk ma¤durlar›n etkin biçimde korunmas›n› amaçlayan, hukukî ve di¤er yard›mlara
baflvuru imkânlar› sa¤layan yard›m ve destek hizmetleri dahil yasal düzenlemeler;
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Çocuklar›n cinsel sömürü ve istismar›n›n, çocuk fuhflunun ve pornografik materyaller bulundurmak
dahil çocuk pornografisinin ve çocuklar›n yafla d›fl› di¤er ifllerde kullan›lmas›n›n suç say›l›p say›lma-
d›¤›;

Çocuklar›n cinsel sömürüsü suçu Taraf Devlet’in yurttafl› ya da mukimi olan kiflilerce baflka ülkeler-
de ifllenmesi durumunda, o Devlet’in yasalar›n›n yasalar›n flahsili¤i ilkesini içerip içermedi¤i;

Cinsel sömürü ve istismara maruz kalan çocuklarla ilgilenmek üzere yasalar› uygulamakla görevli bi-
rimlere ve polise özel görevli atamalar› yap›l›p yap›lmad›¤› ve bu kiflilere gerekli e¤itimin verilip ve-
rilmedi¤i;

Taraf Devlet’in, cinsel sömürü ve istismar›n her biçimini önlemek, çocuk ma¤durlar› korumak ama-
c›yla akdetti¤i ya da taraf oldu¤u ilgili iki tarafl›, bölgesel ve çok tarafl› anlaflmalar; bu arada yasa
uygulama birimleri aras›nda yarg›sal alanda yap›lan iflbirli¤i;

Birleflmifl Milletler organlar› ve di¤er uluslararas› kurulufllarla, bu arada INTERPOL dahil di¤er uzman
organlarla ve hükümet d›fl› kurulufllarla bu alanda gelifltirilen teknik iflbirli¤i ve uluslararas› yard›m
programlar›;

Birden çok dal› kapsayanlar dahil, cinsel sömürü ve istismara maruz kalan çocuklar›n Sözleflme’nin
39. maddesi ›fl›¤›nda tedavisini ve toplumla yeniden bütünleflmesini sa¤lamaya yönelik etkinlikler
ve programlar;

Sözleflme’nin genel ilkelerine, bu arada en baflta ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu-
¤un görüfllerine sayg› ve mümkün olan en ileri düzeyde yaflam ve geliflme hakk› ilkelerine sayg› gös-
terilmesi için al›nan önlemler;

Yafl, cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel alan, ulusal, sosyal ve etnik köken dahil olmak üzere, 34. mad-
denin uygulanmas› kapsam›na giren çocuklarla ilgili ayr›flt›r›lm›fl veriler ... bu dönem içinde ortaya
ç›kan ticarî amaçl› cinsel sömürü ve istismar olaylar›n›n say›s›;

34. maddenin uygulanmas›nda kaydedilen mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler ve belirlenen hedefler.”

(ÇHS/K/58, parag. 158-159. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragraflar› da bu
maddeyle ilgili raporlar aç›s›ndan anlaml›d›r: 24, 88-89 ve 161; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek
3, s. 687.)

‹htiyari Protokolün Kabul Edil-
mesini Haz›rlayan Sebepler
Çocuk Haklar› Komitesi 1994 y›l›nda, İnsan Hak-
lar› Komisyonunun, çocuk sat›ş›n›n, fuhşunun ve
pornografisinin önlenmesi ve ortadan kald›r›lmas›
için etkili uluslararas› önlemler al›nmas› gerektiği
yönündeki karar›n› (karar 1994/80, 9 Mart 1994)
dikkate ald›. Komite taraf›ndan dikkate al›nan bir
başka Komisyon karar› da, çocuk sat›ş›, fahişeliği
ve pornografisi ile ilgili olas› bir ihtiyari protokol
taslağ› haz›rlanmas› yönündeydi. Bu protokol söz
konusu fiillerin önlenmesine ve ortadan kald›r›l-
mas›na yönelik temel önlemlere de yer verecekti.
Komite, alt›nc› oturumu s›ras›nda (Nisan 1994)
“BM organlar› ile işbirliği- Çocuk sat›ş›, fuhşu ve
pornografisi” başl›kl› resmi bir aç›klamay› benim-
sedi. Bu aç›klama, bu tür durumlarla ilgili olarak
Sözleşmenin geliştirdiği çerçevenin önemini vur-
guluyor ve şöyle diyordu:

“sat›fl, fuhufl ve pornografi gibi durumlardan et-
kilenen çocuk en baflta bir ma¤dur olarak gö-
rülmeli ve benimsenen bütün önlemler bu ko-
numdaki çocu¤un insan olarak onuruna sayg›l›

olmal›, aile ve toplumda çocu¤a gerekli deste¤i
sa¤lamal›d›r.” (alt›nc› oturum raporu, Nisan
1994, ÇHS/K/29, s. 4; ayr›ca bkz. onuncu otu-
rum raporu, Ekim-Kas›m 1995; ÇHS/K/46; pa-
rag. 220 ve 226).

Komite, Çal›şma Grubu’na 1996 y›l›nda yapt›ğ›
bir aç›klamada Sözleşme’nin cinsel sömürü konu-
sunda özel hükümler getirmekle kalmay›p ayr›ca
şu hususlar› da içerdiğini belirtmekteydi:

“çocuklar›n insan haklar›n›n ele al›nmas› için bü-
tüncü bir yaklafl›m›n oluflturulmas›. Bu yaklafl›m
›fl›¤›nda, bütün haklar, çocu¤un insan olarak
onurunun ayr›lmaz bir parças› say›lmakta ve tek
bir hakk›n yaflama geçirilmesinin, di¤er bütün
haklara sayg› ve bunlar›n da yaflama geçirilmesi
sonucunda gerçekleflebilece¤i vurgulanmakta-
d›r. K›saca ifade etmek gerekirse, Sözleflme, in-
san haklar›n›n bölünmezli¤ini ve karfl›l›kl› ba-
¤›ml›l›¤›n› bir kez daha teyit etmektedir. 

“Dolay›s›yla, çocu¤un, sat›fl, fuhufl ve pornogra-
fi dahil her tür sömürüden korunmas› tek bafl›-
na yal›t›lm›fl biçimde görülmemeli, Sözlefl-
me’den do¤an uluslararas› yükümlülükler de
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gözetilerek çocuklar›n bütün haklar›n›n gerçek-
lefltirilmesi gibi daha genifl bir çerçeve içinde ele
al›nmal›d›r.”
Komite, ayr›ca, çocuklar›n sömürüden korunma-
lar› için önemli başka hukukî belgelerin de bulun-
duğuna dikkat çekmiş, örnek olarak da Kad›nlara
Karş› Her Tür Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Sözleşme-
si’ni, İnsanlar›n Kaç›r›lmalar›na ve Başkalar›n›n
Fuhşundan Sömürü Amac›yla Yararlan›lmas›na
Karş› Sözleşme’yi ve 1930 tarihli Zorla Çal›şt›r-
ma ile ilgili ILO Sözleşmesi’ni (ILO Sözleşmesi
No. 29) vermiştir:
“bu belgeler, Çocuk Haklar› Komitesi taraf›n-
dan, kendi gözlemleme ifllevleri çerçevesinde
pratik aç›dan kullan›lmaktad›r.” (onbirinci otu-
rum raporu, Ocak 1996, ÇHS/K/50, s. 46)
Komite, 20. oturumunda (Ocak 1999) ihtiyari pro-
tokol taslağ›n› haz›rlayan çal›şma grubunun 5.
oturumuna görüş bildirerek öneride bulunmuştur:
“...Komiteye göre, çal›flma grubunun son gelifl-
meleri dikkate alarak kendi yaklafl›m›n› bu de¤i-
fliklikler ›fl›¤›nda yeniden gözden geçirmesi ya-
rarl› olacakt›r. Bu geliflmeler uluslararas› toplulu-
¤a, ortaya ç›kan genel yaklafl›m›n optimal dü-
zeyde olmas› için bir f›rsat sunmaktad›r. Tutarl›-
l›k ve eflgüdüm için birçok ça¤r›da bulunulmak-
tad›r; ancak, ayn› anda birçok giriflimin ortaya
ç›kt›¤› koflullarda bunlar›n sa¤lanmas› güç ol-
maktad›r. Dolay›s›yla, tekrarlardan ve birbiriyle
örtüflen giriflimlerden kaç›nmak, tutars›zl›k ve
birbirine uymama gibi risklerin bertaraf edilmesi
önemlidir...Komite, Sözleflmede yer alan çocuk
haklar›na bütünlüklü bir yaklafl›m›n, sonuçlar›n
uyumlulaflt›r›lmas› aç›s›ndan titiz çabalar› ve ilgi-
li taraflar›n daha yak›n iflbirli¤ini gerektirdi¤ine
inanmaktad›r.” 20. oturum raporu, Ocak 1999,
ÇHS/K/84, para 217)
Komitenin (ilgili çeşitli hükümet d›ş› kuruluşlar›n)
mevcut araçlar› güçlendirmenin daha verimli olaca-
ğ› yolundaki vurgusuna karş›n, aç›k uçlu çal›şma
grubu bir araya gelerek birbiri ard›na ihtiyari proto-
kol taslağ› haz›rlamaya devam etmiştir. BM Genel
Kurulu İhtiyari Protokolü 25 May›s 2000 tarihinde
kabul etmiştir. 2002 y›l› Şubat ay› itibar›yla Proto-
kol 16 Devlet taraf›ndan onaylanm›ş bulunmaktad›r
(geniş bir görüş için bkz. s.682).

Di¤er uluslararas› belgeler ve
standartlar
İnsan Haklar› Merkezi, “İnsan Haklar› Araşt›rma-
lar› Dizisi” kapsam›nda 1998 y›l›nda Çocuklar›n
cinsel sömürüsü (İnsan Haklar› Komisyonu çocuk
sat›ş›, fuhşu ve pornografisi eski özel raportörü
Vitit Muntarbhorn taraf›ndan haz›rlanm›şt›r) baş-
l›kl› çal›şmay› yay›nlad›. Çal›şma, bu alanda BM
taraf›ndan başlat›lan girişimlerle uluslararas› diğer
girişimlere yer vermektedir.

İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesi (madde 4) genel

olarak “kimsenin köle olarak tutulamayacağ›n› ve
zorla çal›şt›r›lamayacağ›n› ve köle ticaretinin her
biçiminin yasaklanmas› gerektiğini” öngörmekte-
dir. Bu vurgu, Medeni ve Siyasal Haklar Anlaş-
mas›n›n 8. maddesinde de yinelenmekte, burada
ayr›ca “angarya ve zorla çal›şt›rma” üzerinde de
durulmaktad›r (bkz. madde 32, s.489). İnsan Hak-
lar› Komitesi, Uluslararas› Anlaşman›n (ki çocuk-
lar›n korunma hakk›n› tan›maktad›r) 24. maddesi-
ne ilişkin Genel Yorumunda çocuklar›n “zorla ça-
l›şt›rma ve fuhuş gibi sömürü biçimlerinden ko-
runmalar›” gerekliliğine dikkat çekmektedir (İn-
san Haklar› Komitesi, Genel Yorum 17, 1989,
İHB/GEN/1/Rev. 5, s. 136).

1949 tarihli İnsan Kaçakç›l›ğ›n›n ve Başkalar›n›n
Fuhşunun Sömürülmesinin Önlenmesi Sözleşme-
si, fuhuş yapanlar› sağlayanlar› ve sömürenleri he-
def almaktad›r (317 (IV) say›l› Genel Kurul kara-
r›, 2 Aral›k 1949, ek). 1956 tarihli Köleliğin, Kö-
le Ticaretinin ve Köleliği An›şt›ran Kurum ve Uy-
gulamalar›n Ortadan Kald›r›lmas› Ek Sözleşmesi
ise Devletlerden “herhangi bir çocuğun ya da 18
yaş›ndan küçük kişinin doğal anne ve babas› ya da
vasisi taraf›ndan, herhangi bir ödül karş›l›ğ›nda ya
da karş›l›ks›z, çocuğun ya da emeğinin sömürül-
mesi amac›yla bir başka kişiye verilmesini sağla-
yan her tür kurum ve uygulaman›n ortadan kald›-
r›lmas› için uygulanabilir ve gerekli her tür yasal
önlemi almalar›n›” istemektedir (madde 1). 1979
tarihli Kad›nlara Karş› Her Tür Ayr›mc›l›ğ›n Ön-
lenmesi Sözleşmesi de 6. maddesinde Devletler-
den “her tür kad›n kaçakç›l›ğ›n›n ve kad›n fuhşu-
nun sömürülmesinin önlenmesine yönelik yasal
olanlar dahil gerekli bütün önlemleri almalar›n›”
istemektedir.

Kad›nlara Yönelik Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi Ko-
mitesi, 1991 y›l›nda ald›ğ› kad›nlara yönelik şid-
detle ilgili Genel Tavsiye Karan›nda 6. maddeye
at›fta bulunarak şöyle demektedir: “Yoksulluk ve
işsizlik birçok kad›n› ve genç k›z› fuhşa itmekte-
dir. Fuhuş yapan kad›nlar, yasa d›ş› da olabilen
marjinal konumlar› nedeniyle şiddete özellikle
aç›kt›rlar. Yasalar fuhuş yapan kad›nlara ›rza teca-
vüz ve şiddetin diğer biçimlerine karş› başkalar›y-
la eşit koruma sağlamal›d›r.” (Kad›nlara Yönelik
Ayr›mc›l›ğ› Önleme Komitesi, Genel Yorum 19,
1991; İHB/GEN/1/Rev. 5, s. 218).

ILO’nun 1999 tarihli Çocuk İşçiliğinin En Kötü
Biçimleri Sözleşmesi (no. 182) “çocuk işçiliğinin
en kötü biçimlerini” tan›mlarken “çocuklar›n fu-
huş, pornografik materyal üretimi ve pornografik
performans amac›yla kullan›lmas›ndan, temin
edilmesinden ve sunulmas›ndan” da söz etmekte-
dir (bkz. madde 32, s.485 ve Sözleşmenin tam
metni için Ek 4, s.779).

Ulus Ötesi Örgütlü Suçlara Karş› BM Sözleşmesi
, Başta Kad›nlar ve Çocuklar Olmak Üzere İnsan
Kaçakç›l›ğ›n›n Önlenmesi, Bast›r›lmas› ve Ceza-
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land›r›lmas›na ilişkin ek protokolle birlikte 2000
y›l›nda kabul edilmiştir (daha fazla ayr›nt› için
bkz. madde 35, s.529). Bu protokolün amac›, “ço-
cuklara (burada çocuk, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşmede olduğu gibi tan›mlanmaktad›r) ve ka-
d›nlara özel dikkat göstererek kişilerin kaç›r›lma-
lar›n›n ve al›n›p sat›lmalar›n›n önlenmesi”, “insan
haklar›na tam sayg› temelinde bu tür işlemlerin
mağduru olan kişilerin korunmalar› ve kendilerine
yard›mc› olunmas›” ve Taraf Devletler aras›nda
bu amaçlara yönelik işbirliğinin geliştirilmesidir
(madde 2). “İnsanlar›n kaç›r›lmalar› ve al›n›p sa-
t›lmalar›” ise şöyle tan›mlanmaktad›r: “insanlar›n,
zor kullan›m› ya da tehdidiyle ya da zorlaman›n
diğer biçimleriyle; yoldan ç›karmayla, hile ve
kand›rmayla, eldeki gücün kötüye kullan›m›yla,
belirli bir zaaftan yararlanarak, bir başkas› üzerin-
de denetimi olan kişiye maddi ve başka ödüller
vererek sömürü amac›yla elde edilmesi, nakledil-
mesi, bir yerden başka bir yere aktar›lmas›, bulun-
durulmas› ve al›nmas›..” “Sömürü” kavram› ise
şunlar› kapsamaktad›r: “başkalar›n›n fuhşunun sö-
mürülmesi ya da cinsel sömürünün diğer biçimle-
ri, zorla çal›şt›rma ve hizmet alma, kölelik ya da
kölelik benzeri uygulamalar, kulluk ve organlar›n
al›nmas›...” (madde 3). Protokol, nitelikçe ulus
ötesi olan işin içinde “örgütlü bir suç grubunun
yer ald›ğ›” suçlar› kapsamaktad›r. Taraf Devlet-
lerden istenen ise, “insan kaçakç›l›ğ›n›n önlenme-
si ve mağdurlar›n korunmas› için kapsaml› prog-
ramlar ve politikalar geliştirmeleri ve gerekli di-
ğer önlemleri almalar›”d›r (madde 9). Protokolün
tam metni için bkz. Ek 4, s.787)      

Komite’nin Taraf Devletler’ce
verilen raporlar üzerindeki
incelemesi
Komite, Taraf Devletler’den gelen Raporlar üze-
rindeki incelemelerinde cinsel sömürü konusuna
sürekli olarak önem vermiştir. Kimi durumlarda
Komite bilgi yokluğuna dikkat çekmiş ve izleme
mekanizmalar›n›n oluşturulmas›n›n önemini vur-
gulam›şt›r. 

Komite’nin Periyodik Raporlar K›lavuzu, uygula-
ma hakk›nda, ayr›şt›r›lm›ş verileri de içeren ayr›n-
t›l› bilgiler istemektedir (parag. 159).Komite, bu
konuda “temelde yatan” nedenlerin araşt›r›lmas›n›
ve Hükümetler’in çocuk gruplar› dahil HDK’larla
yak›n ilişki içinde çal›şmalar›n› önermiştir. Komite
Taraf Devletlerden, Çocuklar›n Ticari Amaçl› Cin-
sel Sömürüsüne Karş› 1996 Birinci Dünya Kongre-
sinde benimsenen tavsiyeleri (bkz. s.516) dikkate
almalar›n› sürekli olarak istemektedir. Örneğin:

“Komite, Sözleflmenin 34. ve ilgili di¤er madde-
lerinin ›fl›¤›nda, Taraf Devletin çocuklar› aile için-
deki dahil olmak üzere cinsel istismar ve sömü-
rüden tam olarak korumak üzere bu alandaki

yasal düzenlemeleri pekifltirmesini tavsiye eder.
Taraf Devlet ayr›ca gerekli araflt›rmalar› yapa-
rak, rehabilitasyon dahil olmak üzere bu olguya
karfl› kapsaml› ve etkili bir mücadele verilmesini
sa¤layacak politikalar› gelifltirmeli ve uygulama-
l›, gerekli önlemleri almal›d›r. Komite, bu konu-
da Taraf Devletin dikkatini 1996 y›l›nda Stock-
holm’de yap›lan Çocuklar›n Ticari Amaçl› Cinsel
Sömürüsüne Karfl› Dünya Kongresi Eylem gün-
deminde yer alan tavsiyelere çekmek ister.”
(Gana ‹RSG, Add. 73, parag. 47)

Çoğu durumda Komite bir sorunun, zaman zaman
başka sorunlarla bağlant›l› olarak ortaya ç›kt›ğ›na
ve cinsel sömürüye karş› önlemlerin yetersizliğine
dikkat çekmekle yetinmektedir. Örneğin:

“Komite, çocuklar›n cinsel sömürüsü söz konu-
su oldu¤unda, Taraf Devletteki çocuk fuhflu ol-
gusuna ve çocuklar›n uluslararas› fuhufl flebeke-
leri içinde yer almas›na iliflkin endiflelerini dile
getirmek ister. Komiteyi endiflelendiren bir bafl-
ka husus da, 16 yafl›ndan büyük çocuklar›n fu-
hufl yapmalar›n›n yasaklanmam›fl olmas›d›r.”
(Lüksemburg ‹RSG, Add. 52, parag.21)

Komite, daha yak›nlarda çok daha ayr›nt›l› tavsi-
yeler geliştirmiştir. Örneğin, Hindistan’a ilişkin
olarak söylenenler şunlard›r:

“Komiteye göre Taraf Devlet çocuklar›n cinsel
sömürüsünün suç say›lmas›n› ve ister yerli ister
yabanc› olsun bu ifle kar›flanlar›n cezaland›r›lma-
lar›n› sa¤layacak yasal düzenlemeleri yapmal›-
d›r. Bu arada,cinsel sömürü ma¤duru olan ço-
cuklar›n cezaland›r›lmamalar›na özen gösteril-
melidir. Komite, ayin niteli¤inde fuhufl olan De-
vadasinin yasaklanm›fl olmas›na karfl›n, bu uy-
gulaman›n tümüyle ortadan kald›r›lmas› gerekti-
¤ini düflünmektedir. Ticari amaçl› cinsel sömürü
dahil çocuk kaçakç›l›¤›na karfl› mücadelede Ce-
za Yasas› kaç›r›lma ve yoldan ç›karmaya karfl›
hükümler içermelidir. Komiteye göre Taraf Dev-
let, çocuklar›n cinsel sömürüsüyle ilgili yasalar›n
toplumsal cinsiyet aç›s›ndan nötr olmas›n› sa¤la-
mal›, ihlaller karfl›s›nda tazminat yolu aç›k olma-
l›; ihlallerde h›zl› tepki verilebilmesi için ifllemler
basitlefltirilmeli ve çocuk dostu hale getirilmeli,
misillemeler önlenmeli; ilgili yasalarda ayr›mc›l›-
¤a karfl› hükümler yer almal› ve uygulama s›k›
biçimde denetlenmelidir.

“Komiteye göre, uygulamay› denetlemek ve flika-
yetleri de¤erlendirecek bir ulusal izleme mekaniz-
mas› oluflturulmal›d›r. Cinsel sömürü ve istismar
ma¤duru çocuklar için s›¤›nma evleri olmal› ve
rehabilitasyon programlar› gelifltirilmelidir.

“Taraf Devlet, çocuklar›n cinsel istismar› ve sö-
mürüsünün niteli¤ini ve yayg›nl›¤›n› ortaya ç›-
karmak üzere ülke çap›nda bir araflt›rma yapt›r-
mal›, karfl›t önlemleri gelifltirmek ve geliflmeleri
de¤erlendirmek amac›yla ayr›flt›r›lm›fl veriler
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toplanmal› ve güncellefltirilerek elde tutulmal›-
d›r. Taraf Devlet, çocuk evlili¤i ve ayinsel fuhufl
gibi zararl› geleneksel uygulamalar› önlemek
için bafllatt›¤› kampanyalar› sürdürmeli, çocu-
¤un fiziksel ve zihinsel sa¤l›k ve cinsel sömürü-
den korunma hakk› konusunda kamuoyunu du-
yarl›laflt›rmal›d›r. 
“Bu alanlarda iki tarafl› ve bölgesel iflbirli¤i ge-
lifltirilmeli, komflu ülkelerin s›n›r polis teflkilatlar›
ile bu alanda iflbirli¤i yap›lmal›, özellikle Bat›
Bengal, Orissa ve Andra Pradesh gibi do¤udaki
s›n›r eyaletlerindeki iflbirli¤ine önem verilmelidir.
Böylece yetkili mercilerin iflbirli¤i yapmalar› ve
çal›flmalar›n› eflgüdüme kavuflturmalar› sa¤lan-
mal›; bu arada Taraf Devletle UNICEF dahil ol-
mak üzere uluslararas› kurulufllar aras›ndaki ifl-
birli¤i daha da gelifltirilmelidir. “(Hindistan ‹RSG,

Add. 115, parag. 75-78)

Komite, ticari amaçl› cinsel sömürü yasaklan›r-
ken, bunun çocuk kurbanlar›n›n suçlu say›lmama-
lar› ve cezaland›r›lmamalar› konusunda özellikle
duyarl›d›r. Burada gerekli olan, “çocuk dostu” ve
duyarl› işlemler ve usullerdir. İhlallere maruz ka-
lan kişiler misillemelerden korunmal›, mağdurla
için uygun rehabilitasyon programlar› geliştiril-
melidir. Örneğin:

“Komiteye göre Taraf Devlet çocuklar›n cinsel
sömürüsünün suç say›lmas›n› ve ister yerli ister
yabanc› olsun bu ifle kar›flanlar›n cezaland›r›lma-
lar›n› sa¤layacak yasal düzenlemeleri yapmal›-
d›r. Bu arada,cinsel sömürü ma¤duru olan ço-
cuklar›n cezaland›r›lmamalar›na özen gösteril-
melidir. Komiteye göre Taraf Devlet, çocuklar›n

Stockholm Dünya Kongresi Bildirgesi

Çocuklar›n Ticarî Amaçl› Cinsel Sömürüsüne Karş› Dünya Kongresi (Stockholm 1996) Bildirgesi,
Devletler’e, ulusal ve uluslararas› kuruluşlar ve sivil toplumla birlikte aşağ›daki girişimlerde bulun-
malar› için çağr› yapm›şt›r:

• çocuklar›n ticarî amaçl› cinsel sömürüsüne karş› mücadeleye öncelik tan›mak ve bu amaç için ge-
rekli kaynaklar› ay›rmak;

• çocuklar›n cinsel ticarete sürüklemelerini önlemek ve aileleri bu yönelişi önleyecek biçimde güç-
lü k›lmak amac›yla Devletler’in toplumun bütün kesimleriyle daha s›k› bir işbirliği yapmas›;

• çocuklar›n ticarî amaçl› cinsel sömürüsünün ve diğer cinsel sömürü biçimlerinin suç say›lmas›, bu
suçu işleyenlerin hangi ülke yurttaş› olurlarsa olsunlar cezaland›r›lmalar›, bu arada bu işlere alet
edilen çocuklar›n cezaland›r›lmamas›;

• çocuklar›n ticarî amaçl› cinsel sömürüsünün ortadan kald›r›lmas› için ilgili yasalar›n, politikalar›n,
programlar›n ve uygulamalar›n gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesi;

• çocuklar›n ticarî amaçl› cinsel sömürüden korunmas› için yasalar, politikalar ve programlar geliş-
tirilmesi ve yasalar›n uygulanmas›ndan sorumlu olanlar aras›ndaki iletişim ve işbirliğinin güçlen-
dirilmesi;

• çocuklar›n ticarî amaçl› cinsel sömürüsüne karş› yasalar›n, politikalar›n ve programlar›n uygun
bölgesel, ulusal ve yerel mekanizmalarla desteklenmiş biçimde benimsenmesi, uygulanmas› ve
yayg›nlaşt›r›lmas›;

• çocuklar›n ticarî amaçl› cinsel sömürüsünün önlenmesi, bu sömürünün mağduru olan çocuklar›n
korunmas› ve iyileştirilmesi, toplumla yeniden bütünleşmelerinin sağlanmas› için toplumsal cinsi-
yete duyarl› ve kapsaml› plan ve programlar›n geliştirilmesi;

• ana-babalar›n ve çocuklardan sorumlu olan diğer kişilerin haklar›n›, görevlerini ve sorumlulukla-
r›n› yerine getirip çocuklar›n› ticarî amaçl› cinsel sömürüden koruyabilecek duruma gelmelerini
sağlamak amac›yla, eğitim, toplum seferberliği ve geliştirici etkinlikler yoluyla uygun ortam›n
oluşturulmas›;

• ülkelere ticarî amaçl› cinsel sömürüye karş› mücadelelerinde yard›mc› olmak üzere siyasal ve di-
ğer taraflar›n, uluslararas› toplumlar›n, bu arada hükümetler aras› ve hükümet d›ş› kuruluşlar›n ha-
rekete geçirilmesi; 

• çocuklar›n ticarî amaçl› cinsel sömürüsünün önlenmesi ve ortadan kald›r›lmas› için çocuklar›n ken-
dileri dahil halk kat›l›m›n›n sağlanmas›.

Eylem Gündemi, “Eşgüdüm ve İşbirliği; Önleme; Koruma; Tedavi ve Toplumla Yeniden Bütünleş-
me; ve Çocuk Kat›l›m›” başl›klar› alt›nda ayr›nt›l› öneriler içermektedir. İkinci Dünya Kongresi ise
2001 y›l› Aral›k ay›nda Japonya’n›n Yokohama kentinde yap›lm›şt›r. 516. sayfadaki Yokohama Kü-
resel Taahhüdü yaz›s›na bak›n›z. 
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cinsel sömürüsüyle ilgili yasalar›n toplumsal cin-
siyet aç›s›ndan nötr olmas›n› sa¤lamal›, ihlaller
karfl›s›nda tazminat yolu aç›k olmal›; ihlallerde
h›zl› tepki verilebilmesi için ifllemler basitlefltiril-
meli ve çocuk dostu hale getirilmeli, misilleme-
ler önlenmeli; ilgili yasalarda ayr›mc›l›¤a karfl›
hükümler yer almal› ve uygulama s›k› biçimde
denetlenmelidir.” (Ermenistan ‹RSG, Add. 119,
parag. 55. Ayr›ca bkz. Ürdün 2RSG, Add. 125,
parag. 62)

Cinsel sömürüye özellikle aç›k
durumdaki gruplar
Komite, belirli çocuk gruplar›n›n cinsel sömürüye
özellikle aç›k durumda olduklar›n› belirlemiştir:

“K›z çocuklar, yerli halklara mensup çocuklar ve
yoksulluk içindekiler, yeterli sa¤l›k ve e¤itim hiz-
metlerine eriflim bak›m›ndan özellikle dezavan-
tajl› konumdad›rlar ve bu çocuklar al›n›p sat›l-
ma, çocuk iflçili¤i ve di¤er sömürü biçimlerine
karfl› özellikle savunmas›z durumdad›rlar...” (Bo-
livya ‹RSG, Add.1, parag. 9)

“Komite, çocuk fuhflunun yayg›nlaflmas›n› endi-
fleyle karfl›lamaktad›r. Bu olgu, özellikle alt kast-
lara mensup çocuklar› olumsuz etkilemektedir.
Komite’nin endiflelerine yol açan bir baflka hu-
sus da bu olguya karfl› al›nan önlemlerin yeter-
siz oluflu ve rehabilitasyon hizmetlerinin olmay›-
fl›d›r.” (Nepal ‹RSG, Add.57, parag. 23)

K›z çocuklar

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans› Eylem Progra-
m› şöyle demektedir: “Cinsel şiddet ve HIV/AIDS
dahil cinsel ilişki yoluyla geçen hastal›klar›n çocuk
sağl›ğ› üzerinde y›k›c› etkileri vard›r ve k›z çocuk-
lar korunma olmadan ve genç yaşta girilen cinsel
ilişkilerden erkeklere göre daha fazla zarar gör-
mektedirler. K›zlar genellikle cinsel ilişkiye erken
yaşlarda zorlanmaktad›rlar. Gençlik, sosyal bask›-
lar, koruyucu yasalar›n olmay›ş› ya da mevcut ya-
salar›n uygulanmamas› gibi etmenler sonucunda
k›z çocuklar tecavüz, cinsel sömürü ve istismar ve
kaç›r›lma dahil her tür şiddete karş› özellikle ko-
runmas›z duruma gelmektedirler...” (Eylem Plat-
formu, parag. 269). Önerilen yöntemler aras›nda
çocuk pornografisinin, çocuk fuhşunun, cinsel is-
tismar›n, tecavüzün ve ensestin ortadan kald›r›lma-
s› yer almaktad›r (parag. 277(b) ve (d)). BM’nin
2000 y›l›nda yapt›ğ› takip amaçl› özel oturumun
raporunda “yasal koruma alan›ndaki ilerlemelere
karş›n, k›z çocuklar›n cinsel sömürüsü ve kötüye
kullan›m›nda art›ş olduğu” belirtilmektedir. Rapor,
d›ş etmenler dahil olmak üzere, olgunun temelinde
yer alan ve “kad›nlarla k›zlar›n fuhuş amac›yla al›-
n›p sat›lmalar› ve ticari amaçl› seksin diğer biçim-
leri” konusunda harekete geçilmesini önermekte-
dir (A/RES/23/3, para 33 ve 70 (a)).

Ev hizmetlerinde çal›şt›r›lan çocuklar cinsel sö-

mürüye karş› özellikle savunmas›z durumdad›rlar.
Dünya Çocuklar›n›n Durumu 1997 bu konuda “iş-
veren durumunda olanlar, cinsel istismare genel-
likle yapt›r›lan işin bir parças› olarak bakmakta-
d›rlar” görüşünü dile getirmektedir (s. 33).

Özürlü çocuklar
İletişim güçlükleri ve özürlü çocuklar›n pek çoğu-
nun kurumlara yerleştirilmiş olmas›, bu çocuklar›
cinsel sömürü ve istismar olaylar›na özellikle aç›k
duruma getirebilir (bkz. madde 23, s. 334). Özür-
lü Kişilerin Önündeki F›rsatlar›n Eşitlenmesine
İlişkin Standart Kurallar şöyle demektedir: “Özür-
lü kişiler ve aileleri, cinsel ve diğer istismar bi-
çimlerine karş› al›nmas› gereken önlemler konu-
sunda eksiksiz biçimde bilgilendirilmelidir. Özür-
lü kişiler aile, toplum ve çeşitli kurumlar içinde is-
tismara özellikle aç›k durumdad›rlar ve bu neden-
le bu kişilerin istismardan korunma, gerçekleşen
istismar› teşhis etme ve gerekli bildirimlerde bu-
lunma konusunda özellikle bilgilendirilmeleri ge-
rekmektedir.” (kural 9(4))

Silahl› çat›flma ortam›ndaki çocuklar
Silahl› Çat›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkisi
başl›kl› araşt›rmada şu görüş yer almaktad›r: “Irza
geçme yaln›zca silahl› çat›şma ortamlar›na özgü
bir olgu değildir. Bu tür olaylar, sosyal s›n›rlar›n
çözülmesinin, askerlere ve milislere tan›nan ayr›-
cal›klar›n sonucunda denetim d›ş› ve gelişigüzel
biçimde ortaya ç›kabilir. Bununla birlikte, daha
yayg›n görülen olgu, tecavüze bir işkence arac›,
ayr›ca düşman olarak tan›mlanan kesimi aşağ›la-
y›c› ve güçsüzleştirici bir savaş silah› olarak baş-
vurulmas›d›r. Silahl› çat›şma ortamlar›nda teca-
vüz, halklar› terörize etmek ve topraklar›n› terke
zorlamak için kullan›lmaktad›r.” 

Rapor, 12 ülkeyi kapsayan ve silahl› çat›şma or-
tamlar›nda çocuklar›n cinsel sömürüsü konusunu
ele alan araşt›rmalar› temel almaktad›r. Bu çal›ş-
malar, kad›nlarla k›z çocuklar›n özellikle tehdit al-
t›nda olduklar›n› belirtmektedir. Cinsiyet temelli
şiddete maruz kalan çocuklar aras›nda, bir aile
üyesine tecavüz edilişine tan›k olan ya da annesi
tecavüze uğrad›ğ› için d›şlananlar da yer almakta-
d›r. Ayn› araşt›rmalar, yoksulluk, açl›k ve umut-
suzluğun kad›nlar› ve çocuklar› nas›l fuhşa zorla-
d›ğ›n›, silahl› çat›şma ortamlar›ndaki çocuklar›n
başka ülkelerdeki genelevlere nas›l aktar›ld›klar›-
n› göstermektedir. Cinsel sömürü, bedensel ve
duygusal gelişme üzerinde y›k›c› etkilere yol aç-
maktad›r; istenmeden girilen ve güvenli olmayan
cinsel ilişkinin cinsel ilişki yoluyla geçen hastal›k-
lara, bu arada HIV/AIDS’e yol açmas› muhtemel-
dir. Bu hastal›klar ise, insanlar›n hemen k›sa dö-
nemdeki sağl›k durumlar›n›n ötesinde gelecekteki
cinsel sağl›ğ› ve ölümleri de etkilemektedir. Ra-
porda, cinsel sömürü ve cinsiyet temelli şiddet
olaylar›na ilişkin somut tavsiyeler de yer almakta-
d›r (Silahl› Çat›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki Et-
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kisi, A/51/306, parag. 91 ve devam› ve 110).

UNHCR, WHO ve UNAIDS’in ortak yay›n› olan
Olağanüstü Durumlarda HIV Müdahaleleri için
K›lavuz başl›kl› belge ayr›nt›l› pratik öneriler içer-
mektedir. Bu belge “HIV’›n, olağanüstü durum-
larda en uç boyutlar›na varan yoksulluk, güçsüz-
lük ve sosyal istikrars›zl›k koşullar›nda çok h›zl›
biçimde yayg›nlaşmakta olduğuna” dikkat çek-
mektedir.(s.2)

Komite Sierra Leone ile ilgili olarak şu gözlemde
bulunmuştur: 

“Komite, çocuklar›n cinsel sömürüsü ve kötüye
kullan›m› olaylar› konusundaki derin endiflelerini
dile getirmek ister. Bu olaylar, özellikle k›z ço-
cuklar› hedef almakta, özellikle silahl› kiflilerin
çocuklar› al›koymalar› ve sivil halka sald›rmalar›
biçiminde gerçekleflmektedir. Komite bu olayla-
r›n yan›s›ra, ticari amaçl› cinsel sömürünün yay-
g›nl›¤›n› ve k›z çocuklar›n ailelerinde, mülteci
kamplar›nda ve topluluklarda cinsel istismara
u¤rad›klar›n› bildiren raporlardan da endiflelidir.

“Taraf Devlet, gerçekler ve uzlaflt›rma komisyo-
nu taraf›ndan gündeme al›nacak konular aras›-
na silahl› çat›flmalar ba¤lam›ndaki cinsel istis-

mar olaylar›n› da dahil etmelidir. Taraf Devlet
ayr›ca aile ve topluluklar içinde k›z çocuklar› he-
def alan cinsel istismar riski konusunda kamu-
oyunu duyarl›laflt›racak kampanyalar düzenle-
melidir. Komite ayr›ca Taraf Devletten, bu tür
sömürü ve kötüye kullanma olaylar›n›n ma¤du-
ru durumundaki kiflilere gerekli psikolojik ve
maddi yard›mlar› sa¤lamal›, bu kiflilerin toplum
taraf›ndan damgalan›p d›fllanmas› olas›l›klar›na
karfl› önlem almal›d›r.” (Sierra Leone ‹RSG, Add.
116, parag. 87 ve 88)

Mülteciler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli-
ği mültecilerin, özellikle de yanlar›nda kimse bu-
lunmayan çocuklar›n cinsel sömürü ve cinsel istis-
mara özellikle aç›k olduğunu belirtmektedir.
UNHCR taraf›ndan 1995 y›l›nda yay›nlanan Mül-
tecilere Yönelik Cinsel Şiddet: Önlem ve Mücade-
le İlkeleri adl› belgede şöyle denmektedir: Mülte-
cileri hedef alan cinsel şiddet hayli yayg›n bir ol-
gudur. Kad›nlar ve genç k›zlar, onlar kadar olma-
sa bile erkekler gerek kaç›ş s›ras›nda gerekse gel-
dikleri ülkelerde sald›r›lara aç›k durumdad›rlar.
Bu insanlar›n maruz kald›klar› sald›r›lar sonucu
ortaya ç›kan fiziksel ve psikolojik travma, yerin-

Cinsel sömürü ve silahl› çat›flma

Graça Machel, Silahl› Çat›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkisi konulu araşt›rmas›nda, cinsel sömü-
rü ve cinsiyet temelli şiddet konular›nda aşağ›daki somut önerilerde bulunmaktad›r:

(a) Çat›şma durumlar›ndaki bütün insanî tepkiler, aile planlamas› hizmetleri, tecavüz sonucu gebe
kalma, cinsel organlar›n kesilmesi, küçük yaşta doğum yapma ve HIV/AIDS dahil cinsel ilişki yoluy-
la geçen hastal›klar gibi durumlar› da ele alacak biçimde kad›nlar›n ve k›zlar›n özel sağl›k sorunlar›-
n› öne ç›karmal›d›r. Bunun kadar önemli bir başka husus da cinsiyet temelli şiddete maruz kalan ve
çocuklar›n›n sağl›kl› gelişebilmesi için uygun ortama gereksinimi olan kad›nlar›n psikososyal gerek-
sinimlerinin dikkate al›nmas›d›r; 

(b) Bar›ş gözcüleri dahil olmak üzere bütün askeri personelin eğitiminin bir parças› olarak, başta ka-
d›nlar ve çocuklar olmak üzere sivil halka karş› sorumluluklar› konusunda gerekli talimatlar verilme-
lidir;

(c) Gerek askeri kesimde gerekse sivil halk içinde cinsel istismar olaylar›n›n bildirilmesi için net ve
kolayl›kla erişilebilen mekanizmalar oluşturulmal›d›r;

(d) Irza geçmenin bir savaş suçu teşkil ettiğine aç›kl›k kazand›r›lmal›, bu tür olaylar gerek askeri ge-
rekse sivil kesim içinde kovuşturulmal› ve suçlular› cezaland›r›lmal›d›r. Bu suçun niteliğini ve yol aç-
t›ğ› sonuçlar› yans›tacak gerekli yasal düzenlemeler yap›lmal› ve rehabilitasyon önlemleri al›nmal›-
d›r;

(e) Mültecilerin ve yerlerinden olmuş insanlar›n bulunduklar› kamplar, kad›n ve k›zlar›n güvenlikleri
sağlanacak biçimde düzenlenmelidir. Kad›nlar kamplar›n yönetimine ilişkin bütün işlerde, bu arada
özellikle yiyecek vb. dağ›t›m ve güvenlik işlerinde görev almal›d›rlar. Daha çok say›da kad›n perso-
nel koruyucu ve dan›şman göreviyle bölgeye gönderilmelidir;

(f) Her çat›şmada, cinsel sömürü ve cinsiyet temelli şiddet mağdurlar› için destek programlar› oluştu-
rulmal›d›r. Bu programlar, çeşitli davran›şlar›n mağduru konumundaki kimselerin haklar› dahil çeşit-
li konularda özel dan›şmanl›k sağlamal›d›r. Eğitim ve beceri geliştirme etkinlikleri de bu programla-
r›n bir parças› olmal›d›r.

(Silahl› Çat›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkisi, A/51/306, parag. 110)
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den yurdundan olman›n ve sürgünde yaşaman›n
ac›lar›n› daha da art›rmaktad›r.” Belge, cinsel şid-
det olaylar›n›n ayr›nt›l› bir arka plan›n›, bunun ya-
n›s›ra al›nabilecek pratik önlemleri içermektedir.
Cinsel şiddete maruz kalma aç›s›ndan en büyük
risk alt›nda olan gruplar, yanlar›nda kimse olma-
yan çocuklar, koruyucu aile yan›na verilenler, gö-
zalt›nda ya da benzer koşullarda tutulanlar olarak
tan›mlanmaktad›r (Mültecilere Karş› Cinsel Şid-
det, Önleme ve Karş› Önlemler için K›lavuz,
UNHCR 1995, önsöz ve parag. 1.2). 

Yasal düzenlemeler ve di¤er önlemler
Çocuk Haklar› Komitesi, cinsel sömürüye karş›
korunman›n temeli olarak yasal düzenlemelerin
önemine özellikle işaret etmektedir. Periyodik Ra-
porlar K›lavuzu, çocuğun cinsel sömürü ve cinsel
istismar›n her türünden korunmas› için al›nan “ya-
sal, eğitsel ve sosyal” önlemler konusunda bilgi ta-
lep etmektedir. Komite, bu alanda özel yasal dü-
zenlemelere gerek duyulduğunu belirtmiş ve K›la-
vuz “çocuklar›n cinsel sömürü ve istismar›n›n, ço-
cuk fuhşunun ve pornografisinin, bu arada çocuk
pornografisi materyalleri bulundurman›n ve ço-
cuklar›n yasa d›ş› diğer cinsel etkinliklerde kulla-
n›lmalar›n›n suç teşkil edip etmediği” konusunda
bilgi istemiştir (parag. 158). K›lavuz, ayr›ca, Dev-
letler’in, kendi yurttaşlar› olup başka ülkelerde bu
tür suçlar işleyenleri cezaland›r›p cezaland›rmad›-
ğ› konusunda da bilgi talep etmektedir (bkz. s.
520). Belgenin bilgi istediği bir başka konu da cin-
sel ilişkiye r›za gösterme için belirlenen yasal yaş
s›n›r›d›r (parag. 24; bkz. s. 468 ve madde 1, s. 9).

Komite, bu alandaki yasal reformlar›n, çocuk fuh-
şunun, çocuk pornografisinin, bu arada bu tür por-
nografik materyallerin yay›nlanmas›n›n ve dağ›t›l-
mas›n›n suç say›lacağ› biçimde gerçekleştirilmesi-
ni önermiştir:

“Komite, çocuk pornografisi materyalleri bulun-
durulmas›n› ve çocuklardan cinsel hizmet al›n-
mas›n› suç sayacak uygun önlemlerin, bu arada
en baflta yasal düzenlemelerin yap›lmam›fl ol-
mas›n› endifleyle karfl›lamaktad›r. Komite’nin
ciddî endiflelerine yol açan bir baflka husus da,
çocuklar›n bu alandaki telefonlu hizmetlere eri-
flebilmeleridir...

“Komite, ceza yasas›ndaki de¤ifliklikler çerçeve-
sinde, çocuk pornografisi materyalleri bulundur-
man›n ve fuhufl sektöründeki çocuklardan cin-
sel hizmet al›nmas›n›n suç say›lmas›n› hararetle
tavsiye etmektedir.”

Komite, bunlara ek olarak şu tavsiyede bulunmuş-
tur:

“... Taraf Devlet, çocuklar›n telefonla seks hiz-
metlerine ve çocuk düflkünlerinin bu yöndeki gi-
riflimlerine karfl› korunmalar› için gerekli önlem-
leri almal›d›r.” (Finlandiya ‹RSG, Add.53, parag.
19 ve 29)

Komite, Finlandiya’n›n ikinci raporunu inceledi-
ğinde bu alandaki yasal reformu memnuniyetle
karş›lam›şt›r:

“Komide yak›nlarda yeni yasalar›n ç›kart›lm›fl ol-
mas›n› ve mevcut yasalarda gerekli düzenleme-
lerin yap›larak Sözleflmenin ilke ve hükümlerine
uygunluk ba¤lanmas›n› memnuniyetle karfl›la-
m›flt›r. Bu arada özellikle küçük yafltakilerden
cinsel hizmet sat›n al›nmas›n›n ve pornografik
materyal bulundurulmas›n›n suç say›lmas›, Ceza
Yasas›nda de¤ifliklik yap›larak, Komitenin önce-
ki Sonuç Gözlemleri do¤rultusunda seks turiz-
minin yasa d›fl› say›lmas› ve Finlandiya vatandafl-
lar›n›n ülke d›fl›nda iflledikleri seks suçlar›ndan
ötürü cezaland›r›lmalar›n›n sa¤lanmas› da mem-
nuniyet verici geliflmelerdir.” (Finlandiya 2RSG,
Add. 132, parag. 4)

Cinsel iliflkiye r›za gösterme yafl› 

Komite’nin gerek İlk, gerekse Periyodik Rapor-
lar’a ilişkin K›lavuzu’nda gençlerin cinsel ilişkiye
gönüllü olarak girmiş say›lacaklar› yaş konusunda
bilgi istenmektedir (“Çocuğun tan›m›”; bkz. mad-
de 1, s. 9). Birçok ülkede, gençlerin cinsel ilişkiye
kendi r›zalar› ile girmiş say›lacaklar› belirli bir yaş
söz konusudur. Bu yaş, 12 ile 18 aras›nda çeşitli-
lik göstermektedir. K›lavuz’un bilgi istediği bir
başka konu da evlilik yaş›d›r. Komite, bu konuda,
söz konusu yaş›n düşük tutulmas›na ve erkeklerle
k›zlar için farkl› yaşlar›n geçerli say›lmas›na iliş-
kin endişelerini dile getirmiştir (göründüğü kada-
r›yla bütün Devletler evlilik yaş›n›n ayn› zamanda
r›zaya dayal› cinsel ilişki için geçerli yaş olduğu-
nu kabul etmektedirler). Çocuklar›n cinsel anlam-
da istismar›, r›zaya dayanmayan etkinliklerden
daha ötesini kapsar. Örneğin, r›za gösterme yaş›-
n›n alt›ndaki çocuklar bu ilişkilere kendi r›zalar›
ile girmiş, hatta ilişkiyi başlatm›ş olsalar bile ya-
p›lan iş istismar kapsam›ndad›r. Birçok toplumda,
karş› taraf›n r›zas› olmadan cinsel müdahale, sal-
d›r› ya da zorlama içeren herhangi bir davran›ş, il-
gili kişinin yaş› ve statüsü ne olursa olsun yasak-
lanm›şt›r (buna karş›l›k, evlilik ilişkileri içinde ›r-
za geçme olay› bütün toplumlar taraf›ndan ele
al›nmam›şt›r).

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 34. maddesi-
nin haz›rl›k çal›şmalar› s›ras›nda Fransa ve Hol-
landa delegeleri çocuklar›n sömürüden korunma-
lar›na ilişkin bir madde konulmas› önerisinde bu-
lunmuşlard›r. Özellikle cinsel sömürüyü ön plana
ç›karan bu öneride amac›n çocuklar›n cinsel ya-
şamlar›n› yönlendirmek değil, çocuklar›n cinsel
sömürüsünü önlemek olduğu belirtilmiştir. Haz›r-
l›k çal›şmalar› s›ras›nda “yasa d›ş›” sözcüğünü (a)
paragraf›n›n metininden ç›karmak için başar›s›z
bir girişim olmuştur. Bu girişim sonuçlansayd›,
Sözleşme’deki çocuk tan›m›na göre 18 yaş›ndan
küçüklerle gerçekleştirilecek her tür cinsel etkinli-
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ğin yasa d›ş› say›lmas› gerekecekti.
(E/KN.4/1987/25, s. 15-24; Detrick, s. 434). 

2. maddede yer alan ayr›mc›l›k karş›t› hüküm d›-
ş›nda, Sözleşme, çocuğun cinsel ilişkiye r›za gös-
termiş say›lacağ› yaş konusunda dayat›c› değildir.
Bu tür yaş s›n›rlar›n›n, çocuğun gelişim halindeki
yeteneklerine sayg›, yüksek yarar, azamî sağl›k ve
gelişme gibi genel ilkeler ›ş›ğ›nda belirlenmesi
gerekir. Çocuklar›n cinsel sömürüsü r›za için be-
lirlenen herhangi bir yaş›n ötesinde de devam ede-
bilir ve 34. maddenin getirdiği koruma 18 yaş›na
kadar olan süre için geçerlidir.

Komite, belirli bir r›za gösterme yaş› önermemiş-
tir. Ancak, kimi Taraf Devletler’in durumlar› gö-
zetilerek bu yaş s›n›r›n›n yükseltilmesi önerilmiş-
tir.

Filipinler’in İlk Raporu’ndan anlaş›ld›ğ› kadar›yla
ülkede geçerli olan yaş s›n›r› 12’dir (Filipinler İR,
parag. 30). Komite ise 

“cinsel r›za gösterme için geçerli yafl s›n›r›n›n
yükseltilmesi konusunun ciddî biçimde düflünül-
mesi” tavsiyesinde bulunmufltur. (Filipinler ‹RSG,
Add.29, parag. 18)

Komite, yetersiz tan›mlara dikkat çekmiştir:

“... Komite, cinsel olgunluk yafl›n›n belirlenme-
mifl olmas› konusundaki endiflelerini de belirt-
mek ister. Bu durum, çocuklar›n pornografik
materyallerin üretiminde kullan›lmaya karfl› ko-
runmalar›n› güçlefltirmektedir...

“... Komite, Hükümet’in, çocuklar›n pornografik
materyallerle sömürülmelerine iliflkin mevcut ya-
sal düzenlemelerin ne ölçüde etkili olabildi¤ini
yeniden gözden geçirmesini tavsiye eder.” (‹s-
veç ‹RSG, Add.2, parag. 8 ve 11)

Komite, İsveç’in İkinci Raporunu inceledikten
sonra şu gözlemlerini dile getirmiştir:

“Komite, önlemlerin al›nd›¤›n› ve gerekli tart›fl-
malar›n yürütüldü¤ünü not etmekle birlikte, ço-
cuklar›n pornografik materyallere ulaflabilmeleri
konusunda hala kayg›l›d›r. Komite bu alanda,
Sözleflmenin 13, 17 ve 18. maddelerini de gö-
zeterek gerekli önlemleri almal›d›r.

“...Komite, baflta yafllar› 15 ile 18 aras›nda olan-
lar olmak üzere çocuklar›n cinsel sömürüden
korunmalar›n› sa¤layacak önlemlerin art›r›lmas›
gerekti¤i görüflündedir.” (‹sveç 2RSG, Add.
101, parag. 14 ve 22)

Baz› ülkelerde, çocuğun cinsel ilişkiye kendi r›za-
s› ile girmiş say›lacağ› belirli bir yaş s›n›r› benim-
senmiştir. Bunun yan›s›ra, çocuğun ilişkiye girdi-
ği kişinin çocuğun üstünde bir yetkisi olduğu du-
rumlar (kişinin bir akraba, öğretmen, koruyucu
vb. olduğu durumlar) için de daha yüksek bir yaş
s›n›r› belirlenmiştir. Bu durumda, örneğin Kana-
da’n›n İlk Raporu’nda şöyle denmektedir: “Ceza

Yasas›’na göre, 14 yaş›ndan küçük biri ile cinsel
ilişkiye girmek suçtur. Bu suça, genç taraf›n en az
12 yaş›nda olmas›, iki taraf aras›ndaki yaş fark›n›n
iki y›ldan az olmas›, daha büyük olan›n daha kü-
çük olan üzerinde herhangi bir yetkisinin bulun-
mamas› ve küçük olan›n büyük olana bağ›ml› ol-
mamas› gibi durumlar için istisna getirilmiştir.”
(Kanada İR, parag. 45)

Baz› ülkelerde, erkek ve k›z çocuklar bak›m›ndan,
bu arada cinselliğin değişik türleri -heteroseksüel-
lik ve eşcinsellik - için farkl› r›za gösterme yaşla-
r› geçerlidir. Göründüğü kadar›yla bu farkl›l›klar,
evlilikte asgarî yaşla ilgili yayg›n farkl›l›klarda ol-
duğu gibi, Sözleşme’nin 2. maddesinin ihlâli anla-
m›na gelmektedir. Komite Taraf Devletlerden,
cinsel tercihe ilişkin ayr›mc›l›ğ›n önlenmesini is-
temiştir: 

“...cinsel yönelim temelinde ayr›mc›l›¤› önleye-
cek abalar›n yetersizli¤i kayg› yaratmaktad›r.
Komite, Man Adas›’n›n, eflcinsel iliflkiye r›za ya-
fl›n›n yasal olarak 21’den 18’e indirme niyetini
not etmekle birlikte, heteroseksüel ve eflcinsel
iliflkiye r›za yafl› aras›ndaki farkl›l›k (ilki için 16)
konusunda kayg›lar›n› korumaktad›r.

“Man Adas›, cinsel tercih temelinde ayr›mc›l›¤›
ortadan kald›rmak ve Sözleflmenin 2. maddesi-
ne tam uyum sa¤lamak için yasal nitelikte olan-
lar dahil gerekli bütün önlemleri almal›d›r.”
‘Man adas› ‹RSG, add. 134, parag. 22 ve 23.
Ayr›ca bkz. Birleflik Krall›k Denizafl›r› Bölgeler
‹RSG, Add. 135, parag. 25 ve 26) 

Seks turizmi – “ülke d›fl›” ilkesi

Komite, çocuklar›n da kar›şt›r›ld›klar› “seks turiz-
mi” olgusunun görüldüğü ülkelerle ilgili endişele-
rini dile getirmiştir. Komite, bu alanda, ev içi iş-
lerde hizmetçi olarak kullan›lan çocuklar›n özel-
likle risk alt›nda olduklar›n› belirtmiştir. Örneğin:

“Komite, ev ifllerinde çal›flt›r›lan ve ço¤u kez
cinsel sömürüye maruz kalan çocuklar›n fazlal›-
¤› konusunda derin endiflelerini belirtir. Komi-
te’nin derin endifle duymas›na neden olan bir
baflka husus da, cinsel sömürüye maruz kalan
çocuklar›n, özellikle ülke içinde ya da uluslarara-
s› seks turizmi çerçevesinde fuhfla sürüklenen
genç erkek çocuklar›n say›s›n›n artmas›d›r.

“Komite baflta erkek çocuklar olmak üzere ço-
cuklar›n cinsel amaçlarla sömürülmelerinin gide-
rek yayg›nlaflmas›n› endifleyle gözlemektedir.
Komite, yetkililerin HIV karfl›t› mücadele kam-
panyalar›na bafllamas›n› ve bu sorunun görüldü-
¤ü turizm alanlar›n› daha s›k› biçimde denetle-
mesini tavsiye eder.”  (Sri Lanka ‹RSG, Add.40,
parag. 23 ve 42)

“Komite, Taraf Devlet’in, seks turizminin ma¤-
durlar› dahil olmak üzere çocuklar›n cinsel sö-
mürüsüne karfl› mücadelede ve bu sömürünün
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önlenmesinde uygun bütün önlemleri almaya
teflvik eder.”(Mauritius ‹RSG, Add.64, parag. 31)

Periyodik Raporlar K›lavuzu, bu alandaki hukukî
gelişmeler konusunda bilgi istemektedir. Örneğin
“belirli bir ülkenin yurttaşlar› kendi ülkeleri d›ş›n-
da çocuklar›n cinsel sömürüsü ile ilgili işlere ka-
r›şt›klar›nda bu kişileri suçlu say›p cezaland›racak
hükümlerin ulusal yasalara içselleştirilip içselleş-
tirilmediği” sorulmaktad›r (parag. 159). Cinsel sö-
mürünün fiilen gerçekleştiği ülkedeki yasal uygu-
lamalar da bunun kadar önemlidir. (ayr›ca bkz.
Çocuk Sat›ş›, Fahişeliği Ve Pornografisi İle İlgili
İhtiyari Protokol, s.682)

Dünya Turizm Örgütü, 1985 y›l›nda bir Turizm
Haklar› ve Turist Davran›ş Kurallar› Belgesi be-
nimsemiştir. Bu belge Devletler’e turizmin başka-
lar›n› fuhuş üzerinden sömürme çabalar›na alet
olabileceğini an›msatmakta, turizmle ilgili işler
yapan kuruluşlar› turizmin çeşitli sömürü biçimle-
ri için araç olarak kullan›lmas›ndan kaç›nmaya
davet etmekte ve turistlerden de “başkalar›n› fu-
huş amac›yla sömürecek” davran›şlara girmeme-
lerini istemektedir.” (bkz. E/KN.4/Sub.2/1993/31,
parag. 81)

fiikayet mekanizmalar›

Komite’nin, çocuk mahkemeleri ile ilgili Genel
Görüşme raporunda, cinsel istismar ve kötü mu-
amele dahil temel haklar› ihlâl edildiği durumlar-
da bile çocuklara şikayette bulunma hakk› tan›n-
mad›ğ› belirtilmektedir. Çocuklar›n etkili şikayet
mekanizmalar›ndan yararlanabilmeleri konusu
Komite’nin sürekli gündeminde yer alm›şt›r
(onuncu oturum raporu, Ekim-Kas›m 1995,
ÇHK/K/46, parag. 220 ve 226; ayr›ca bkz. madde
12, s. 177 ve madde 19, s. 279). Kurumlara yerleş-
tirilen ve bağ›ms›z yetişkinlerden yal›t›lm›ş ço-
cuklar bu konuda özellikle güç durumdad›rlar.
Özürlü çocuklar da, iletişim yetersizlikleri ve di-
ğer güçlükleri nedeniyle riskli durumdad›rlar.

Çocuklar›n şikayetleri ve durum yarg›ya intikal
etmişse bunun kan›tlar› Sözleşme hükümleri uya-
r›nca ciddîye al›nmal›d›r. 

Di¤er önlemler
Sözleşme’de güvence alt›na al›nan başka birçok
hak, cinsel sömürünün önlenmesi konusu ile iliş-
kilidir. Ticarî Amaçl› Cinsel Sömürüye Karş›
Stockholm Dünya Kongresi (bkz. s. 516) Eylem
Gündemi bu alanda aşağ›daki noktalar› öne ç›kar-
maktad›r:

• çocuklar›n statüsünün iyileştirilmesi için eğiti-
me erişim;

• ticarî amaçl› cinsel sömürüye aç›k çocuklar ve
aileleri için her tür hizmete erişimin ve destek-
leyici bir ortam›n sağlanmas›;

• çocuk haklar› konusunda eğitime ağ›rl›k veril-

mesi; aile eğitiminde ve ailelere yap›lan yar-
d›mlarda çocuk haklar› konusunun vurgulan-
mas›;

• ticarî amaçl› cinsel sömürüye karş› mücadele
için yaş›t eğitim programlar› ve izleme sistem-
leri geliştirilmesi ve uygulanmas›;

• durumlar› riskli çocuklar›n, ailelerin ve top-
lumlar›n ticarî amaçl› cinsel sömürüye varabi-
lecek hareket ve girişimlere karş› direnebilme-
leri için toplumsal cinsiyete duyarl› sosyal ve
ekonomik programlar›n ve politikalar›n ülke
ölçeğinde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi; bu
arada “aile içi istismar olaylar›na, zararl› gele-
neksel uygulamalara ve bunlar›n k›z çocuklar
üzerindeki etkilerine; çocuklar›n meta olarak
değil insan olarak değerlerinin verilmesine ve
elverişli işe başlama imkânlar›, gelir getirici
etkinlikler ve diğer desteklerle yoksulluğun
azalt›lmas›na özel önem verilmesi”;

• turizm sanayii dahil ticarî sektörün kendi ka-
nallar›n›n ve tesislerinin ticarî amaçl› cinsel
sömürü için kullan›lmas›na karş› seferber edil-
mesi;

• medyada çal›şanlar›n, ticarî amaçl› cinsel sö-
mürünün bütün yönlerine ilişkin nitelikli, gü-
venilir ve etik standartlara uygun yay›n yap-
malar›n› sağlayacak stratejiler geliştirmeye
özendirilmeleri;

• ticarî amaçl› çocuk sömürüsüne kar›şanlar› he-
def alan, eğitim, bilgilendirme ve başka tür
kampanyalar ve bu kampanyalar arac›l›ğ›yla
davran›ş değişikliklerinin gerçekleştirilmesi.

(A/51/385, s. 6 ve 7) 

Tedavi ve toplumla yeniden
bütünleflme

39. madde (bkz. s. 585) Taraf Devletler’in, her-
hangi bir sömürüye, istismara vb. maruz kalan ço-
cuklar›n fiziksel ve psikolojik tedavisi ve toplum-
la yeniden bütünleşmeleri için gerekli bütün ön-
lemleri almalar›n› istemektedir. Komite, cinsel sö-
mürünün çocuk mağdurlar›na yönelik cezaî her-
hangi bir yapt›r›m uygulanmamas›n›n önemini
vurgulamaktad›r (bkz. yukar›da s. 516). Stock-
holm Dünya Kongresi Eylem Gündemi, çocuk
mağdurlara ve ailelerine sosyal, t›bbî, psikolojik
ve diğer dan›şmanl›k hizmetlerinin ve yard›mlar›n
sağlanmas›n›; çocuklara yard›mc› olacak t›bbî
personelin, öğretmenlerin, sosyal hizmet uzman-
lar›n›n, hükümet d›ş› kuruluşlar›n ve başkalar›n›n
bu konularda toplumsal cinsiyete duyarl› eğitim
almalar›n›; mağdurlar›n toplum taraf›ndan damga-
lanmas›n›n önlenmesini, bu konumdaki kişilerin
toplum ve aileleri ile yeniden bütünleşmelerinin
sağlanmas›n›; kurumlara yerleştirmenin gerekli
olduğu durumlarda ise bu sürenin mümkün oldu-
ğunca k›sa tutulmas›n› öngörmektedir.
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Yokohama Küresel Taahhüdü 2001
Çocuklar›n Cinsel Sömürüsüne Karş› İkinci Dünya Kongresi (Yokohama, Japonya, 17-20 Aral›k 2001) ar-
d›ndan benimsenen aç›klama, ilk Dünya Kongresinden (Stockholm, İsveç, 1996) bu yana meydana gelen
gelişmeleri aktararak başlamaktad›r. Aç›klama, amac›n “çocuklar›n cinsel sömürünün her biçiminden ko-
runmas› ve bu alandaki hak ve ç›karlar›n›n kollanmas›” olduğunu bir kez daha teyit etmekte, 1996 y›l›n-
dan bu yana bir dizi ülkede sağlanan gelişmeleri belirtip bunlar› memnuniyetle karş›lamaktad›r. Ancak ya-
p›lan aç›klama, çocuklar›n bu alanda küresel ölçekte korunabilmeleri için daha yap›lacak çok iş olduğunu
eklemekte ve gerekli önlemlerin benimsenmesinde dünyan›n çeşitli ülkelerinde görülen gecikmeleri kay-
g›yla karş›lamaktad›r. Aç›klaman›n ikinci bölümü ise Küresel Taahhütten oluşmaktad›r: 

“5. Bu Kongre vesilesiyle bir araya gelen ülkeler olarak, 

Çocuk Haklar›na dair Sözleşmenin ve ilgili belgelerin önemini, Sözleşmenin çok daha etkili biçimde uy-
gulanmas› gerekliliğini bir kez daha belirtir; çocuklar›n haklar›n›n, çocuk fahişeliği, pornografisi ve çocuk-
lar›n cinsel amaçlarla al›n›p sat›lmalar› gibi ticari cinsel sömürünün her biçiminden korunmalar› gereklili-
ğinin alt›n› çizmeye;

Başta ILO’nun Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Yasaklanmas› ve Ortadan Kald›r›lmas› için İvedi
Girişimler konusundaki 182 say›l› Sözleşmesi ile Çocuk Haklar›na dair Sözleşmenin Çocuk Sat›ş›,
Fahişeliği ve Pornografisi ile ilgili İhtiyari Protokolü olmak üzere konuyla ilgili uluslararas› belgelerin ge-
cikmeden onaylanmas›n› teşvik etmeye;

Ayr›m gözetmeme ilkesi temelinde herkese sayg› gösteren bir kültürel ortam›n oluşturulmas›; Birinci Dün-
ya Kongresinden bu yana edinilen dersleri paylaşarak ve bu alandaki işbirliğini geliştirerek çocuklar›n ti-
cari amaçl› cinsel sömürüsüne son verilmesi yolundaki taahhüdümüzü bir kez daha vurgulamaya;

Birinci Dünya Kongresi Bildirgesi ve Eylem Gündemini, bu arada konuya ilişkin ulusal gündemler oluş-
turma, stratejiler ya da eylem planlar› geliştirme, odak noktalar tespit etme ve toplumsal cinsiyete göre ay-
r›şt›r›lm›ş kapsaml› veriler derleme, çocuk haklar› temelindeki yasalar çerçevesinde geliştirilen önlemleri
etkili biçimde yaşama geçirme gibi hususlardaki kararl›l›ğ›m›z› bir kez daha ortaya koymaya;

Çocuklar›n ticari amaçl› cinsel sömürüsüne karş› çabalar›m›z›, çocuklar› özel olarak risk alt›na koyan yok-
sulluk, eşitsizlik, ayr›mc›l›k, kovuşturma, şiddet, silahl› çat›şma, HIV/AIDS, çözülen aileler, talep etmeni,
suç ve yasa ihlali gibi olgular› da gözeterek pekiştirmeye; bu temel nedenlere karş› başta k›zlar olmak üze-
re çocuklar›n eğitim imkanlar›n› iyileştirmeye, yoksullukla mücadele programlar› uygulamaya, sosyal des-
tek önlemlerini devreye sokmaya, kamuoyunu bilinçlendirme kampanyalar› düzenlemeye, çocuk mağdur-
lar›n fiziksel ve psikolojik tedavisi ve rehabilitasyonu için gerekli çal›şmalar› yapmaya, çocuklar›n ticari
amaçl› cinsel sömürüsüne yönelik her tür fiili suç say›p cezaland›rmaya, bu konularda çocuk mağdurlar›
suçlu saymadan ilgili uluslararas› belgeler doğrultusunda davranmaya;

İleri doğru hamlenin belli başl› taraflar aras›nda daha yak›n ilişkiler kurulmas›na bağl› olduğunu; çocukla-
r›n ticari amaçl› cinsel sömürüsüne karş› uluslararas›, bölgeler aras›, bölgesel/alt bölgesel, ikili, ulusal ve
yerel düzeylerde verilecek mücadelenin bunlar› gerektirdiğini; bu arada halk topluluklar› ile yarg›, göç-
menlik işleri ve güvenlik güçleri aras›nda işbirliğinin büyük önem taş›d›ğ›n›; ayr›ca gençlerin bu alandaki
kendi girişimlerinin de birbiriyle ilişkilendirilmesin yararl› olacağ›n› vurgulamaya;

Çocuklar›n ticari amaçl› cinsel sömürüsüne karş› girişimlere yeterli kaynak ayr›lmas›n› sağlamaya, çocuk-
lar› cinsel sömürüden koruyacak eğitim ve enformasyon hizmetlerini geliştirmeye; bu arada çocuk hakla-
r›n› çocuklar›n yan›s›ra ailelere, yasalar› uygulamakla görevli olanlara, hizmet sunucular›na ve diğer önem-
li taraflara anlatacak eğitim programlar› haz›rlamaya;

Bu alanda küresel girişimleri sürekli k›lman›n temel bir yolunun, bölgesel/alt bölgesel ve ulusal izleme me-
kanizmalar›n› temel alan bölgesel/alt bölgesel ve ulusal gündemler, stratejiler ya da eylem planlar› geliş-
tirmek olduğuna; gene ayn› amaçla mevcut uluslararas› mekanizmalar›n gözden geçirilip güçlendirilmesiy-
le bu mekan8izmalar›n ve tavsiyelerin daha etkili biçimde yaşama geçirilmesini sağlamaya ve gereksinim
duyulan reformlar› gerçekleştirmeye;

Yeni, teknolojilerin, bu arada özellikle Internet’teki çocuk pornografisinin getirdiği olumsuz sonuçlara kar-
ş› gerekli önlemleri almaya; ancak bu arada yeni teknolojilerin çocuklar›n ticari amaçl› cinsel sömürüden
korunmams› bak›m›ndan sağlayabileceği yeni imkanlar› da gözetmeye, bu bağlamda taraflar›n kendi
aralar›nda bilgi ve deney al›şverişini geliştirmeye;

Ailenin ve çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik sosyal koruman›n önemini bir kez daha teyit etmeye;
çocuklar›n ticari amaçl› cinsel sömürüsünü izleyecek mekanizmalar› güçlendirmeye; böylece tüm dünyada
çocuklara yönelik cinsel sömürü ve istismar olaylar›na karş› mücadelede güçlerimizi her düzeyde birleş-
tirmeye karar vermiş bulunuyoruz;

Bir kez daha belirtiyoruz ki, çocuklar›n cinsel sömürüsüne karş› hiçbir hoşgörü gösterilmemelidir ve biz-
ler de bu doğrultuda davranmaya söz veriyoruz.



523ÇOCUKLARIN C‹NSEL SÖMÜRÜYE MARUZ KALMASI

‹ki ve çok tarafl› önlemler

Çocuklar›n cinsel sömürüsünün önlenmesinde ve
bu olguya karş› mücadelede uluslararas› işbirliği-
nin önem taş›d›ğ›n›n kabul edilmesinin bir nedeni,
bu anlamdaki birçok sömürü biçiminin ulusötesi
nitelik kazanmas›d›r. Gerçekten de, seks turizmi,
çocuk fahişelerin ülkeden ülkeye kaç›r›lmalar›,
İnternet dahil çocuk pornografisi materyallerinin
dolaşt›r›lmas› bu ölçekte olaylard›r.

Internet’te Çocuk Pornografisine Karş› Mücadele
Uluslararas› Konferans›n›n (Viyana, 29 Eylül -1
Ekim 1996) vard›ğ› sonuçlar ve ald›ğ› tavsiye
kararlar›, bu konuda s›f›r toleransl› bir politika iz-
lenmesinin gerekliliğine işaret etmiştir: “Bu, aç›k
ve etkili yasal düzenlemeleri ve yasalar›n ödünsüz
uygulanmas›n› gerektirmektedir. Başlatt›ğ›m›z
çabalar, potansiyel herhangi bir istismarc›n›n, In-
ternet’in art›k suç ve yasa d›ş› faaliyetler için
anonim bir mekan olmad›ğ›n› kavramas›n› sağ-
lamal›d›r.”

Komite’nin Periyodik Raporlar K›lavuzu bu
nedenle “yarg› alan›nda işbirliği ve yarg› organ-
lar›nda görev yapanlar›n birlikte çal›şmalar› dahil
“iki tarafl›, bölgesel ve çok tarafl›” anlaşmalar
konusunda bilgi istemektedir. 1996 Stockholm
Dünya Kongresi’nde benimsenen Eylem Gün-
demi “ülkeler ve uluslararas›, bölgesel vb. kuru-
luşlar, bu arada çocuklar›n ticarî amaçl› cinsel
sömürüsüne karş› kilit rol oynayan organlar
aras›nda daha ileri bir işbirliği öngörmektedir. Bu
kuruluşlar ve organlar aras›nda Çocuk Haklar›
Komitesi, UNICEF, ILO, UNESCO, UNDP,
WHO, UNAIDS, UNHCR, IOM, Dünya Ban-
kas›/IMF, INTERPOL, Birleşmiş Milletler Suç
Önleme ve Adalet Bölümü, UNFPA, Dünya
Turizm Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Haklar›
Komisyonu, Birleşmiş Milletler İnsan Haklar›
Merkezi, Çocuk Sat›ş› Özel Raportörlüğü ve
Köleliğin Çağdaş Biçimleri Çal›şma Grubu yer al-
makta, bunlar›n her biri kendi görev alan› içindeki
etkinlikleri yürütmektedir...” (A/51/385, s. 5)

Di¤er uluslararas› giriflimler
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 1989 y›l›nda
kabulünün ard›ndan, çeşitli Birleşmiş Milletler
kuruluşlar› ve uluslararas› girişimler çocuklar›n
cinsel sömürüsü konusuna daha fazla dikkat gös-
termişlerdir.

‹nsan Haklar› Komisyonu Özel
Raportörleri ve Eylem Programlar›

İnsan Haklar› Komisyonu 1990 y›l›nda, çocuk-
lar›n al›n›p sat›lmalar›, çocuk fuhşu ve pornog-
rafisi konular›nda bir Özel Raportör atam›şt›r.
Özel Raportör Komisyon için y›ll›k raporlar haz›r-
lamakta, saha gezilerine ç›kmakta, özel ülke

raporlar› yazmakta; çocuk haklar›n›n ihlâl edildiği
iddialar›na konu olan ülkelerde Hükümetler’le
ilişkiye geçmekte ve bu alandaki uluslararas› iş-
birliğine yard›mc› olmaktad›r. (Çocuklar›n sat›l-
malar› ve kaç›r›lmalar›yla ve İhtiyari Protokolle
ilgili daha fazla bilgi için bkz. madde 35, s. 527 ve
s. 687)

Raportörler’in birbirini izleyen raporlar›, eylem
için ayr›nt›l› tart›şmalara ve tavsiyelere çerçeve
oluşturmaktad›r. 
Diğer iki Özel Raportör – kad›nlara yönelik şid-
detle ilgili olup İnsan Haklar› Komisyonu’nun
1994/45 say›l› karar› ile atanan Raportör ile silah-
l› çat›şma durumlar›nda sistematik tecavüz, cinsel
kölelik ve kölelik benzeri uygulamalarla ilgili
olup Az›nl›klar›n Korunmas› ve Ayr›mc›l›ğ›n Ön-
lenmesi Alt Komisyonu taraf›ndan atanan Rapor-
tör- çocuklar›n cinsel sömürüye karş› korunmalar›
konusunda rapor ve tavsiyelerini sunmuştur 

Çocuklar›n ticarî amaçl› cinsel
sömürüsüne karfl› Dünya Kongreleri

1996 y›l› Ağustos ay›nda Stockholm’de yap›lan
Birinci Kongreye Birleşmiş Milletler kuruluşlar›
ve HDK’lar›n yan›s›ra 122 ülkenin temsilcisi
kat›lm›şt›r. Konferans’a kat›lanlar “çocuklar›n
ticarî amaçl› cinsel sömürüsüne karş› küresel or-
takl›k” kararl›l›ğ›n› belirtmişler ve temelini Söz-
leşme’de bulan ayr›nt›l› bir Eylem gündemini
benimsemişlerdir: “Çocuklar›n ticarî amaçl› cin-
sel sömürüsü çocuk haklar›n›n köklü bir ihlâli an-
lam›na gelmektedir. Bu kapsama giden fiil ve uy-
gulamalar aras›nda çocuğun yetişkin kişi taraf›n-
dan cinsel amaçla istismar›, bunun karş›l›ğ›nda
çocuğa, üçüncü bir kişiye ya da kişilere ayni ya da
nakdi ödeme yap›lmas› yer almaktad›r. Burada
çocuğa hem cinsel hem de ticarî bir nesne olarak
davran›lmaktad›r. Çocuklar›n ticarî amaçl› cinsel
sömürüsü çocuklara karş› bir şiddet ve zor kul-
lan›m anlam›na gelmektedir ve bu anlamda zorla
çal›şt›rmaya ve çağdaş köleliğe denk bir uy-
gulamad›r.” (Bildirge, A/51/385, parag. 5)

Eylem Gündemi, Çocuk Haklar› Komitesi’ni, söz
konusu uygulamalar›n ortadan kald›r›lmas›nda
kilit rol oynayacak katalizör olarak tan›mlam›şt›r.
Gündem, yasal, sosyal ve eğitsel planlarda ayr›n-
t›l› birçok tavsiye içermektedir ve bunlardan bir
çoğuna yukar›da at›fta bulunulmuştur. Gündem,
Devletler’i, eylem için ulusal gündemler, geliş-
meye ilişkin göstergeler ve 2000 y›l›na kadar
ulaş›lmas› gereken hedefler belirlemeye çağ›r-
maktad›r. İkinci Dünya Kongresi 2001 y›l› Aral›k
ay›nda Japonya’n›n Yokohama kentinde yap›lm›ş
ve “Küresel Taahhüt” burada benimsenmiştir
(çerçeveli yaz›ya bak›n›z).
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

34. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (34. madde, adalet, yasa infaz, sa¤l›k, sosyal yard›m ve e¤itim ile ilgili devlet kurulufl-
lar›n› özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma, 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 34. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (34. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin çocuk-
lar ve aileleriyle çal›flan herkesi, sosyal hizmet uzmanlar›n›, sa¤l›k alan›nda çal›flanlar›, güvenlik güçlerini,
yarg›çlar› ve di¤er yarg› görevlilerini ve ana-baba e¤itimiyle ilgili çal›flma yapanlar› kapsamas› gerekir).

3344..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
� Devlet, Çocuklar›n Ticarî Amaçlarla Cinsel Sömürüsüne Karfl› 1996 Dünya Kongresi Bildirgesi ve Eylem

Gündemi ile 2001 Yokohama Global Taahhüdünün, yasalar, politikalar ve uygulamalar aç›s›ndan getirdi¤i
sonuçlar› dikkate alm›fl ve bu konulara iliflkin kendi ulusal eylem plan›n› ç›karm›fl m›? 

� Devlet, çocuklar›n cinsel sömürüsüne karfl› e¤itim ve bilgilendirme stratejileri uygulam›fl ve/veya gelifltir-
mifl mi?

� Devlet, çocuklar için uygun cinsellik e¤itimini yayg›nlaflt›rm›fl m›?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Devlet, saptanandan daha küçük yafllarda olanlar›n cinsel etkinliklere r›za göstermifl say›lamayacaklar›
belirli bir yafl ya da belirli yafllar saptam›fl m›? 

� Devlet, çocuklar›n da yer ald›klar› yasa d›fl› cinsel etkinlikleri belirlemifl mi? 

� Devlet, çocu¤un yasa d›fl› herhangi bir cinsel etkinli¤e kat›lmas› için teflvik edilmesini ya da zorlanmas›n›
önleyecek gerekli yasal, e¤itsel ve sosyal önlemleri alm›fl m›?

� Devlet, bu tür teflvik, zorlama ya da sömürünün ma¤duru olan çocuklar›n suçlu duruma düflmemelerini
güvence alt›na al›yor mu?

� Devlet, çocuklar› cinsel sömürüden koruyacak bütün önlemleri, bu önlemler nedeniyle araflt›rma ve müda-
hale süreçlerinde çocu¤un daha fazla ma¤dur duruma düflürmesini önlemek amac›yla yeniden gözden
geçirdi mi?

Devlet, çocuklar›n afla¤›daki alanlarda sömürücü biçimde kullan›lmalar›n› önlemek üzere gerekli yasalar› ve/veya
önlemleri uygulamaya soktu mu?

� fuhufl ya da yasa d›fl› di¤er cinsel etkinlikler,

� pornografik içerikli gösteriler ve materyaller,

� “seks hatt› telefonlar›” yoluyla.

� Devlet, kendi ailesi içindeki uygulamalar dahil, çocu¤un cinsel istismar ve sömürüye maruz kald›¤› durum-
larda, bu tür durumlar›n ma¤duru olan çocu¤un flikayette bulunmas› ve mahkemelere baflvurmas› için
gerekli imkânlar› sa¤l›yor mu?

Devlet, afla¤›dakiler dahil olmak üzere, bu konularda özellikle savunmas›z durumda olabilecek çocuklar› korumak
üzere yeterli önlemleri alm›fl m›?

� özürlü çocuklar,

� evlerde hizmet iflleri görenler,

� özgürlükleri k›s›tlananlar dahil kurumlara yerlefltirilen çocuklar.

� Devlet, cinsel sömürü ile ilgili vakalarda çocuk tan›klara baflvurmak ve bu çocuklara destek ve koruma sa¤-
lamak için gerekli yasal ve/veya di¤er önlemleri alm›fl m›?

Çocuk pornografisi söz konusu oldu¤unda afla¤›dakiler suç teflkil etmektemidir?

� bu tür materyalleri bulundurmak?

� bu tür materyalleri üretmek? 

� bu tür materyalleri yaymak?

� Devlet, çocuk pornografisinin ‹nternet ya da di¤er modern iletiflim teknolojileri arac›l›¤›yla üretilmesini ve
yay›lmas›n› önlemek amac›yla mevcut yasalar›n›, politikalar›n› ve uygulamalar›n› gözden geçiriyor mu?



526 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XVII

� Devlet, kendi uyru¤unda olan kiflilerin baflka ülkelerde suç teflkil eden çocuk sömürüsü uygulamalar›
nedeniyle yarg›lanmalar›na olanak sa¤layacak yasal ve/veya di¤er düzenlemeleri gerçeklefltiriyor mu?

� Sa¤l›kl› bir durum de¤erlendirmesine ulaflabilmek için, cinsel sömürüye iliflkin gerekli ayr›flt›r›lm›fl veriler ve
di¤er bilgiler elde yeterince bulunuyor mu?

� Devlet, çocuklar›n cinsel istismar ve cinsel sömürüden korunmalar›n› amaçlayan iki ve çok tarafl› önlem-
leri benimseyip bunlar› teflvik ediyor mu?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 34. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 34. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 18: ana-baban›n sorumluluklar›

Madde 19: her türlü fliddete karfl› korunma

Madde 20: alternatif bak›m

Madde 22: mülteci çocuklar

Madde 23: özürlü çocuklar

Madde 24: sa¤l›k ve sa¤l›k hizmetleri

Madde 28: e¤itim hakk›

Madde 28: e¤itim hakk›

Madde 32: çocuk iflçili¤i

Madde 33: uyuflturucu kullan›m›

Madde 35: sat›fl, kaç›rma ve fuhfla yöneltme

Madde 38: silahl› çat›flma

Madde 39: çocuk ma¤durlar›n rehabilitasyonu

Çocuk Haklar› Sözleflmesi, çocuk sat›fl›, çocuk fahifleli¤i ve pornografisi ile ilgili ‹htiyari Protokol 
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ÇOCUKLARIN KAÇIRILMALARININ, SATILMALARININ VE FUHfiA ZORLANMALARININ ÖNLENMES‹

Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocuklar›n kaç›r›lmalar›, sat›lmalar› veya
fuhfla konu olmalar›n› önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanl› iliflkilerde gereken her türlü önle-
mi al›rlar.

35.
madde, kaç›r›lma, sat›lma ve
fuhşa zorlanma tehlikesi alt›n-
daki çocuklar için güvence
oluşturulmas›n› amaçlamakta-

d›r. 11. madde, çocuklar› “yasa d›ş› yollarla ülke
d›ş›na ç›kar›l›p ve geri döndürülmeme” tehlikesi-
ne karş› korumaktayd› (bu yola genellikle akraba-
lar taraf›ndan ve kâr amac› gütmeksizin başvurul-
maktad›r). 21. madde ülkeleraras› evlat edinmenin

“haks›z kazanç” konusu olmamas› gerektiğini
vurgularken, 32. madde çocuklar› sömürücü ve
zararl› çal›şma biçimlerinden, 33. madde uyuştu-
rucu kaçakç›l›ğ›na kar›şmaktan, 36. madde ise di-
ğer her tür sömürüden korumay› amaçlamaktad›r.
35. madde ise, çocuklar›n gerek bu amaçlar, ge-
rekse başka amaçlar için kullan›lmalar› olas›l›ğ›
karş›s›nda, bir güvenlik ağ› oluşturmaktad›r. �

35. Maddenin Metni

Çocuklar›n
kaç›r›lmalar›n›n,
sat›lmalar›n›n
ve fuhufla
zorlanmalar›n›n
önlenmesi

Özet
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Özel koruma önlemleri

Bu bölümde Taraf Devletler’den, aşağ›da belirtilen konuya ilişkin olarak, yürürlükte olan belli başl›
yasal, yarg›sal, idarî ve diğer önlemlere; Sözleşme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karş›laş›-
lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye; uygulama önceliklerine ve gelecek için be-
nimsenen hedeflere ilişkin bilgi talep edilmektedir.

... (v) Çocuklar›n sat›lmalar›, kaç›r›lmalar› ve fuhşa zorlanmalar› (madde 35) …

Taraf Devletler’in, bunlara ek olarak, bir önceki. paragraf kapsam›ndaki çocuklara ilişkin özel ista-
tistikî bilgiler ve göstergeler sunmalar› da memnuniyetle karş›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5 parag. 23 ve 24)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“VIII. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLERİ 

C. Sömürüye maruz kalm›ş çocuklar›n bedensel ve ruhsal sağl›ğa kavuşturulmalar› ve toplumla yeni-
den bütünleştirilmeleri …

4. Sat›lma, kaç›r›lma ve fuhşa zorlanma (madde 35)

Lütfen, yasal, idarî, sosyal ve eğitsel nitelikte olanlar dahil, çocuklar›n sat›lmalar›n›, kaç›r›lmalar›n›
ve fuhşa zorlanmalar›n› önlemek için al›nan bütün önlemleri belirtin. Raporlarda, aşağ›dakilerin ön-
lenebilmesi için gerçekleştirilen bütün ulusal, iki ya da çok tarafl› önlemlere özellikle yer verilmeli-
dir:

Raporlar, bu bak›mdan, diğerlerinin yan› s›ra şu başl›klarda da bilgi vermelidir: 

Çocuklar›n sat›lmalar›n›n, kaç›r›lmalar›n›n ve fuhşa zorlanmalar›n›n etkili biçimde önlenmesi
için yap›lan ve bu tür fiilleri suç sayan yasal düzenlemeler;

Medya ile birlikte girişilen kampanyalar dahil, bu tür fiillerin önlenmesine yönelik bilgilendirme
ve bilinçlendirme çal›şmalar›;

Bu alanda ilgili politikalar›n ve programlar›n geliştirilip uygulanmas› için ayr›lan kaynaklar; 

Bu tür fiilleri önlemek ve bast›rmak için geliştirilen ulusal strateji;

Yine ayn› amaçla oluşturulan eşgüdüm ve izleme mekanizmalar›;

Belirlenen ve başvurulan göstergeler;

Yasalar› uygulamakla görevli olanlar aras›nda, bu tür fiillerle ilgilenecek özel birimler oluş-
turulup oluşturmad›ğ›;

Bu alandaki yetkililere yönelik eğitim çal›şmalar›;

İlgili çocuklara destek hizmetleri sunmak, onlara 39. madde hükümleri ›ş›ğ›nda bedensel ve psi-
kolojik tedavi vererek toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlamak üzere geliştirilen mekanizma-
lar ve programlar;

35. maddenin uygulanmas›nda Sözleşme’nin diğer hükümlerinin, bu arada kişisel haklar, özellik-
le çocuğun kimliğinin korunmas›, çocuk sömürüsünün çocuk işçiliği ve fuhşu herhangi bir biçi-
minin önlenmesi gibi alanlardaki hükümlerin de göz önüne al›nmas›n› sağlayacak düzenlemeler;

Ayr›m gözetmeme, çocuğun yüksek yarar›, çocuğun görüşlerine sayg›; yaşam ve gelişme haklar› da-
hil olmak üzere Sözleşme’nin genel ilkelerine gerekli sayg›n›n gösterilmesi için al›nan önlemler.
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Raporlarda, ayr›ca, çocuklar›n sat›lmalar›n›n, kaç›r›lmalar›n›n ve fuhşa zorlanmalar›n›n önlenmesi-
ne yönelik olup Taraf Devlet’in de içinde yer ald›ğ› ya da kabul ettiği, yarg› organlar›n›n ve yasala-
r› uygulamakla görevli olanlar›n uluslararas› işbirliğine yönelik, bu tür fiillerle birlikte bunlar›n
mağduru durumunda olan çocuklara ilişkin bilgi toplama ve al›şverişi gibi boyutlar› da içeren iki ya
da çok tarafl› anlaşmalar hakk›nda da bilgi verilecektir. Bunlar›n d›ş›nda 35. maddenin uygulanma-
s› kapsam›nda yer alan çocuklar hakk›nda yaşa, cinsiyete, bölgeye, k›rsal/kentsel yerleşime, sosyal ve
etnik kökene göre ayr›şt›r›lm›ş bilgilerle bu maddenin uygulanmas›nda al›nan mesafeye, karş›laş›lan
güçlüklere ve gelecek için belirlenen hedeflere de raporlarda yer verilmesi gerekmektedir.”

(ÇHS/K/58, parag. 160-162. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun aşağ›da belirtilen paragraflar› da bu
maddeyle ilgili raporlar aç›s›ndan anlaml›d›r: 154, 155, 159 ve 164; K›lavuz’un tam metni için, bkz.
Ek 3, s. 687.)

Konunun oluflumu

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin haz›rlanma-
s›n›n ilk aşamalar›nda 34., 35. ve 36. maddeler tek
bir madde olarak düşünülmüştü. Ancak Çal›şma
Grubu, çocuk sömürüsünün değişik biçimlerinin
birbirinden ayr›şt›r›lmas›n›n daha yararl› olacağ›-
n› düşündü. 35. maddenin Sözleşme’ye konulma-
s›n›n nedeni, çocuk sat›ş› ve kaç›r›lmas›n›n, çocuk
fuhşu ve pornografisiyle ilgili 34. maddedeki fiil-
lerden daha kapsaml› olmas›d›r (E/KN.4/1987/25,
s. 15-24; Detrick, s. 429).

“Çocuklar›n sat›lmalar›, kaç›r›lmalar› ve fuhşa
zorlanmalar›” pratikte kendini nas›l ortaya koyar?
Çocuklar, velayetle ilgili anlaşmazl›klar sonucun-
da kendi doğal ana-babalar› taraf›ndan yasa d›ş›
biçimde kaç›r›labilirler. 11. madde, çocuklar›n bu
şekilde bir ülkeden diğerine götürüldükleri du-
rumlar› ele almaktad›r (bkz. s. 159). Ancak 35.
madde, belirli bir ulusal yarg› kapsam›ndaki kaç›r-
malar› da ele almaktad›r. Ayr›ca, yoksul ülkeler-
deki çocuklar, köleliğe benzer koşullarda zorla ça-
l›şt›r›lmak üzere, al›nan borcun karş›l›ğ› olarak da
başkalar›na verilebilirler ya da dilendirilmek üze-
re kaç›r›labilirler. 32. madde çocuklar› ekonomik
sömürüye karş› korumaktad›r (bkz. s. 481). Savaş
koşullar›nda çocuklar asker olmaya ya da silahl›
kuvvetlere hizmet etmeye zorlanabilirler (bkz.
madde 38, s. 569). Çocuklar, bunlar›n yan›s›ra,
cinsel amaçlarla da kaç›r›labilirler; örneğin bu
amaçla fuhşa ve pornografiye itilebilirler ya da
daha zorla evlenmeye ve geleneksel uygulamalara
zorlanabilirler (bkz. madde 34, s. 511). Çocuklar,
özellikle de bebekler, evlat edinme aç›s›ndan de-
ğer verilen varl›klard›r. 21. madde ülkeleraras›n-
daki evlat edinme işlemlerinin “bu işte yer alanla-
ra haks›z parasal kazanç sağlamamas›” için önlem
al›nmas›n› gerektirir (bkz. s. 299). Ayr›ca, 6. mad-
deye ayk›r› olarak, çocuklar›n bedenlerinin organ
nakli için kullan›ld›ğ›na ilişkin ciddî kuşkular da
vard›r.

Böylece Sözleşme, 35. madde ile birlikte çocukla-
ra çift koruma sağlam›ş olmaktad›r: çocuk kaçak-
ç›l›ğ› ve sat›ş›n›n başl›ca biçimleri bunlara ilişkin

maddeler kapsam›nda ele al›n›rken, bu madde ço-
cuklar›n kaç›n›lmalar› ve sat›lmalar› hangi biçimi
al›rsa als›n hepsini toptan kapsamaktad›r.

BM Genel Kurulu 2000 y›l›nda çocuk sat›ş›,
fahişeliği ve pornografisi ile ilgili İhtiyari Proto-
kolü benimsemiştir. Bunun yan›s›ra, ayn› konuyu
ele alan çeşitli uluslararas› anlaşmalar da bulun-
maktad›r. Örnekler şunlard›r: Köleliğin, Köle Ti-
caretinin ve Köleliğe Benzer Kurum ve Uygula-
malar›n Kald›r›lmas›na ilişkin 1956 tarihli ek Söz-
leşme ve İnsan Kaç›r›lmas›n›n ve Başkalar›n›n
Fuhşunu Sömürücü Eylemlerin Önlenmesi ile il-
gili 1949 tarihli Sözleşme. Yak›n zamanlarda bu
belgeler özel olarak çocuklarla ilgili sözleşmeler
ve protokollerle daha da pekiştirilmiştir. Bu belge-
lerin başta gelenleri ILO’nun 1999 tarihli Çocuk
İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi; Çocuk
Haklar› Sözleşmesi çerçevesinde çocuklar›n silah-
l› çat›şmalara kat›lmalar›yla ilgili İhtiyari Proto-
kol (Genel Kurul taraf›ndan 2000 y›l›nda kabul
edilmiştir) ve BM’nin Uluslar Ötesi Örgütlü Suç
Sözleşmesini tamamlayan Başta Kad›nlar ve Ço-
cuklar Olmak Üzere İnsan Ticaretinin Önlenmesi
ve Cezaland›r›lmas› Protokolü’dür (bu da Genel
Kurul taraf›ndan 2000 y›l›nda kabul edilmiştir)
(Bkz. 687, 779 ve 787. sayfalardaki ek 4 ve 647
ile 485. sayfalardaki görüşler)

Yukar›da söz edilenlerden sonuncusu olan proto-
kol “insanlar›n kaç›r›lmas› ve insan ticaretini” 3.
maddesinde şöyle tan›mlamaktad›r: 

“(a) ‘İnsanlar›n kaç›r›lmas› ve ticareti’ tehdit ya
da güç kullan›m›, diğer zorlay›c› eylemler, yoldan
ç›karma, kand›rma, sahip olunan yetkilerin kötüye
kullan›m›, güç bir durumun istismar edilmesi, bir
insan›n başka bir insan üzerindeki denetimini
maddi ve diğer ç›karlarla sağlama gibi yollardan
ve sömürü amaçlar›yla insanlar›n bir yere getiril-
mesi, taş›nmas›, bir yerden diğerine aktar›lmas›,
bar›nd›r›lmas› ve tutulmas› anlam›na gelir. Burada
sömürü terimi, asgari biçimde, başkalar›n›n fuh-
şundan yarar sağlamay› ve cinsel sömürünün di-
ğer biçimlerini, zorla çal›şt›rmay› ve zorla hizmet
al›m›n›, köleliği ya da köleliğe benzer uygulama-



lar›, angaryay› ve organlar›n al›nmas›n› kapsaya-
cak biçimde kullan›lmaktad›r.” Ancak, çocuklar
söz konusu olduğunda madde daha ileri giderek
şöyle demektedir: “(c)Bir çocuğun sömürü amaç-
lar›yla al›nmas›, taş›nmas›, bir yerden diğerine
nakli, bir yerde tutulmas› ve temini, bu maddenin
(a) paragraf›nda belirtilen araçlardan herhangi bi-
ri kullan›lmam›ş olsa bile ‘insan ticareti ve kaçak-
ç›l›ğ›’ olarak değerlendirilecektir”.

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme, Çocuk Sat›ş›,
Fahişeliği ve Pornografisi İle İlgili İhtiyari Proto-
kol, 2. maddesinde “çocuk sat›ş›n›” şöyle tan›mla-
maktad›r: 

“Çocuk sat›ş›, herhangi bir kişinin ya da grubun
bir çocuğu maddi ç›kar ya da herhangi bir beklen-
ti karş›l›ğ›nda bir başkas›na verilmesi işlemidir.”

Uluslararas› Çocuk Kaçakç›l›ğ›n›n Sivil Yönleriy-
le ilgili Lahey Sözleşmesine göre, “bir çocuğun,
herhangi bir kişiye, bir kuruma ya da başka her-
hangi bir organa çocuğun daha önce yaşad›ğ›
Devlet taraf›ndan tek tek ya da müştereken tan›-
nan haklar›n ihlali anlam›na gelecek biçimde bir
yerden kopar›lmas› ya da bir yerde tutulmas› suç
teşkil eder.” (madde 3)

Irkç›l›ğa, Irk Temelinde Ayr›mc›l›ğa, Yabanc›
Düşmanl›ğ›na ve Bunlara Bağl› Hoşgörüsüzlüğe
karş› Dünya Konferans› (Durban, Güney Afrika,
Eylül 2001)taraf›ndan yay›nlanan bildirgede, ka-
ç›r›lan ve ticarete konu olan çocuklar›n ›rkç›l›k,
›rk temelinde ayr›mc›l›k, yabanc› düşmanl›ğ› ve
bunlara bağl› hoşgörüsüzlük uygulamalar›na özel-
likle maruz kald›klar›n› belirtmektedir. Eylem
Program› Devletleri, “k›z çocuklar başta olmak
üzere kad›nlar ve çocuklar üzerinden her tür tica-
ret ve kaçakç›l›ğ›n önlenmesi, bunlarla mücadele
edilmesi ve bu tür uygulamalar›n sona erdirilmesi
için ulusal, bölgesel ve uluslararas› planda etkili
önlemler geliştirme, bu önlemleri güçlendirme ve
uygulama” çağr›s›nda bulunmaktad›r. “Bu amaçla
yasal önlemler, karş› kampanyalar ve bilgi al›ş ve-
rişi dahil olmak üzere kapsaml› stratejiler gelişti-
rilmelidir.” Bu belge ayr›ca, bu tür uygulamalara
maruz kalm›ş kişilerin korunmas›, iyileştirilmesi
ve toplumla bütünleştirilmesi için geliştirilen kap-
saml› programlara yeterli kaynaklar›n ayr›lmas›
için Devletlere çağr›da bulunmaktad›r. Devletler
ayr›ca bu tür uygulamalara maruz kalan kişilerle
ilgili görev yapan yasa uygulay›c›lar›na, göçmen
bürosunda çal›şanlara ve diğerlerine gerekli eğiti-
mi verecek, verilmiş eğitimi pekiştireceklerdir
(Bildirge, parag. 30; Eylem Program›, parag. 64
(A/KONF.189/12)).  

Çocuk kaç›r›lmas› ve çal›flt›r›lmas›

Komite, çocuklar›n çal›şt›r›lmak üzere kaç›r›lma-
lar› konusundaki duyarl›l›klar›n› dile getirmiştir:

“Komite, çocuklar›n zorla çal›flt›r›lmalar›, çocuk
eme¤inin özel sektörde ve tar›m sektöründe sö-
mürülmesi ve çocuk kaç›r›lmas› gibi konularda
ald›¤› bilgilerden ciddî olarak endifleye kap›lm›fl-
t›r.” (Pakistan ‹RSG, Add.18, parag. 21)

“Çocuklar›n, özellikle de k›z çocuklar›n sat›lma-
lar› ve kaç›r›lmalar› ile ilgili sorunun bugünkü
boyutlar› dikkate al›nd›¤›nda, Komite, bu olguy-
la gerekti¤i gibi mücadele edecek özel yasa ve
politikalar›n olmay›fl›ndan endifle duymaktad›r.

“Komite, Nepal’de, sokaklarda yaflayanlar ve ça-
l›flanlar dahil bütün çocuklar›n yaflam haklar›n›n
güvenceye al›nmas› için kararl› ad›mlar at›lmas›n›
tavsiye eder. Bu tür önlemler, baflta çocuk eme-
¤i sömürüsü, fuhufl, uyuflturucu iflleri, çocuk ka-
çakç›l›¤› ve sat›fl› olmak üzere çocuklar› her tür
sömürüye karfl› etkili biçimde korumal›d›r.

“Komite, çocuklar›n bir ülkeden di¤erine kaç›r›l-
malar›n›n ve sat›lmalar›n›n etkili biçimde önlen-
mesi için Nepal’in yasal ve idarî nitelikte olanlar
dahil gerekli bütün önlemleri almas›n›, ülkenin
bu olgunun önlenmesine yönelik iki tarafl› an-
laflmalara girmesini hararetle tavsiye eder. Bu
arada, topluma yönelik bilinç ve duyarl›l›k gelifl-
tirme kampanyalar› düzenlenmeli, etkin bir izle-
me sistemi oluflturulmal›d›r.” (Nepal ‹RSG,
Add.57, parag. 22, 35 ve 37)

İnsan Haklar› Komisyonu’nun Çağdaş Kölelik Bi-
çimleri Çal›şma Grubu’nun 18. oturumu Ne-
pal’deki kamaiyas sistemi alt›nda bağ›ml› çal›şt›r-
ma uygulamas› olduğuna ilişkin kan›tlar› görüş-
müştür. Bu sistemde bir y›ll›k sözleşme ile ailenin
tümü bir çal›şma birimi oluşturmaktad›r. Yap›lan
tahminlere göre ülkede bu biçimde çal›şt›r›lan
100.000 aile vard›r. Pakistan’da ise çocuklar hal›-
c›l›k ve tekstil işleri, kömür madenciliği, tuğlac›-
l›k ve deve güreşçiliği gibi işlerde fiilen köle gibi
çal›şt›r›lmaktad›r. Oysa Komisyona verilen bilgi-
lere göre Pakistan yak›n zamanda bütün bağ›ml›
çal›şanlara özgürlük tan›m›ş ve bu tür uygulama-
lar yasa d›ş› ilân edilmiştir
(E/KN.4/Sub.2/1993/30, parag. 51-59). 

Burada yaln›zca iki örnek verilmiştir. Gelişmekte
olan ülkelerin birçoğunda çocuklar, başta ev hiz-
metlerinde kullan›lmak üzere fiilen köle gibi sat›l-
maktad›r. Kimi durumlarda çocuklar kasten sakat
b›rak›larak dilendirilmektedir. Ayr›ca, çocuklar›n
dilencilik yapt›r›larak sömürülmelerinin art›k kit-
lesel bir ticarî iş haline geldiğini gösteren kan›tlar
vard›r. Örneğin, çocuklar›n Hindistan alt k›tas›n-
dan bu amaçla Mekke’ye gönderilmelerinde oldu-
ğu gibi. 

Çocuk Emeği Sömürüsüne Son Verilmesi için Ey-

530 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›



531ÇOCUKLARIN KAÇIRILMALARININ, SATILMALARININ VE FUHfiA ZORLANMALARININ ÖNLENMES‹

lem Program› çocuk işçiliğinin temelindeki ne-
denlere de eğilmekle birlikte, çocuk kaçakç›l›ğ›na
karş› “enerjik karş› girişimlerde bulunulmas›”
çağr›s› da yapmaktad›r. Burada özel olarak toprak
köleliğine, bağ›ml› çal›şt›rmaya, sahte evlat edin-
me işlemlerine, çocuklar›n ortada b›rak›lmas›na,
çocuk fuhşuna, zorla dilendirmeye, çocuklar›n
pornografik ve ahlâk d›ş› amaçlarla kaç›r›lmalar›-
na ve küçük yaşlardaki k›zlar›n evlerde hizmetçi
olarak köle gibi çal›şt›r›lmalar›na at›fta bulunul-
maktad›r. Bağ›ml› çal›şt›rman›n söz konusu oldu-
ğu durumlarda, bir yandan aileleri buna zorlayan
borç ve yükümlülükleri ortadan kald›ran, diğer
yandan da bu tür uygulamalar› yasa d›ş› ilân eden
yasal düzenlemelere gerek vard›r. (İnsan Haklar›
Komisyonu, 1993/79, parag. 3 ve 14)

Bu vurgu sonucunda Uluslararas› Çal›şma Örgütü
1999 y›l›nda Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri
Sözleşmesini (no. 182) benimsemiştir. Bu Sözleş-
meye göre onayc› Devletlerden, cezai yapt›r›mlar
da dahil olmak üzere çocuk işçiliğinin en kötü ve
kabul edilmez biçimlerini ortadan kald›rmak için
ivedi, etkili ve zamana bağl› önlemler almalar› is-
tenmektedir. Sözleşme, çocuk işçiliğinin en kötü
biçimlerini şu gruplarda toplamaktad›r:

“(a) çocuklar›n kaç›r›lmas› ve sat›lmas›, borç kar-
ş›l›ğ› çal›şt›rma, toprak köleliği ve angarya dahil
olmak üzere köleliğin ya da kölelik benzeri uygu-
lamalar›n tümü ve çocuklar›n zorla silahl› çat›ş-
malara dahil edilmeleri;

(b) çocuklar›n fuhuş ve pornografi gibi işlerde
kullan›lmalar›; kendilerine bu tür işler teklif edil-
mesi; çocuklar›n bu amaçlar için temini; 

(c) özellikle, uluslararas› anlaşmalarda tan›mlan-
d›ğ› biçimiyle çocuklar›n uyuşturucu maddelerin
üretilmesinde ve kaçakç›l›ğ›nda kullan›lmalar›
başta olmak üzere, çocuklar›n yasa d›ş› işlerde
kullan›lmalar›, çocuklara bu tür işler teklif edilme-
si ve bu amaçlarla çocuk temini;

(d) doğas› ya da yerine getirildiği koşullar aç›s›n-
dan çocuklar›n sağl›ğ›na, güvenliğine ya da ahla-
k›na zarar verebilecek işler (madde 3)

Sonuçta, ILO’nun bu Sözleşmesi, Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleşmenin 35. maddesinin yaşama geçi-
rilmesini doğrudan etkileyecek niteliktedir. 

Çocuk kaç›r›lmas› ve evlat edinme

21. maddede de ele al›nd›ğ› gibi, Çocuklar›n Korun-
mas› ve Ülkeleraras› Evlat Edinmeye İlişkin İşbirli-
ği Hakk›ndaki Lahey Sözleşmesi bugün çocuklar›n
evlat edinilmek üzere bir ülkeden diğerine kaç›r›l-
malar›n› önleyecek başl›ca uluslararas› belge duru-
mundad›r. Bu Sözleşme, bu tür evlat edinme işlem-
lerinden haks›z maddî kazanç sağlanmas›n› yasak-
lamakta, yaln›zca “meslekî hizmetleri karş›l›ğ›nda

yap›lacak makul düzeydeki ödemelerle masraflar›n
karş›lanmas›na” izin vermektedir (madde 32). Buna
ek olarak, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşmenin, Ço-
cuk Sat›ş›, Fahişeliği ve Pornografisi İle İlgili İsteğe
Bağl› Protokolü şunu da kapsamaktad›r: “Evlat
edinmeyle ilgili uluslararas› yasal düzenlemelerin
ihlali anlam›nda, bir çocuğun evlat edinme işlemini
sağlamak üzere Uygun olmayan yollardan onay
al›nmas›.”. Bugün, Güney ve Orta Amerika ile Do-
ğu Avrupa’dan çocuklar›n evlatl›k olarak sat›ld›kla-
r›na ilişkin bilgiler gelmektedir. Bat› dünyas›ndaki
al›c›lar›n Kafkasyal› çocuklara özellikle rağbet et-
meleri de bu durumu körüklemektedir. Bu özellikle-
re karş›n, ortada küresel bir olgu vard›r. Çünkü, nor-
mal koşullarda, iyi bir çocuk evlat edinmek isteyen
çiftlerin say›s›, bu iş için var olan sağl›kl› bebek sa-
y›s›n› aşmaktad›r. Ayr›ca, bir ülkeden diğerine ev-
latl›k çocuk verme önemli bir kâr kaynağ› olmas›na
karş›n, tek tek ülkelerin içinde de buna benzer olay-
lar gizlice gerçekleşmektedir.

Baz› ülkeler, ülkeleraras›nda çocuk evlat edinme
işlemlerini yasaklamak ya da bu işlemleri yaln›z-
ca kurumlara yerleştirilmiş ya da terk edilmiş ço-
cuklarla s›n›rl› tutmak üzere ad›mlar atm›şlard›r.
Ne var ki, bu tür önlemler çocuk kaçakç›l›ğ›n› ön-
lemek ve çocuğun 7., 8. ve 10. maddelerde yer
alan haklar›n› kollamak (ana-babas›n› bilmek ve
onlar taraf›ndan bak›lmak, kimliğin korunmas› ve
ana-babadan ayr›lmama) amac›yla al›nm›ş olsa bi-
le, tek tek çocuklar›n haklar›n›n korunmas› aç›s›n-

Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti’nin evlat
edinilmek amac›yla çocuk
kaç›r›lmas›na karfl› önlemleri

“Ana-babalar›ndan ayr› düşmüş ya da eski Yu-
goslavya’daki savaş nedeniyle kimsesiz kalm›ş
çocuklar›n evlatl›k verilmek üzere kaç›r›lmala-
r›n›n önlenmesi için benimsenen önlemler çer-
çevesinde, savaş›n sonuna dek ülkeleraras› evlat
edinme işlemlerine izin verilmeyecektir. Bu-
nunla birlikte, Uluslararas› Sosyal Hizmetler ile
yap›lan işbirliği çerçevesinde, kimi annelerin ül-
ke d›ş›na giderek buralardaki hastanelerde do-
ğum yapt›klar› ve doğan çocuklar›n› da bu ülke-
lerde b›rakt›klar›na ilişkin bilgiler edinilmekte-
dir ve bu bilgiler çocuk kaçakç›l›ğ› kuşkular›na
yol açmaktad›r. Bu uygulama, söz konusu Söz-
leşme’nin Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ta-
raf›ndan henüz onaylanmam›ş olmas›ndan ba-
ğ›ms›z biçimde, Bebeklerin Korunmas›nda Yet-
kiler ve Uygulanabilir Yasalar Sözleşmesi çer-
çevesinde daha fazla iki tarafl› işbirliğini gerek-
tirmektedir.”

(Yugoslavya Federal Cumhuriyeti İR, parag.
420)
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dan Lahey Sözleşmesi’ne göre daha esnek araçlar
oluşturmaktad›r. 

Komite, çocuklar›n başkalar› taraf›ndan evlat edi-
nilmek üzere kaç›r›lmalar› konusundaki endişele-
rini dile getirmiştir. Örneğin:

“Komite, baflta yeni do¤anlar olmak üzere çok
say›da çocu¤un terk edilmesinden ve güç du-
rumdaki ailelere yard›mc› olacak kapsaml› bir
stratejinin olmay›fl›ndan endiflelidir. Bu durum,
bir ülkeden di¤erine yasa d›fl› evlatl›k verme ya
da çocuk kaçakç›l›¤› ve sat›fl›n›n baflka biçimle-
riyle sonuçlanabilir. Bu ba¤lamda Komite’nin
duyarl› oldu¤u bir baflka konu da, çocuklar›n
kaç›r›lmalar›n› ve sat›lmalar›n› önleyecek her-
hangi bir yasa bulunmamas› ve çocu¤un kendi
kimli¤ini koruma hakk›n›n yasa ile güvence alt›-
na al›nmam›fl olmas›d›r...

“Komite, çocuklar›n sat›lmalar› ve kaç›r›lmalar›
konusunda Hükümet’e bu tür fiilleri aç›k olarak
yasaklamas› ve çocu¤un kendi kimli¤ini koru-
mas› hakk›n›n tam olarak tan›nmas› tavsiyesin-
de bulunur...” (Ukrayna ‹RSG, Add.42, parag.
11 ve 28)

“Komite,...Sözleflme ilkelerinin ve hükümlerinin
ihlali anlam›na gelen çocuk kaçakç›l›¤› ve sat›fl›
iddialar›ndan büyük endifle duymaktad›r...

“Komiteye göre Taraf Devlet, genel bilinç ve
duyarl›l›k gelifltirme kampanyalar› dahil olmak

üzere çocuklar›n terk edilmeleri olaylar›n› önle-
mek ve tek bafl›na yaflayan çocuklu yoksul an-
neleri bu tür ifllere karfl› korumak üzere yeterli
önlemler almal›d›r.” (Paraguay ‹RSG, Add. 75,

parag. 20 ve 43)

Bu arada Komite,

“... ülkeleraras› evlat edinme ifllemleri ile ilgili
olarak çocuklar›n sat›lmalar›na ve kaç›r›lmalar›-
na karfl› güvenceler getiren yeni yasal düzenle-
melerinden dolay›” Sri Lanka’y› kutlam›flt›r. (Sri

Lanka ‹RSG, Add.40, parag. 17)

Çocuk kaç›r›lmas› ve cinsel sömürü

34. madde, fuhuş ve pornografi dahil çocuğun her
tür cinsel sömürüden korunmas› hakk›n› ele al-
maktad›r (bkz. s. 511). Bu fiillerin her ikisinin de,
hem ticarî hem de cinsel amaçlar› vard›r. Çocuk
fuhşu ve pornografisi dünyan›n birçok yerinde gi-
derek daha kârl› bir iş haline gelmektedir. Dolay›-
s›yla, bu durum doğal olarak Komite’nin ilgi ala-
n›na girmektedir. Örneğin:

“Komite, Taraf Devlet’in son y›llarda çocuklar›n
kaç›r›lma ve fuhfla itilme olaylar›nda art›fl görül-
mesiyle ilgili duyarl›l›klar›n› paylaflmaktad›r. Ko-
mite, bu konuyla ilgili olarak, çocuklar›n sat›l-
malar›, kaç›r›lmalar› ve cinsel sömürüye maruz
b›rak›lmalar› gibi sorunlara karfl› mücadelede ve
bu tür olaylar›n engellenmesinde baflvurulabile-
cek önlemlerin aç›kça görülen yetersizli¤i konu-
sundaki endiflelerini ifade etmek ister.

“Taraf Devlet’in, k›z çocuklar›n terk edilmesinin
ya da küçükken öldürülmesinin yan›s›ra, yine
k›z çocuklar›n kaç›r›lmalar›na, sat›lmalar›na ya
da fuhfla itilmelerine karfl› daha etkili ve kap-
saml› önlemler almas› gerekmektedir.” (Çin
‹RSG, Add.56, parag. 23 ve 36)

“...ticari cinsel amaçlar için olanlar dahil olmak
üzere çocuk sat›fl› ve kaçakç›l›¤›n› önlemek için
Ceza Yasas›nda buna iliflkin hükümlere yer veril-
melidir...

“Komite, bu alanda ikili ve bölgesel iflbirli¤inin
pekifltirilmesini ve s›n›rdafl ülkelerin s›n›r polisi
teflkilatlar›n›n bu alanda iflbirli¤i yapmalar›n›
tavsiye eder.” (Hindistan ‹RSG, Add. 115, pa-

rag. 75 ve 78)

İnsan Haklar› Komisyonu, çocuklar›n sat›lmalar›-
na, çocuk fuhşuna ve pornografisine karş› 1992 ta-
rihli Eylem Programlar›nda bu konular› kapsaml›
biçimde ele almakta; kamu duyarl›l›ğ›, sosyal des-
tek ve eğitim konular›nda tavsiyelerde bulunmakta
ve çocuk kaçakç›l›ğ›n›n hem suçlular› hem de

Kaç›r›lma ma¤duru Nepal’li
k›zlara yard›m

“UNICEF, yerel HDK’larla işbirliği halinde,
Nepal’li k›zlar›n Hindistan’a kaç›r›lmalar› şek-
lindeki uygulamaya karş› bilinç ve duyarl›l›k
geliştirmek amac›yla ülke ölçeğinde bir kam-
panya haz›rlamaktad›r. Bu kampanya kapsam›n-
daki etkinlikler aras›nda insan kaçakç›l›ğ›na
karş› uygulanan yasalar› güçlendirmek üzere
bakanl›k düzeyindeki tan›t›m ve avukatl›k hiz-
metleri ve yasalar›n daha etkili biçimde uygu-
lanmas› için polisle daha s›k› işbirliği yer al-
maktad›r. Program, k›z çocuk kaçakç›l›ğ›ndan
en çok etkilenen bölgelerde mikro düzeyde mü-
dahalelerde bulunmay› amaçlamaktad›r. K›zlar›
fuhşa iten başl›ca neden yoksulluk olduğundan
gelir getirici etkinlikler üzerinde özellikle duru-
lacakt›r. HDK statüsünde bir kuruluş olan Kad›n
Rehabilitasyon Merkezi’nin (WOREC) Bom-
bay’da fuhuş yapan 400-500 Nepal’li k›z aras›n-
da yapt›ğ› araşt›rma bunlar›n çoğunun okuma
yazma bilmediğini ortaya koymuştur...”

(Nepal İR, parag. 390)
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mağdurlar› üzerinde doğrudan etkili olacak önlem-
leri teşvik etmektedir. Bu programlarda, yasal dü-
zenlemelerin yan›s›ra, yasalar›n uygulanmas›ndan
sorumlu olanlar için pratik işbirliği biçimleri öne-
rilmektedir: “Devletler kendi veri tabanlar›n› oluş-
turmal›, bütün düzeylerdeki bildirim sistemlerini
geliştirmeli ve çocuklar›n ülkeleraras›nda kaç›r›l-
malar›nda, sat›lmalar›nda ya da cinsel aç›dan sö-
mürülmelerinde yer ald›klar› düşünülen zanl›lar
hakk›nda özel bir veri bankas› oluşturulabilmesi
için bilgi al›şverişinde bulunmal› ve INTERPOL’e
bilgi vermelidirler. Uyuşturucu trafiğine karş› mü-
cadelede güvenlik güçlerinin uluslararas› işbirliği
konusunda edinilen deneyim, ayn› zamanda ço-
cuklar›n yine bu ölçekte kaç›r›lmalar›na ve fuhşa
itilmelerine karş› mücadelede kullan›lmal›d›r.

Programlarda yer alan tavsiyeler aras›nda, al›nan
önlemleri ilgili hükümet d›ş› kuruluşlarla birlikte
yaşama geçirmek üzere hükümetler aras› özel görev
birimleri oluşturulmas› da bulunmaktad›r (İnsan
Haklar› Komisyonu, 1992/74, parag. 35-36). Ayr›va
bkz. Çocuklar›n sat›lmalar›, çocuk fahişeliği ve por-
nografisi konular›nda Genel Kurul’a sunulan Ara
Rapor, A/51/456, Ekim 1996, parag. 88).

Ayr›ca, 1992 y›l›nda çocuklar›n durumu, çocuk
fuhşu ve pornografisi konular›yla ilgili bir Özel
Raportör atanarak, kendisinden bu alanlardaki
ulusal ve uluslararas› gelişmeleri değerlendirmesi
ve bunun sonucunda ayr›nt›l› tavsiyeler geliştir-
mesi istenmiştir. Özel Raportör 1998 y›l›nda ha-
z›rlad›ğ› raporda, üç duyarl›l›k noktas›n› oluşturan
sat›ş, fuhuş ve pornografinin ticari seks sömürüsü
ile iç içe geçtiğini belirtmiştir (A/53/311). Bütün
bu çal›şmalar sonucunda Çocuk Haklar› Sözleş-
mesine, çocuk sat›ş›, fahişeliği ve pornografisi ko-
nusunda İhtiyari Protokol ile takviyede bulunul-
muştur. Bu yeni belge, eylem Programlar›nda,
Özel Raportörün verdiği raporda ve Çocuklar›n
Ticari Amaçl› Cinsel Sömürüsüyle ilgili Birinci
Dünya Konferans›nda (Stockholm, İsveç, 1996)
yer alan birçok tavsiyeyi içermektedir. 
Seks turizmi konusu, 1996 y›l›nda yap›lan Çocuk-
lar›n Ticarî Amaçl› Cinsel Sömürüsüne karş›
Stockholm Dünya Kongresi’nde önemli bir gün-
dem oluşturmuştur. Bu Konferans Devletler’e şu
çağr›da bulunmuştur:
• “kaynak durumundaki ülkelerin yurttaşlar›n›n

var›ş ülkesi durumundaki ülkelerdeki çocukla-
ra karş› işledikleri suçlar› cezaland›racak yasal
düzenlemelerin geliştirilmesi ya da güçlendi-
rilmesi ve uygulanmas› (‘ülke d›ş› ceza yasala-
r›’);

• bir başka ülkedeki (‘var›ş ülkesi’) çocuğu cin-
sel amaçlarla sömüren bir kişinin kaynak ülke-
de ya da var›ş ülkesinde kovuşturulmas›n› sağ-
lamak üzere ülke d›ş›na ç›kartma ve diğer dü-
zenlemelerin gerçekleştirilmesi;

• var›ş ülkelerindeki çocuklara yönelik cinsel-
likle ilgili suçlar işleyen kişilere karş› uygula-
nan cezalar›n zoral›m, mallar›n›n ve elde edi-
len kâr›n haczedilmesi dahil art›r›lmas› ve uy-
gulanmas›;

• konuyla ilgili verilerin paylaş›lmas›.”
(Çocuklar›n Ticarî Amaçl› Cinsel Sömürüsüne
Karş› Birinci Dünya Kongresi Bildirgesi ve Ey-
lem Gündemi, 1996, A/51/385/, parag. 4(d))

Çocuk kaç›r›lmas› ve organ nakli

Çocuklar›n organlar›n›n başkalar›na nakli amac›y-
la kaç›r›lmalar›, bugüne dek anekdotlarla s›n›rl›
bir olgu düzeyinde kalm›şt›r. Bu yöndeki iddiala-
r›n sistematik bir araşt›rmas› henüz yap›lmam›şt›r.
Ancak, zengin ülkelerde çocuk organlar›na yöne-
lik talebin büyük olduğu ve gelişmekte olan ülke-
lerdeki çocuklar›n bu alandaki savunmas›zl›klar›
düşünüldüğünde böyle bir ticaretin gerçekten ya-
p›l›yor olmas› olas›l›ğ› yüksektir.
Çocuklar›n sat›lmalar›, çocuk fuhşu ve pornogra-
fisi ile ilgili Özel Raportör İnsan Haklar› Komis-
yonu’na şu bilgileri vermiştir: “Organ nakli ama-
c›yla çocuk sat›ş›, Özel Raportör’ün görevinde en
hassas yan› oluşturmaktad›r. Yetişkinlerin organ-
lar›n›n nakil amac›yla sat›ş› dünyan›n birçok ye-
rinde kan›tlar›yla görülebilirken, çocuklar›n or-
ganlar›n›n da böyle bir ticarete konu olup olmad›-
ğ›n› araşt›rmak daha güç bir iştir. Özel Rapor-
tör’ün 1993 y›l›nda Nepal’e yapt›ğ› görev gezisi
s›ras›nda bir güvenlik görevlisi kendisine çocukla-
r›n bu amaçla Hindistan’a kaç›r›ld›klar›na ilişkin
bilgi vermiştir. Bu ve benzeri olaylar, çocuk or-
ganlar›na yönelik talebin giderek artt›ğ›n› göster-
mektedir.” (E/KN.4/1994/84, parag. 100)
Uluslararas› Demokratik Hukukçular Derneğinin
bir temsilcisi, İnsan Haklar› Komisyonu, Ayr›m-
c›l›ğ›n Önlenmesi ve Az›nl›klar›n Korunmas› Alt
Komisyonu Çağdaş Kölelik Biçimleri Çal›şma
Grubu’nun dördüncü toplant›s›na yapt›ğ› aç›kla-
mada şunlar› dile getirmiştir: “Göründüğü kada-
r›yla, özellikle çocuklar›n kar›şt›r›ld›klar› (insan
organ›) kaçakç›l›ğ› daha da endişe verici boyutlar
almaktad›r. Bu olaylar›n Arjantin, Kolombiya,
Honduras, Meksika ve Peru’da yayg›nlaşt›ğ› sa-
n›lmaktad›r. Bunun yan›s›ra, Yunanistan, İtalya
ve Arnavutluk’ta da bu tür işler yap›ld›ğ›na ilişkin
kan›tlar bulunmaktad›r. Bu işlere kar›şt›r›lan ço-
cuklar, kaçakç›lar taraf›ndan genellikle öldürül-
mektedir.” (E/KN.4/Sub.2/1993/30, parag. 65)
Bu konuyu ele alan Dünya Sağl›k Örgütü (WHO)
şu görüşleri dile getirmiştir: “Organ nakli için ak-
raba olmayan ve yaşayan bağ›şç›lar›n kullan›lma-
lar›, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul-
lar›n kendi organlar›n› satma eğilimi içine girme
olas›l›ğ›n› yükseltmektedir. İnsanc›ll›k ve sevgi
gibi gerekçelerle organ ve doku bağ›ş› etik olarak
kabul edilebilir olmakta birlikte, bu işin kâr ama-
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c›yla yap›lmas› kesinlikle reddedilmelidir” (Organ
Nakli, WHO nezaretinde ortaya ç›kan gelişmeler-
le ilgili rapor, 1987-1991). WHO’nun insan orga-
n› nakline ilişkin ilkeleri şu tavsiyede bulunmak-
tad›r: “Yaşayan bir çocuğun hiçbir organ›, başka-
s›na nakil amac›yla kendisinden al›namaz. Kendi-
ni yenileyen dokular söz konusu olduğunda ise
ulusal yasalar bu alanda kimi istisnalar getirebilir”
(İlke 4). Bu tür istisnalar örneğin kemik iliği nak-
line izin verebilir, ancak bir çocuğun böbreklerin-
den ya da akciğerlerinden birini kardeşine verme-
sini d›şlar (oysa 3. ilkeye göre yetişkinler organla-
r›n› genetik olarak ilişkili kişilere bağ›şlayabilir-
ler). 5. ilke ise, organ nakli ile ilgili ticarî işlemle-
ri yasaklamaktad›r.

Çocuk kaç›r›lmas› ve silahl› çat›flmalar

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 38. maddesi
silahl› çat›şma ortamlar›ndaki çocuklar konusunu
ele almaktad›r (s. 569). Dünyadaki “çocuk asker-
lerin” bir bölümünü gönüllüler oluştururken, bun-
lar›n aras›nda gönülsüz ve zorla bu işe itilenler de
vard›r ve bu ciddî bir sapt›rma suçu oluşturmakta-
d›r. Bu tür sapt›rmalara gerilla kuvvetleri taraf›n-
dan başvurulduğu durumlarda, Taraf Devlet’in
yapabileceği fazla bir şey yoktur. Kimi durumlar-
da Hükümetler de çocuklar› zorla askere almakta-
d›r ki, böyle durumlarda 38. maddede 15 olarak
belirlenen askere al›nma yaş›n›n üzerinde olsa bi-
le 35. maddenin ciddî biçimde ihlâli söz konusu-
dur. ILO’nun Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimle-
riyle ilgili 1998 tarih ve 182. say›l› Sözleşmesi 18
yaş›ndan küçük çocuklar›n silahl› çat›şmalara ka-
t›lmak üzere zorla silah alt›na al›nmalar›n› da kap-
samakta, onaya aç›lan İhtiyari Protokol de 18 ya-
ş›ndan küçüklerin zorla silah alt›na al›nmamalar›-
n› istemekte, kendi tercihleriyle silahl› kuvvetlere
kat›lanlar›n ise çat›şmalarda yer almamalar›n› ön-
görmektedir. Ayr›ca, Devletlerin, Devletin bir
parças› olmayan silahl› gruplar›n çocuklar› silah-
land›rmalar›n›n ve çat›şmalarda kullanmalar›n›n
önlenmesi için “uygulanabilir bütün önlemleri al-
malar›” istenmektedir (bkz. s.647) 

Suçlu de¤il ma¤dur

Çocuklar›n kaç›r›lmalar›na karş› uygulanacak ce-
zalar› belirlerken ve ağ›rlaşt›r›rken, çocuklar›n
kendilerini suçlu görmemesi hiç kuşkusuz çok
önemlidir. Çocuklar böyle durumlarda suçlu değil
mağdurdur. Benzer biçimde, çocuklar›n kaç›r›l-
d›klar›, özellikle de bunun sonucunda kendilerini
yabanc› bir ülkede bulduklar› durumlarda, önce-
likli görev bu çocuklara insanca davranmakt›r.
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 39. maddesi,
Devletler’in çocuk mağdurlar›n tedavisi ve top-
lumla yeniden bütünleştirilmesi için gerekli bütün
önlemleri almalar›n› istemektedir (s. 585).
Gerek çocuk sat›ş›, fahişeliği ve pornografisi ile

ilgili İhtiyari Protokol (Genel Kurul taraf›ndan
2000 y›l›nda benimsenmiştir) gerekse BM’nin
Uluslar Ötesi Örgütlü Suç Sözleşmesini tamamla-
yan Başta Kad›nlar ve Çocuklar Olmak Üzere İn-
san Ticaretinin Önlenmesi ve Cezaland›r›lmas›
Protokolü Taraf Devletlerin bu tür uygulamalara
maruz kalan kişileri korumas›n› ve kendilerine
yard›mc› olmas›n› istemektedir. Yukar›da sözü
edilen protokollerden ilki, çocuğun özel gereksi-
nimlerinin gözetilmesini, özel yaşam›n ve güven-
liğin korunmas›nda çocuklar›n kendi görüşlerinin
de dikkate al›nmas›n› ve kurbanlar›n rehabilitas-
yonu ve toplumla yeniden bütünleşmelerinde özel
uzman desteği sağlanmas›n› öngörmektedir. İkin-
ci protokol ise bunlar› yineledikten sonra ek ola-
rak, kaç›r›lma ve sat›ş uygulamalar›na maruz ka-
lan çocuklar› bar›nd›ran Devletlerin bu çocuklara
yeterli bar›nak, eğitim ve bak›m sağlamas›n› ve
ard›ndan bu çocuklar›n kendi yerlerine güvenlik
içinde geri göndermelerini istemektedir.
Komite, bu alanda hem önlemleri hem de
rehabilitasyon çal›şmalar›n› özendirmektedir:
“Komite, Taraf Devletin çocuk sat›fl› ve kaçak-
ç›l›¤›n› önleme yolundaki çabalar›n› taktirle kar-
fl›lamakla birlikte, bu alandaki önleyici giriflim-
lerin yetersizli¤inden endifle etmektedir. K›z ve
erkek çocuklar›n komflu ülkelere fuhufl dahil
çeflitli ifllerde çal›flt›r›lmak üzere kaç›r›lmalar›
konusunda Komite ivedi önlemler al›nmas›n›
tavsiye etmektedir. Genel olarak bilinç ve
duyarl›l›k gelifltirme kampanyalar› ve e¤itim
programlar› bu kapsaml› önlemler manzumesi
içinde yer almal›d›r. Bu kampanyalar ve e¤itim
programlar› k›rsal kesimleri, konuyla ilgili resmi
görevlileri ve rehabilitasyon çal›flmalar›n› kap-
samal›d›r. Bu ba¤lamda komflu ülkelerle iflbir-
li¤ine gidilmesi özellikle tavsiye edilmektedir.”
(Ekvador ‹RSG, Add. 93, parag. 30)

“...Komite, Sözleflmenin 35. maddesinde yer
alanlar ve di¤er Sözleflme hükümleri ›fl›¤›nda,
Taraf Devlete, yasalar›n daha s›k› biçimde uy-
gulanmas›n› sa¤layacak önlemler almas›n› ve
topluluklar›n çocuk sat›fl› ve kaçakç›l›¤› konu-
lar›ndaki duyarl›l›klar›n› gelifltirecek çabalar›
yo¤unlaflt›rmas›n› tavsiye eder. Ayr›ca Taraf
Devlet, çocuklar›n bu uygulamalara maruz kal-
mas›n› önlemek, maruz kalan çocuklar›n ise
korunmalar›n› ve ailelerine güvenlik içinde dön-
melerini sa¤lamak üzere komflu ülkelerle ikili
anlaflmalara yönelmelidir.” (Güney Afrika ‹RSG,
Add. 123, parag. 40. Ayr›ca bkz. Gürcistan
‹RSG, Add. 124, parag. 34 ve Kolombiya 2RSG,
Add. 137, parag. 70 ve 71) 
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

35. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (35. madde, adalet, d›fliflleri, içiflleri, çal›flma, e¤itim, sosyal yard›m ve sa¤l›k ile ilgili
devlet kurulufllar›n› özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 35. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (35. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin güven-
lik güçlerini, sosyal hizmet uzmanlar›n›, evlat edinme ifllerinde ve sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flanlar› ö¤ret-
menleri kapsamas› gerekir).

3355..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
� Devlet’in yetki alan› içinde kaç›r›lan çocuklar›n mümkün oldu¤unca k›sa sürede bulunup yerlerine iadesini

sa¤layacak yasal ve idarî önlemler al›nm›fl m›?

Devlet, afla¤›daki uluslararas› belgeleri imzalam›fl ya da onaylam›fl m›?

� Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, Çocuklar›n Silahl› Çat›flmalara Dahil Olmalar› Konusundaki ‹htiyari
Protokol (2000),

� Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, Çocuk Sat›fl›, Çocuk Fahifleli¤i ve Ponografisi Konusundaki ‹htiyari
Protokol (2000),
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� Özellikle Kad›nlara ve Çocuklara Yönelik ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n Önlenmesi ve Cezaland›r›lmas› Hakk›n-
daki Protokol, Uluslar aras› Organize Suça ‹liflkin Birleflmifl Milletler Antlaflmas›na Ek Olarak (2000),

� Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçimleri ile ‹lgili ILO Sözleflmesi (1999),

� Çocuklar›n Korunmas› ve Ülkeleraras› Evlat Edinmeye ‹liflkin ‹flbirli¤i Hakk›nda Lahey Sözleflmesi
(1993),

� Uluslararas› Çocuk Kaçakç›l›¤›n›n Kiflisel Hukuka ‹liflkin Yönleri Üzerine Lahey Sözleflmesi (1980),

� Köleli¤in, Köle Ticaretinin ve Kölelik Benzeri Uygulamalar›n Yasaklanmas›na ‹liflkin Ek Sözleflme
(1956),

� ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n ve Baflkalar›n›n Fuhflundan Kazanç Sa¤lanmas›n›n Önlenmesine ‹liflkin Ek Sözlefl-
me (1949),

� Çocuklar›n hangi suretle olursa olsun ve bu iflte ana-babalar›n pay› da olsa sat›lmalar› ya da kaç›r›lmalar›
yasa d›fl› ilân edilmifl mi?

� Çocuklar›n zorla çal›flt›r›lmak üzere sat›lmalar›n› engelleyecek yasal ve idarî önlemler al›nm›fl m›? 

� Zorla çal›flt›rma uygulamalar› kald›r›l›rken, çocuklar› bu uygulamaya zorlayan borçlar›n silinmesi için gerek-
li önlemler al›n›yor mu?

� Çocuklar›n dilendirilmeleri yasa d›fl› say›l›yor mu?

� Ülkeleraras› çocuk evlat edinme ifllemlerinden haks›z kazanç sa¤lanmas› yasaklanm›fl m›?

� ‹lgili bütün Devlet kurum ve kurulufllar›, özellikle de güvenlik güçleri ve sosyal yard›m kurumlar›, çocuklar›n
s›n›r ötesi kaç›r›lma ve ticaret olaylar›n› belirleyip araflt›rmada gerekli iflbirli¤ini yap›yorlar m›?

� Ülkelerinden kaç›r›lan çocuklar›n yasal yollardan ve güvenli biçimde ülkelerine dönebilmelerini sa¤layacak
önlemler al›nm›fl m›?

� Gerek kay›p çocuklara, gerekse çocuk kaç›rma olaylar›na kar›flm›fl kiflilere iliflkin ülke ölçe¤inde bir veri
taban› var m›?

� Belirli bir Devletin yetki alan› d›fl›nda çocuk kaç›rma olaylar›na kar›flan kiflilerin kovuflturulabilmesine yar-
d›mc› olacak önlemler al›nm›fl m›?

� Yasalar, yaflayan bir çocu¤un organlar›n›n sat›fl›n› yasakl›yor mu (yenilenen dokular hariç)?

� (18 yafl›ndan küçük) çocu¤u zorla askere alma yasa d›fl› say›l›yor mu?

� Kaç›rma, sat›fl ya da ticaret ma¤duru olan çocuklara suçlu olarak de¤il, her tür destek ve yard›m verilerek
ma¤dur olarak bak›l›yor ve bu do¤rultuda davran›l›yor mu?

� Kaç›r›lma, sat›fl vb. gibi uygulamalara karfl› en etkili önlemlerin neler olabilece¤inin belirlenmesinde çocuk-
lar›n görüflleri de al›n›yor mu?
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HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 35. madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus
olmas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 35. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 8: çocu¤un kimli¤inin korunmas›

Madde 11: çocu¤un yasa d›fl› yollarla ülke d›fl›na ç›kar›lmas›n›n ve döndürülmemesinin yasaklanmas›

Madde 16: özel yaflama, aileye ve eve yönelik keyfî müdahaleden korunma

Madde 20: ailesi olmayan çocuklar

Madde 21: evlat edinme

Madde 32: çocuk iflçili¤i 

Madde 33: uyuflturucu al›flkanl›¤› ve kaçakç›l›¤› 

Madde 34: cinsel sömürü

Madde 36: di¤er sömürü biçimleri

Madde 39: rehabilitasyon 

Çocuk Haklar› Sözleflmesi, çocuk sat›fl›, çocuk fahifleli¤i ve pornografisi ile ilgili ‹htiyari Protokol.
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Taraf Devletler, çocu¤un esenli¤ine herhangi bir biçimde zarar verebilecek baflka her türlü sömürüye karfl›
çocu¤u korurlar.

S
özleşme’nin haz›rl›k çal›şmalar› s›ras›nda
36. madde, çocuğun cinsel ve ekonomik
sömürüsünün yan›s›ra, “sosyal” sömürüsü-
nün de olabileceği gerekçesiyle gündeme

getirilmiş, ancak sosyal sömürünün hangi biçim-
lerde gerçekleşebileceği konusunda örnek veril-
memiştir (E/KN.4/1987/25, s. 15-24; Detrick, s.

452). Komite, bu maddeye ilişkin henüz herhangi
bir duyarl›l›k ifade etmiş değildir. Diğer maddeler
alt›nda yer almayan sömürü biçimleri aras›nda,
yetenekli çocuklar›n sömürülmesi, çocuklar›n
medya ile araşt›rmac›lar taraf›ndan ya da bilimsel
deney ad›na sömürülmeleri gibi olas›l›klardan söz
edilebilir. �

36. Maddenin Metni

Sömürünün
di¤er biçimlerine
karfl› koruma

Özet
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Özel koruma önlemleri

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›-
lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye; uygulama önceliklerine ve gelecek için be-
nimsenen hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir.

... (c)  Sömürüye maruz durumdaki çocuklar...

... (iv) Sömürünün di¤er biçimleri (madde 36)...

Taraf Devletler’in, bunlara ek olarak, bir önceki paragraf kapsam›ndaki çocuklara iliflkin özel istatis-
tikî bilgiler ve göstergeler sunmalar› da memnuniyetle karfl›lanacakt›r...”

(ÇHS/K/5 parag. 23 ve 24)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“VIII. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLER‹ 

C. Sömürüye maruz kalm›fl çocuklar›n bedensel ve ruhsal sa¤l›¤a kavuflturulmalar› ve toplumla ye-
niden bütünlefltirilmeleri

5. Sömürünün di¤er biçimleri (madde 36)

Lütfen, yasal, idarî, sosyal, bütçeyle ilgili ve e¤itsel nitelikte olanlar dahil, çocuklar›n, esenliklerine
zarar verecek bütün sömürü biçimlerine karfl› korunmalar› için al›nan önlemleri belirtin.

Raporlar, bu ba¤lamda, baflka bilgilerin yan›s›ra afla¤›daki konulardaki bilgilere de yer vermelidir:

Çocuklar›n esenlikleri aç›s›ndan zararl› herhangi bir sömürü biçiminin yayg›nl›¤›;

Çocuklara, ailelerine ve genel olarak kamuoyuna yönelik olanlar dahil, bafllat›lan bilgilendirme ve
bilinçlendirme kampanyalar›, bu çal›flmalara medyan›n ne oranda kat›ld›¤›;

Çocuklarla birlikte ve çocuklar için çal›flan meslek gruplar› için gelifltirilen e¤itim çal›flmalar›;

Çocuklara koruma sa¤lamak üzere gelifltirilen herhangi bir ulusal strateji ve gelecek için belirlenen
hedefler;

Çocu¤un durumunu, bu maddenin uygulanmas›nda al›nan mesafeyi ve karfl›lafl›lan güçlükleri izle-
mek üzere gelifltirilen herhangi bir mekanizma;

Bu konularda baflvurulan göstergeler;

Sa¤l›k ve esenlikleri aç›s›ndan zararl› olabilecek herhangi bir sömürü biçimine maruz kalan çocukla-
r›n bedensel ve psikolojik tedavisini, bu arada bu çocuklar›n toplumla yeniden bütünleflmelerini sa¤-
lamak üzere al›nan önlemler;

Baflta ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg›, yaflama ve mümkün
oldu¤unca geliflme haklar› olmak üzere, Sözleflme’nin genel ilkelerine sayg› gösterilmesi için al›nan
önlemler;

Bu maddenin uygulanmas›nda Sözleflme’nin di¤er maddelerinin de gerekti¤i gibi dikkate al›nmas›-
n› sa¤lamak üzere al›nan önlemler;

Bu maddenin uygulanmas› aç›s›ndan önemi olan çocuklarla ilgili, yafla, cinsiyete, bölgeye, k›r-
sal/kentsel alanlara, ulusal, sosyal ve etnik kökene göre ayr›flt›r›lm›fl veriler.” 

(ÇHS/K/58, parag. 163 ve 164)
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“baflka her türlü sömürüye”
örnekler

Sözleşme’de yer alan maddelerden 11. madde
(çocuklar›n yasa d›ş› yollardan kaç›r›l›p geri
getirilmemeleri), 21. madde (evlat edinme),
32. madde (işe başlama), 33. madde (uyuşturu-
cu kaçakç›l›ğ›), 34. madde (cinsel sömürü), 35.
madde (sat›lma, kaç›r›lma ve yoldan sapt›r›l-
ma) ve 38. madde (silahl› çat›şmalar) çocukla-
r›n yetişkinler taraf›ndan maruz b›rak›labile-
cekleri birçok sömürü biçimine yer vermekte-
dir. 36. madde ise, çocuklar›, sosyal sömürü
dahil “başka bütün sömürü biçimlerinden” ko-
rumak üzere getirilen bir güvenlik ağ›d›r.

Özel yetenekleri olan çocuklar

Örneğin, yar›şma sporlar›nda, oyunlarda, sah-
ne sanatlar›nda ve benzerlerinde özel yetenek-
leri olan çocuklar›n bu yetenekleri, aileleri,
medya, iş çevreleri ve devlet yetkilileri tara-
f›ndan bu çocuklar›n genel bedensel ve zihin-
sel gelişimleri pahas›na kullan›labilir. Çocuk
işçiliği ile ilgili yasal düzenlemeler bu tür “gö-
nüllü” etkinlikleri genellikle d›şlamaktad›r.
Dolay›s›yla, bu tür işlerin çocuk esirgeme ku-
rumlar› taraf›ndan izlenmesi gerekir.

Medya

16. (s. 223) ve 17. (s. 243) maddeler bağlam›n-
da ele al›nm›ş olduğu gibi, çocuklar medya tara-
f›ndan da, örneğin çocuk mağdurlar›n ya da suç-
lular›n teşhir edilmesi ya da çocuklar aç›s›ndan
zararl› kimi işleri yapmalar› istenerek sömürüle-
bilirler. Komite, Çocuk ve Medya konulu Genel
Görüşmesi’nde şu noktalara değinmiştir:

“Medya, yay›nlar›nda bir ‘çocuk’ imgesi ya-
ratmaktad›r; çocu¤un kim oldu¤una ve nas›l
davrand›klar›na iliflkin alg›lamalar› yans›t-
makta ve etkilemektedir. Bu imge, genç in-
sanlara yönelik sayg› yaratabildi¤i gibi, ka-
muoyunu ve politikac›lar› olumsuz yönde et-
kileyen birtak›m önyarg›lara ya da kal›p yar-
g›lara da yol açabilir. Ayr›nt›lar› gözeten ve
bilgi temeline dayal› bir habercilik, çocuk
haklar›n›n yarar›na olacakt›r.

“Medyan›n kendisinin çocu¤u sömürmemesi
önemlidir. Çocu¤un özel konumu, örne¤in
suç teflkil eden fiillerle, cinsel istismarla ve
aile sorunlar›yla ilgili haberlerde gözetilmeli-
dir. Neyse ki kimi ülkelerde medya, çocu¤un
bu özel durumunu gözeten ilkelere gönüllü
olarak sayg› göstermektedir; ne var ki, bu
etik standartlar›n her zaman gözetildi¤i söy-

lenemez.” (yedinci oturum raporu, Ocak
1996, ÇHS/K/50, s. 80)

Araflt›rma ve deneyler

Çocuklar, araşt›rma ve deney etkinliklerinde de
sömürüye uğrayabilirler. Bu tür araşt›rma ve
deneylerde, örneğin, çocuğun özel yaşam›na
müdahale edilebilir ya da kendilerinden haklar›-
na ayk›r› düşen, insan olarak onurlar›na zarar
verecek işler yapmalar› istenebilir. Uluslararas›
Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, özgür ira-
de ile onay verilmedikçe, çocuklar üzerinde
herhangi bir t›bbî ya da bilimsel deney yap›lma-
s›n› aç›kça yasaklamaktad›r. 37. maddede de ele
al›nd›ğ› gibi (s. 550) İnsan Haklar› Komitesi,
bir Genel Yorumu’nda, bu hususun “geçerli bir
onay verecek durumda olmayan” ya da herhan-
gi bir tutukluluk halinde olan kişiler için özel-
likle önem taş›d›ğ›n› belirtmiştir (İnsan Haklar›
Komitesi, Genel Yorum 20, 1992,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 140).

Çocuklar›n araşt›rmalara, t›bbî ya da sosyal de-
ney çal›şmalar›na “serbest onay vermesi” yetiş-
kinlere göre daha tart›şmal› bir konu olduğu hal-
de Sözleşme bu konuyu ele almamaktad›r. Ço-
cuklar üzerindeki her tür deneyi yasa d›ş› ilân et-
mek yanl›ş olacakt›r; çünkü, kimi deneysel teda-
vi biçimleri belirli çocuklar için tek kurtuluş
umudu olabilir. Ayr›ca, t›p alan›ndaki deneylerin
t›p biliminin gelişmesi aç›s›ndan zorunlu olduğu
da ileri sürülmektedir. Uluslararas› T›p Bilimi
Kuruluşlar› Konseyi taraf›ndan yay›nlanan İn-
sanlar Üzerinde Yap›lan Biyomedikal Araşt›rma-
larda Etik İlkeler, çocuklar›n hangi durumlarda
ve nas›l araşt›rma konusu yap›labilecekleri konu-
sunda belirli aç›kl›klar getirmektedir.

Daha büyük çocuklar söz konusu olduğunda,
Sözleşme’de yer alan, örneğin görüşlerini du-
yurma, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ve “geli-
şen yeteneklere sayg›” gibi kişisel haklar da
gündeme gelecektir. Komite, Taraf Devlet-
ler’den, “t›bbî dan›şmanl›k” ya da “ana-baba
onay› olmadan t›bbî tedavi ya da ameliyat” için
belirli bir yaş s›n›r› belirleyip belirlemedikleri-
ni sormaktad›r (Periyodik Raporlar K›lavuzu,
parag. 24). T›bbî tedavi ya da ameliyat konu-
sunda onay verebilecek durumda olanlar›n, t›b-
bî araşt›rma ve deneylerde yer al›p almama ko-
nusunda da karar verebilecek durumda oldukla-
r›n› varsaymak makuldür. Devletler, çocuklara
ilişkin bütün araşt›rma ve deneylerin, belirli bir
yönetmelik çerçevesinde s›k› etik kurallara bağ-
lanmas›n› sağlamal›d›rlar.

Devletler’in, ayr›ca, 39. maddeye uygun ola-
rak bu “diğer” sömürü biçimlerinden zarar gö-
ren çocuklar›n rehabilitasyonu için de önlem-
ler almalar› gerekmektedir. 
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

36. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (36. madde, sa¤l›k, sosyal yard›m, çal›flma yaflam›, medya ve e¤itim ile ilgili devlet kuru-
lufllar›n› özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin
parças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 36. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (36. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin medya-
da çal›flanlar›, ifl ve iflçi bulma kurumu görevlilerini, sosyal hizmet uzmanlar›n›, t›p personelini ve bilim
adamlar›n› kapsamas› gerekir).

3366..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
� Çocuklar›n her tür sömürüden korunmalar› için gerekli hukukî ve idarî mekanizmalar bulunuyor mu?

� Sosyal güvenlik ve yard›m kurulufllar›n›n, hangi nedenle olursa olsun çocuklar›n genel bedensel, zihinsel,
duygusal, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal geliflmeleri aç›s›ndan zararl› olabilecek etkinliklerde bulunmalar›n-
dan kayg› duyulmas› halinde bu duruma müdahale edebilecek yetkileri var m›?

� Al›nan önlemler çocuklar›n medya taraf›ndan sömürülmelerini engelliyor mu?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Al›nan önlemler, çocuklardan ve/veya ana-babalar› ile yasal vasi durumunda olan kiflilerden gerekli onay›n
al›nd›¤› durumlar d›fl›nda, çocuklar›n t›bbî ya da bilimsel deneyler dahil her tür araflt›rmada kullan›lmalar›n›
engelliyor mu?

� Çocuklarla ilgili bütün araflt›rmalar ve deneyler zorunlu tutulan etik uygulama normlar› ile düzene ba¤lan-
m›fl m›?

� Bu maddenin kapsad›¤› herhangi bir sömürü biçimi yüzünden zarar gören çocuklara rehabilitasyon hiz-
meti verecek önlemler al›n›yor mu?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 36. madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 36. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 16: özel yaflama, aileye ve eve yönelik keyfî müdahaleden korunma

Madde 17: medyan›n sorumluluklar› 

Madde 32: çocuk iflçili¤i 

Madde 34: çocuklar›n cinsel anlamda sömürülmeleri

Madde 35: çocuklar›n kaç›r›lmalar› ve sat›lmalar›

Madde 39: rehabilitasyon hizmetleri

Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, Çocuk Sat›fl›, Çocuk Fahifleli¤i ve Pornografisi Hakk›ndaki ‹htiyari Protokol
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Taraf Devletler afla¤›daki hususlar› sa¤larlar:

(a) Hiçbir çocuk, iflkence veya di¤er zalimce, insanl›k d›fl› veya afla¤›lay›c› muamele ve cezaya tâbi tutulma-
yacakt›r. On sekiz yafl›ndan küçük olanlara, iflledikleri suçlar nedeniyle idam cezas› verilemeyece¤i gibi sa-
l›verilme koflulu bulunmayan ömür boyu hapis cezas› da verilmeyecektir.

(b) Hiçbir çocuk yasa d›fl› ya da keyfî biçimde özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lmayacakt›r. Bir çocu¤un tutuk-
lanmas›, al›konulmas› veya hapsi yasa gere¤i olacak ve ancak en son baflvurulacak bir önlem olarak düflü-
nülüp, uygun olabilecek en k›sa süre ile s›n›rl› tutulacakt›r.

(c) Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan her çocu¤a insanl›kç› biçimde ve insan kiflili¤inin özünde bulunan say-
g›nl›k ve kendi yafl›ndaki kiflilerin gereksinimleri göz önünde tutularak davran›lacakt›r. Özgürlü¤ünden yok-
sun olan her çocuk, kendi yüksek yarar› aksini gerektirmedikçe, özellikle yetiflkinlerden ayr› tutulacak ve
ola¤anüstü durumlar d›fl›nda ailesi ile yaz›flma ve görüflme yoluyla iliflki kurma hakk›na sahip olacakt›r.

(d) Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan her çocuk, k›sa zamanda yasal ve uygun olan di¤er yard›mlardan ya-
rarlanma hakk›na sahip olaca¤› gibi, özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lmas›n›n yasaya ayk›r›l›¤›n› bir mahkeme
veya di¤er yetkili, ba¤›ms›z ve tarafs›z makam önünde iddia etme ve böylesi bir ifllemle ilgili olarak ivedi ka-
rar verilmesini isteme hakk›na da sahip olacakt›r.

37.
madde çocuğa aşağ›daki durum
ve uygulamalara karş› koruma
sağlamaktad›r:

• işkence;

• diğer zalimce, insanl›k d›ş› ya da muamele ve
ceza;

• idam cezas›;

• sal›verilme koşulu bulunmayan ömür boyu ha-
pis cezas›;

• özgürlükten yasa d›ş› ve keyfî biçimde yoksun
b›rakma.

Madde ayr›ca, çocuğun tutuklanma, al›konulma
ve hapse konulma işlemlerinin ancak aşağ›da-
ki hususlar gözetilerek gerçekleştirilebileceği-
ni belirtmektedir:

• yasalara uygunluk,

• ancak en son başvurulacak bir önlem olmas›
ve,

• uygun olabilecek en k›sa süre ile s›n›rl› tutul-
mas›.

Madde, özgürlüğünden yoksun b›rak›lm›ş herhan-
gi bir çocuğa yönelik muamele için başka koşullar
da öngörmektedir:

37. Maddenin Metni

‹flkence,
afla¤›lay›c›
davran›fl ve
özgürlükten
yoksun b›rakma

Özet
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• insanc›l biçimde ve insan kişiliğinin özünde
bulunan sayg›nl›kla davranma ve insanca mu-
amele görmek;

• bu muamelenin kendi yaş›ndaki kişilerin ge-
reksinimleri göz önünde tutularak yap›lmas›;

• çocuğun yüksek yarar› aksini gerektirmediği
sürece yetişkinlerden ayr› tutulmas›;

• olağanüstü durumlar d›ş›nda ailesi ile yaz›şma
ve görüşme yoluyla ilişki kurma hakk›na sahip
olmas›;

• k›sa zamanda yasal ve uygun olan diğer yar-
d›mlardan yararlanma hakk›na sahip olmas›;

• özgürlüğünden yoksun b›rak›lmas›n›n yasaya
ayk›r›l›ğ›n› bir mahkeme veya diğer bir yetki-
li, bağ›ms›z ve tarafs›z makam önünde iddia
etmesi;

• böylesi bir işlemle ilgili olarak ivedi karar ve-
rilmesini isteme hakk›na da sahip olmas›.

37. madde, 40. madde (çocuk suçlular›n yarg›lan-
malar›) ve 39. madde (rehabilitasyon ve toplumla
yeniden bütünleşme) ile birlikte, Sözleşme’nin

hukuka ayk›r› davran›şlar› olan çocuklar için özel
hükümler içeren maddesidir. Komite, çocuk
adalet sisteminin kapsaml› biçimde ›slah edilmesi-
ni Taraf Devletlere önermeye devam etmektedir.
Komite, raporlar›n› incelediği Taraf Devletlere,
çocuk ceza adaletiyle ilgili bu maddelerle BM ku-
rallar›n› ve yol gösterici ilkelerini an›msatmakta-
d›r. Ancak, işkence ile zalimane, insanl›k d›ş› ve
aşağ›lay›c› davran›ş ve cezalara karş› korunma,
Devletin nerede olursa olsun çocuklar› korumas›-
n› öngören mutlak geçerlilikteki hükümlerdir.

Hürriyeti bağlay›c› cezaya çarpt›r›lanlarla ilgili
bütün hükümler, yaln›zca yasalarla baş› derde gi-
ren çocuklar› kapsamamaktad›r (birçok Devlet’te,
özgürlüklerin k›s›tlanmas›, suç teşkil eden fiillerin
d›ş›nda, çocuğun kendi “esenliği”, zihinsel sağl›-
ğ›, göçmenlik ya da iltica gibi durumlarda da gün-
deme gelmektedir). 39. madde, işkencenin, diğer
zalimce, insanl›k d›ş› ya da aşağ›lay›c› davran›ş ve
cezalar›n mağduru olan çocuklar›n tedavisini ve
toplumla yeniden bütünleşmesini sağlama yüküm-
lülüğüne ilişkindir (bkz. s. 585). �

Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken Rapor-
lar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Kiflisel haklar ve özgürlükler

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›-
lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye; uygulama önceliklerine ve gelecek için be-
nimsenen hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir.

...

(h) iflkence veya di¤er zalimce, insanl›k d›fl› veya afla¤›lay›c› muamele ve cezaya tâbi tutulmama hak-
k› (madde 37(a)).

...

“Özel koruma önlemleri

Bu bölümde Taraf Devletler’den, afla¤›da belirtilen konuya iliflkin olarak, yürürlükte olan belli bafll›
yasal, yarg›sal, idarî ve di¤er önlemlere; Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›-
lan etmenlerle güçlüklere ve bu yolda al›nan mesafeye; uygulama önceliklerine ve gelecek için be-
nimsenen hedeflere iliflkin bilgi talep edilmektedir.

...

(b) Yasalarla sorunu olan çocuklar...

(ii) Gözalt›, hapis, tutukluluk ve nezaret halleri dahil özgürlüklerinden yoksun b›rak›lm›fl çocuklar
(madde 37(b), (c) ve (d));

(iii) Baflta idam ve müebbet hapis olmak üzere belirli bir yafl›n alt›ndakilere ceza verilmesi (madde 37(a));

...”



Taraf Devletler’in, bunlara ek olarak, 23. paragraf kapsam›ndaki çocuklara iliflkin özel istatistik bil-
giler ve göstergeler sunmalar› da memnuniyetle karfl›lanacakt›r.”

(ÇHS/K/5 parag. 15, 23 ve 24)

Periyodik Raporlar K›lavuzu
“IV. K‹fi‹SEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER (maddeler 7, 8, 13-17 ve 37(a)) 

Bu bölümde Taraf Devletler’den, çocuklar›n Sözleflme’de belirtilen kiflisel hak ve özgürlüklerinin,
bunlardan özellikle 7., 8., 13-17. ve 37(a). maddeler kapsam›na girenlerin yasalarda özel olarak ço-
cuklar ba¤lam›nda tan›nmas›n›; idarî ve yarg›sal organlar taraf›ndan ulusal, bölgesel ve yerel, gere-
kiyorsa federal ve idarî birimler düzeyinde pratikte uygulanmas›n› sa¤lamak üzere al›nan önlemle-
re iliflkin bilgi istenmektedir.

...

“H. iflkence veya di¤er zalimce, insanl›k d›fl› veya afla¤›lay›c› muamele ve cezaya tâbi tutulmama
hakk› (madde 37(a)).

Çocuklara yönelik iflkence ya da zalimce, insanl›k d›fl› ve afla¤›lay›c› di¤er davran›fllar›n ve ceza-
lar›n ceza yasas› gere¤i suç say›l›p say›lmad›¤›na; bu konularda çocuklara flikayet yollar›n›n aç›k
olup olmad›¤›na ve haks›z davran›fl karfl›l›¤›nda çocuklara herhangi bir biçimde tazminat sa¤la-
n›p sa¤lanmad›¤›na iliflkin bilgi veriniz. Ayr›ca, afla¤›daki konularda da bilgi talep edilmektedir:

Çocuklara yönelik iflkencenin, zalimce, insanl›k d›fl› ya da afla¤›lay›c› herhangi bir davran›fl ve ce-
zaland›rman›n önlenmesine yönelik duyarl›l›k yaratma ve bilinçlendirme kampanyalar›;

Özellikle çocuklarla birlikte ve çocuklar için çal›flan kurum, hizmet ve tesislerdeki personelle bir-
likte gelifltirilen ve herhangi bir kötü muameleyi önlemeyi amaçlayan e¤itici etkinlikler;

Çocuklar›n bu tür davran›fl ve cezalar›n ma¤duru olduklar› olaylar;

Çocuklara karfl› bu tür suçlar iflleyenlerin dokunulmaz kalmamalar›n›, gerekli araflt›rmalar yap›-
larak cezaland›r›lmalar›n› sa¤layacak önlemler;

‹flkenceye ya da baflka tür kötü muameleye maruz kalan çocuklar›n bedensel ve psikolojik te-
davisini ve bu çocuklar›n toplumla yeniden bütünleflmelerini sa¤layacak önlemler;

Oluflturulan ba¤›ms›z herhangi bir izleme sistemi.

“VIII. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLER‹ (maddeler 22, 38, 39, 40, 37(b)-(d), 32-36)

...

B. Çocuk adalet sistemi içine giren çocuklar

...

2. Her tür gözalt›, hapis ve tutukluluk durumu dahil olmak üzere özgürlüklerinden yoksun b›rak›l-
m›fl çocuklar (maddeler 37(b)-(d))

Lütfen, afla¤›daki hususlar›n sa¤lanmas› için 37(b). madde uyar›nca al›nan yasal ve di¤er önlemleri
belirtin:

Hiçbir çocu¤un yasa d›fl› ya da keyfî biçimde özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lmamas› (not: Özgür-
lüklerinden Yoksun B›rak›lan Çocuklar›n Korunmalar›yla ‹lgili Birleflmifl Milletler Kurallar›’na
göre, özgürlükten yoksun b›rakma, bir kimsenin yarg›sal, idarî veya baflka bir kamu makam›n›n
karar›yla tutulmas›, hapsedilmesi veya bu kimsenin kendi iradesiyle ç›kamad›¤› resmî veya özel
bir nezaret yerine konulmas› demektir. (kural 11(b))

Bir çocu¤un tutukluluk, gözalt› ya da hapiste bulunma halinin yasalara uygun olmas› ve bu yola
ancak son çare olarak ve mümkün oldu¤unca k›sa bir süre için baflvurulmas›;

Sözleflme’nin, baflta ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg›,
yaflama ve mümkün oldu¤unca geliflme haklar› olmak üzere genel ilkelerine sayg› gösterilmesi.

Raporlarda, özgürlükten yoksun b›rakman›n mevcut alternatiflerine, bunlara hangi s›kl›kta ve han-
gi konumdaki çocuklar için baflvuruldu¤una, ayr›ca bu çocuklar›n yafl›na, cinsiyetine, bölgesine, k›r-
sal/kentsel alanlara, sosyal ve etnik kökenine iliflkin bilgiler de yer almal›d›r.

Ayr›ca, afla¤›dakilerin sa¤lanmas› için oluflturulan mekanizmalar ve al›nan önlemler konusunda da
bilgi verilecektir:
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Baflka durumlar›n yan›s›ra, iltica hakk› isteyen ve mülteci konumunda olan çocuklar›n tutukla-
ma, gözalt› ve hapis gibi yollardan özgürlüklerinden yoksun b›rak›lmalar›n›n önlenmesi;

Yasakl› k›lma gibi uygulamalar dahil netlik tafl›mayan cezalar›n verilmesinin önlenmesi;

Ba¤›ms›z mekanizmalara baflvurulmas› da dahil ilgili çocuklar›n durumlar›n›n izlenmesi;

Kaydedilen geliflmelerin izlenmesi, güçlüklerin belirlenmesi ve gelecek için hedefler konulmas›.

Bu ba¤lamda ve ayr›ca, yasa d›fl› ve keyfî biçimde ya da yasalar çerçevesinde özgürlüklerinden yok-
sun b›rak›lan çocuklar›n say›s›, bunlar›n ne kadar süre ile özgürlüklerinden yoksun kald›klar›, bu du-
ruma yol açan nedenler, yafl, cinsiyet, k›rsal/kentsel kesim, ulusal, sosyal ve etnik köken itibar›yla
ayr›flt›r›lm›fl verilerle birlikte bilgi olarak verilecektir.

Özgürlüklerinden yoksun b›rak›lm›fl çocuklara 37(c). madde uyar›nca afla¤›daki biçimlerde davran›l-
mas›n› sa¤lamak üzere al›nan yasal ve di¤er önlemleri belirtin:

‹nsanc›l biçimde ve insan kiflili¤inin özünde bulunan sayg›nl›k;

Kendi yafl›ndaki kiflilerin gereksinimleri göz önünde tutularak davran›lacakt›r.

Raporlarda, afla¤›dakilerin sa¤lanmas› için al›nan önlemlere ve gerçeklefltirilen düzenlemelere de
yer verilecektir:

Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lm›fl çocu¤un, yüksek yarar› baflka türlüsünü gerektirmedikçe, ye-
tiflkinlerden ayr› yerde tutulmas›;

Çocu¤a, raporda net olarak belirtilecek istisnaî koflullar d›fl›nda, ailesiyle yaz›flma, görüflme ve zi-
yaretler yoluyla temas›n› sürdürme hakk›n›n (bu tür temaslar›n say›s› da belirtilerek) tan›nmas›;

Çocuklar›n yerlefltirildikleri kurumlardaki koflullar›n, ba¤›ms›z mekanizmalar da dahil çeflitli yol-
lardan izlenip denetlenmesi;

fiikayet yollar›n›n çocuk için eriflilebilinir k›l›nmas›;

Çocu¤un ve içinde bulundu¤u koflullar›n düzenli aral›klarla ele al›n›p gözden geçirilmesi;

Çocu¤a e¤itim ve sa¤l›k hizmetleri sa¤lanmas›;

Baflta ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg›, yaflama ve müm-
kün oldu¤unca geliflme hakk› olmak üzere Sözleflme’nin genel ilkelerine sayg› gösterilmesi.

Lütfen, 37(d). madde uyar›nca, özgürlüklerinden yoksun b›rak›lm›fl çocuklar›n afla¤›daki haklar›n›
korumak için al›nan önlemleri belirtin:

Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan her çocu¤un, k›sa zamanda yasal ve uygun olan di¤er yard›m-
lardan yararlanma hakk›na sahip olmas›;

özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lmas›n›n yasaya ayk›r›l›¤›n› bir mahkeme veya di¤er bir yetkili, ba-
¤›ms›z ve tarafs›z makam önünde iddia etme;

böylesi bir ifllemle ilgili olarak ivedi karar verilmesini isteme hakk›na da sahip olmas›.

Bunlar›n d›fl›nda bilgi verilmesi gereken hususlar aras›nda, genel durum, hukukî ya da baflka tür yar-
d›mlar›n sa¤land›¤› vakalar›n oran›, duruma yap›lan itirazlar›n ne kadar›n›n yasal olarak reddedildi-
¤i, ayr›ca bu durumlardaki çocuklara ait yafla, cinsiyete, bölgeye, k›r/kent ayr›m›na, sosyal ve etnik
kökene göre ayr›flt›r›lm›fl veriler de yer almaktad›r.

Verilecek raporlarda, 37(b)’den (d)’ye kadar olan maddelerin uygulanmas›nda kaydedilen mesafe-
ye ve uygulamada karfl›lafl›lan güçlüklere de yer verilecektir.

3. Ölüm ve müebbet hapis cezalar›n›n yasaklanma durumuna iliflkin özel bilgilerle birlikte çocukla-
ra verilen cezalar (madde 37(a))

Lütfen, 18 yafl›ndan küçüklerin iflledikleri suçlar karfl›l›¤›nda idam cezas› ya da serbest b›rak›lma ola-
s›l›¤› bulunmayan ömür boyu hapis cezalar› verilmemesini sa¤lamak üzere yasal ve di¤er düzeyler-
de al›nan önlemler hakk›nda bilgi verin.

Ayr›ca, 37(a). maddenin uygulanmas›nda al›nan mesafeye, karfl›lafl›lan güçlüklere ve gelecek için
belirlenen hedeflere iliflkin bilgilere de raporda lütfen yer verin.” 

(ÇHS/K/58, parag. 48, 61, 138-148; Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun afla¤›da belirtilen paragrafla-
r› da bu madde ile ilgili raporlar aç›s›ndan anlam tafl›maktad›r: 24, 35, 43, 59, 86-87, 109 ve 149-
150; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)
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Çocuk adalet sistemi hakk›nda
Birleflmifl Milletler kurallar› ve
ilkeleri

Komite, Taraf Devletler’in raporlar›n› ve diğer
yorumlar› incelerken, çocuk adalet sistemi ile ilgi-
li Birleşmiş Milletler kurallar›n›n ve ilkelerinin
37. maddenin uygulanmas› aç›s›ndan gerekli ay-
r›nt›l› standartlar› sağlad›ğ› görüşünde olduğunu
belirtmiştir (ilgili belgeler şunlard›r: Birleşmiş
Milletler Çocuk Adaletinin Yönetimi Hakk›nda
Asgarî Standart Kurallar ya da “Beijing Kuralla-
r›”, Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocukla-
r›n Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Ku-
rallar› ve Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi İçin
Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri ya da
“Riyad İlkeleri”dir):

“... Sözleflme, çocuklar›n haklar›n›n yaflama ge-
çirilmesi aç›s›ndan en elveriflli hükümlerin getiril-
mesi ça¤r›s›nda bulunmufltur. Dolay›s›yla bu hü-
kümler, ilgili di¤er belgelerle, yani Beijing Kural-
lar›, Riyad ‹lkeleri ve Özgürlü¤ünden Yoksun B›-
rak›lm›fl Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Kurallar
ile birlikte de¤erlendirilmelidir. Sözü edilen bu
belgeler, Sözleflme ile tan›nan haklar› tamamla-
makta, bu haklar›n yaflama geçirilmesine yol
göstermekte ve insan haklar› ile çocuk adalet
sistemi aras›nda bir çeliflki bulunmad›¤›n› teyit
etmektedir.” (Onuncu oturum raporu, Ekim-Ka-
s›m 1995, ÇHS/K/46, parag. 214)

Komite, Sözleşme’nin ve bu kurallarla ilkelerin
birlikte ele al›nd›ğ›nda 

“çocu¤u temel haklar›n›n ve özgürlüklerinin öz-
nesi olarak gören ve çocuklar› ilgilendiren her
tür giriflimin birinci derecede onlar›n yüksek ya-
rar›n› gözetmesi gerekti¤ini vurgulayan çocuk
yönelimli bir sistemi gerektirdi¤ini...” belirtmifltir
(Dokuzuncu oturum raporu, May›s-Haziran
1995, ÇHS/K/43, Ek VIII, s. 64).

Komite daha yak›n zamanlarda, Ceza Adaleti Sis-
teminde Çocuklarla ilgili Girişim için Yol Gösteri-
ci İlkeler belgesine de at›fta bulunmuştur. Bu bel-
ge 1997 y›l› Şubat ay›nda Viyana’da toplanan bir
uzmanlar grubu taraf›ndan haz›rlanm›şt›r (Ekono-
mik ve Sosyal Konsey karar›, 1997/50, Ek).

“Hiçbir çocuk iflkence veya
di¤er zalimce, insanl›k d›fl› veya
afla¤›lay›c› muamele ve cezaya
tâbi tutulmayacakt›r”

37. maddenin (a) paragraf› İnsan Haklar› Evrensel
Bildirgesi’nde (madde 5) ve Uluslararas› Kişisel
ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile (madde 7) ve İş-

kenceye ve Diğer Zalimane, İnsanl›k D›ş› ya da
Aşağ›lay›c› Davran›ş ve Cezalara Karş› Sözleşme-
de işkenceye, zalimce, insanl›k d›ş› ve aşağ›lay›c›
davran›şlara konulan yasak, ayn› biçimde çocuk-
lar için de geçerlidir. Bu yasağ›n, nerede olurlarsa
olsunlar bütün çocuklar için geçerli olduğunu vur-
gulamak gerekir. 1997 tarihli İnsan Haklar› Ra-
porlar› Elkitab›’nda da belirtildiği gibi “Sözleşme
bunu genel ve mutlak bir hak olarak tan›makla, bu
madde kapsam›na giren herhangi bir cezan›n ya
da davran›ş›n aile içinde olsun, okulda olsun, her
durumda ve koşulda önlenmesi, bu tür davran›ş ve
cezalarla her yerde mücadele edilmesi gerektiğini
göstermektedir.” (K›lavuz, s. 440)

Genel Kurul 1975 y›l›nda bir Bildirge benimse-
miştir. Bu Bildirge “Herkesin İşkenceye ve Diğer
Zalimce, İnsanl›kd›ş› veya Onur K›r›c› Muamele
veya Cezaya Karş› Korunmas›” başl›ğ›n› taş›mak-
tad›r (Genel Kurul Karar› 3452 (XXX). 9 Aral›k
1975, Ek). Bu Bildirge’de yer alan hükümler İş-
kenceye ve Diğer Zalimce, İnsanl›kd›ş› veya Onur
K›r›c› Muamele ve Cezaya Karş› Sözleşme’nin te-
melini oluşturmaktad›r (Bu Sözleşme 10 Aral›k
1984 ve 39/46 Say›l› Genel Kurul Karar› ile kabul
edilmiştir). Bu belge, işkenceyi kendi amaçlar›
aç›s›ndan şöyle tan›mlamaktad›r: “bir kamu gö-
revlisi taraf›ndan ya da onun k›şk›rtmas›yla, bir
başkas›ndan ya da üçüncü bir kişiden bilgi alma, o
kişinin ya da üçüncü bir kişinin gerçekleştirdiği ya
da gerçekleştirdiği san›lan bir fiilden dolay› söz
konusu kişiyi cezaland›rma, o kişiyi ya da üçüncü
bir kişiyi sindirme ya da zorlama gibi amaçlarla
ya da herhangi bir tür ayr›mc›l›ğa dayal› olarak bir
kişinin ciddî bedensel ya da ruhsal ac› çekmesine
yol açacak herhangi bir fiilin kas›tl› olarak gerçek-
leştirilmesi; bu fiilin bir kamu görevlisi taraf›ndan
bizzat ya da onun k›şk›rtmas›yla ya da kamu gö-
revlisi s›fat›n› taş›yan veya o s›fatla görev yapan
bir kişinin onay›yla tahakkuk etmesi. Bu tan›m,
yaln›zca yasa gereği uygulanan cezalar›n doğas›n-
dan kaynaklanan ac› ya da zahmeti içermemekte-
dir” (madde 1).

Sözleşme ile oluşturulan İşkenceyle Mücadele
Komitesi Sözleşme’nin uygulanmas›n› izlemekte
ve kendi önüne getirilen işkence (ve diğer zalima-
ne, insanl›k d›ş› ya da aşağ›lay›c› davran›ş) iddi-
alar›n› çözüme bağlamaktad›r. Buna ek olarak İn-
san Haklar› Komisyonu bir İşkence Özel Raportö-
rü atam›şt›r. Bu Raportör bireysel olaylarda hare-
kete geçmekte ve Komisyon’a rapor sunmaktad›r.
Özel Raportör, Genel Kurulu yak›nlarda ilettiği
bir raporda, çeşitli ortamlarda işkenceye maruz
kalan çocuklar›n kendisine önemli say›da bildi-
rimde bulunduğundan söz etmektedir (A/55/290,
ss. 3-5). 

İnsan Haklar› Komitesi, Uluslararas› Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 7. maddesine iliş-
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kin iki Genel Yorum yapm›şt›r. Bunlardan birinin
tarihi 1982 (İnsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 7, 1982, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 116 ve 117)
diğerininki ise 1992’dir. 1992 tarihli Yorum, 7 Sa-
y›l› Yorum’un yerini almakta, bu arada onu daha
da geliştirmektedir. Komite, bu yeni yorumunda
şunu vurgulamaktad›r: “7. maddedeki hükmün
amac› ... kişinin hem sayg›nl›ğ›n› hem de bedensel
ve zihinsel sağl›ğ›n› korumakt›r. 7. maddede ya-
saklanan fiillere karş› yasal ya da gerekli diğer ön-
lemlerle herkese koruma sağlanmas› Taraf Dev-
let’in görevidir; bu, söz konusu fiillerin resmî gö-
revli s›fat›yla, bu s›fat›n d›ş›nda ya da özel olarak
gerçekleştirildiği her durum için geçerlidir ... 7.
maddenin metni herhangi bir s›n›rlama getirme-
mektedir. Komite ayr›ca teyit eder ki, olağanüstü
durumlarda bile ... 7. maddede yer alan hükümle-
re istisna tan›namaz ve bunlar›n aynen yürürlükte
kalmas› gerekir. Ayr›ca Komite belirtmek ister ki,
7. maddenin ihlâli herhangi bir gerekçe ya da ha-
fifletici nedenle mazur görülemez; amirlerden ya
da kamu görevlilerinden gelecek emirler de maze-
ret say›lmaz.” (Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Proto-
kol’ler, silahl› çat›şmalar›n etkilediği kişilerin öz-
gürlüklerinin s›n›rlanmas›yla ilgili hükümler içer-
mektedir; ancak bu hükümler hiç kuşkusuz insan
haklar› temel ilkelerini ortadan kald›rmamaktad›r,
bkz. madde 38, s. 572)

İnsan Haklar› Komitesi, Sözleşme’nin 7. madde
kapsam›ndaki kavramlar›n herhangi bir tan›m›n›
içermediğine dikkat çektikten sonra şöyle demek-
tedir: “ayr›ca Komite, yasaklanan fiillerin bir lis-
tesini yapmay›, değişik ceza ve davran›ş biçimleri
aras›nda kesin ayr›mlar gözetmeyi gerekli görme-
mektedir; ayr›mlar, uygulanan davran›ş›n niteliği-
ne, amac›na ve şiddetine bağl›d›r.” Komite şu hu-
susu belirlemektedir: “7. maddenin uygulanmas›
aç›s›ndan, bu tür davran›ş ve cezalar› yasaklamak,
bunlar› suç saymak yeterli değildir. Taraf Devlet-
ler, Komite’yi, işkenceyi veya zalimce, insanl›k
d›ş› veya onur k›r›c› muamele veya cezay› önle-
mek, bu tür fiillerle mücadele etmek için ve faille-
rini cezaland›rmak için kendi egemenlik alanlar›
içinde ald›klar› yasal, idarî, yarg›sal ve diğer ön-
lemler konusunda Komite’yi bilgilendirmelidir-
ler.” Ayr›ca “Komite’nin görüşüne göre Taraf
Devletler, s›n›r d›ş› edilme, ülkesine iade edilme
ya da haklar›n k›s›tlanmas› (refoulement) gibi du-
rumlarda ülkesine geri dönen kişileri işkence ile
zalimce, insanl›k d›ş› ve aşağ›lay›c› davran›ş ve
cezalardan korumal›d›rlar. Taraf Devletler, bu
yönde ald›klar› önlemleri de raporlar›nda belirt-
melidirler.” (İnsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 20, 1992, İHB/GEN/1/Rev.5. s. 139 ve 140) 

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin 7. maddesinde, Sözleşme’nin 37. maddesin-
de yinelenmeyen ek bir hüküm vard›r. Bu hüküm,

serbest onay olmaks›z›n t›bbî ya da bilimsel deney
yap›lmas›n› aç›kça yasaklamaktad›r. İnsan Hakla-
r› Komitesi ise Genel Yorumu’nda Taraf Devlet-
ler’in raporlar›n›n bu hususta pek az bilgi verdiği-
ni belirtmektedir: “Bu hükmün gözetilmesini sağ-
layacak araçlara daha fazla önem verilmelidir.
Komite ayr›ca belirtir ki, geçerli onay vermeleri
mümkün olmayan, örneğin gözalt›nda ya da ha-
pishanedeki kişiler söz konusu olduğunda bu tür
deneylere karş› özel koruma daha fazla gerekli ha-
le gelmektedir. Bu konumdaki insanlar, sağl›klar›
aç›s›ndan zararl› olabilecek t›bbî ya da bilimsel
deneylerde kullan›lmamal›d›rlar.” (İnsan Haklar›
Komitesi, Genel Yorum 20, 1992,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 140). Çocuk Haklar›na Da-
ir Sözleşme’de, bunun çocuklar için eşdeğeri ola-
bilecek bir hüküm bulunmamaktad›r. Bununla bir-
likte 36. madde, çocuklar›, “esenliğine herhangi
bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sö-
mürüye karş› korumaktad›r” (s.539).

1993 y›l›nda Genel Kurul Bütün İnsanlar›n Zorun-
lu Olarak Ortadan Kaybolmaya Karş› Korunmala-
r› Bildirgesi’ni benimsemiştir (A/RES/47/133).
Bu belgede, insanlar›n ortadan kaybolmalar›na
yol açan fiillerin insanl›k onuruna karş› sald›r› ve
uluslararas› hukuk kurallar›n›n ihlâli anlam›na
geldiği belirtilmektedir. Böyle durumlarda ihlâle
uğrayan kurallar aras›nda “işkenceye ve insanl›k
d›ş›, zalimce ve aşağ›lay›c› diğer davran›ş ve ceza-
lara maruz kalmama hakk› da bulunmaktad›r. Ay-
r›ca, ayn› tür davran›ş ve cezalar, yaşama hakk›n›n
da aç›k ihlâli anlam›na gelmektedir” (madde 1).
Bildirge’nin 20. maddesi, burada belirtilen yollar-
dan kaybolan ailelerin çocuklar›n›n yoldan sapt›-
r›lmalar›na karş› önlemler de getirmektedir.

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme’nin 37(a). maddesinin, çocuklarla ilgili
ulusal yasalarda da yer almas› gerektiğini belirt-
mektedir. Komite Periyodik Raporlar K›lavu-
zu’nda “işkencenin ya da zalimce, insanl›k d›ş› ve
aşağ›lay›c› diğer davran›ş ve cezalar›n ceza yasa-
s›na göre suç teşkil edip etmediği konusunda” bil-
gi istemektedir (parag. 61). 

Komite Kosta Rika’n›n dikkatini şu hususa çek-
miştir:

“Komite, Taraf Devletin iç hukukunda çocu¤un
fiziksel sa¤l›k hakk›n›n güvence alt›na al›nd›¤›n›
(Çocuklar ve Ergenler Yasas›, madde 24) ve ço-
cuklara yönelik iflkence bildiriminde bulunulma-
d›¤›n› dikkate almakla birlikte, iflkenceye baflvu-
rulmas›n› men eden aç›k bir yasa bulunmama-
s›ndan ve iflkence sorumlular›n› cezaland›racak
yapt›r›mlar›n olmay›fl›ndan endiflelidir. Komite,
madde 37 (a) ›fl›¤›nda Taraf Devletin iç hukukta
gerekli düzenlemeleri yaparak çocuklar›n iflken-
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ceye maruz b›rak›lmalar›n› yasaklamas›n› ve ifl-
kence uygulayanlara gerekli yapt›r›mlar› getir-
mesini tavsiye eder.” (Kosta Rika 2RSG, Add.

117, parag. 18)

Komite, İşkence Karş›t› Sözleşmenin onaylanma-
s›n› önermektedir. Bu bağlamda, İşkence Karş›t›
Komitenin gözlemlerine çeşitli vesilelerle at›fta
bulunulmuştur: 

“Komite, ‹flkenceye Karfl› Mücadele Komite-
si’nin gözlemleri konusunda, bu gözlemlerin
içeri¤i 18 yafl›ndan küçük çocuklar› da ilgilendir-
di¤i için duyarl›d›r.” (Çin ‹RSG, Add.56, parag.
42)

“Komite, 18 yafl›ndan küçük çocuklara milisler
taraf›ndan psikolojik sindirme, dayak, iflkence
ve yoldan ç›karma dahil kötü muamele yap›ld›-
¤›na iliflkin bildirimlerin sürüp gitmesinden kay-
g›l›d›r...Komite, ‹flkence Karfl›t› Komite gibi
(‹KK/K/23/6) gibi, 1996 tarihli Ceza Yasas›nda
iflkenceye iliflkin herhangi bir tan›m yap›lmam›fl
olmas›ndan ve buna iliflkin cezalar›n belirtilme-
mesinden,iflkence iddialar› karfl›s›nda an›nda,
tarafs›z ve eksiksiz soruflturma aç›lmamas›ndan
ve suç isnat edilenlerin kovuflturulmamas›ndan
kayg›l›d›r.

“Taraf Devlet, Sözleflmenin 37 maddesi ile ‹nfaz
Görevlilerinin Görev Kurallar› (Genel Kurulun
34/166 say›l› karar›) ›fl›¤›nda bu tür kötü davra-
n›fllar› önleyecek etkili ve gerekli bütün önlemle-
ri almal›d›r. Komite Taraf Devlete, ‹flkence Karfl›-
t› Komite taraf›ndan yap›lan tavsiyeleri benim-
semesini önerir.” (K›rg›zistan ‹RSG, Add. 127,

parag. 33 ve 34)

Komite, silahl› çat›şma ortamlar›nda meydana ge-
len işkence ve diğer insanl›k d›ş› ya da aşağ›lay›c›
davran›şlara karş› derin kayg›lar›n› ifade etmiştir.
Örneğin:

“Komite, iflkence ve di¤er insanl›k d›fl›, zalimane
ya da afla¤›lay›c› davran›fllar›n sürüp gitti¤ine
iliflkin raporlar kon8usunda derin kayg›lar›n› dile
getirmek ister. Bu tür olaylar aras›nda, ceza ola-
rak çocuklar›n fiziksel olarak organlar›n›n kesil-
mesi gibi ifllemler de yer almaktad›r.

“Bu tür olaylar›n büyük bölümünün silahl› çat›fl-
malar ba¤lam›nda ortaya ç›kt›¤›n› dikkate alan,
bu alandaki uzlaflma ve önleme çabalar›n› ge-
rekli gören Komite, Taraf Devlete, bu tür olayla-
r› gündeme getirmek üzere gerçekler ve uzlafl-
t›rma komisyonunun ifllemlerine baflvurmas›n›
tavsiye eder. Taraf Devlet ayr›ca bu tür fiillerin

yarg› önünde gerekti¤i biçimde kovuflturulmas›-
n› sa¤layacak önlemleri almal›d›r.” (Sierra Leone

‹RSG, Add. 116, parag. 44 ve 45). 

1998 y›l›nda benimsenen Uluslararas› Ceza Mah-
kemesi Roma Yönetmeliği, gerek savaş suçlar›n›n
gerekse insanl›ğa karş› işlenen suçlar›n ve bu ara-
da işkencenin tan›m›n› vermektedir (işkence, 7.
madde kapsam›nda “gözalt›nda ya da suçlananla-
r›n denetimi alt›nda tutulan kişilere, fiziksel ya da
zihinsel aç›dan kas›tl› olarak ağ›r ac› verilmesi ve
eziyet çektirilmesi” biçiminde tan›mlanmakta, an-
cak “yasalar çerçevesinde uygulanan yapt›r›mlar-
dan kaynaklanan, bu tür yapt›r›mlara içsel olan ac›
ve eziyet işkence kapsam› d›ş›nda” b›rak›lmakta-
d›r (ayr›ca bkz. madde 38, s. 583).

Komite ayr›ca polisin, güvenlik güçlerinin, öğret-
menlerin ve diğer aile üyelerinin özgürlüğü
k›s›tlanan ya da sokaklardaki çocuklara işkence ve
insanl›k d›ş› ya da aşağ›lay›c› davran›şlarda bu-
lunduklar› yolundaki iddialar› da endişeyle karş›-
lam›şt›r. Komite, işkence iddialar›na karş› resmi
soruşturma aç›lmas›n›, suçlananlar›n (sivil) mah-
kemelerde yarg›lanmalar›n› ve suçlu bulunmalar›
halinde cezaland›r›lmalar›n› önermiştir.

“Komite, Sözleflmenin 37 (a) maddesi bak›m›n-
dan, özgürlü¤ü k›s›tlanan çocuklar›n kötü mu-
amele, dayak cezas›, iflkence ve cinsel istismar
gibi olaylara maruz kald›klar›n› ve sokaklarda ya-
flayan ve/ya da çal›flan çocuklar›n infaz görevlile-
ri taraf›ndan öldürüldü¤ü iddialar›na yer veren
raporlardan derin bir kayg› duymaktad›r.

“Komiteye göre, karakola götürülen herhangi
bir çocu¤un burada kayda geçirilmesi, bu kay›t-
ta karakola getirilmenin tarihi, saati ve nedeni
gibi bilgilere yer verilmesi ve bu konumdaki ço-
cuklar›n savc›lar taraf›ndan düzenli biçimde iz-
lenmesi zorunlu tutulmal›d›r. Komite, Taraf
Devlete, Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun
53. ve 54. bölümlerinde gerekli de¤ifliklikleri ya-
parak, yafl›n do¤rulanmas› dahil olmak üzere
t›bbi muayenelerin düzenli olarak gerçeklefltiril-
mesine imkan tan›mas›n› tavsiye eder.” (Hindis-
tan ‹RSG, Add. 115, parag. 38 ve 39)

“Komite, çocuklara yönelik insan haklar› ihlalle-
rinde özel araflt›rmalar yap›lmas› gereklili¤ine
iliflkin tavsiyesinin (bkz. ÇHS/K/15/Add. 30, pa-
rag. 17) ›fl›¤›nda bu konuda takip bilgileri olma-
y›fl›n› üzüntüyle karfl›lar ve sokak çocuklar›n›n
polis ve/ya da paramiliter gruplar taraf›ndan ifl-
kence dahil kötü muameleye maruz b›rak›ld›¤›-
na iliflkin iddialar karfl›s›ndaki kayg›lar›n› bir kez
daha dile getirir.
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“Komiteye göre Taraf Devlet, bu tür fiillerin hu-
kuk çerçevesinde gerekli yan›t› bulmas› için her
tür önlemi almal›, böylece bu fiilleri gerçekleflti-
renlerin dokunulmazl›klar› ortadan kald›r›lmal›d›r.
Komite Taraf Devlete ayr›ca, iflkence ve kötü mu-
amele ma¤duru çocuklar için bak›m ve rehabili-
tasyon programlar› gelifltirmesini tavsiye eder.”
(Kolombiya 2RSG, Add. 137, parag. 38 ve 39)

“Komite, çocuklar›n zaman zaman polis, asker-
ler, ö¤retmenler ve aileden kaynaklanan ve ifl-
kenceye kadar varan zalimane, insanl›k d›fl› ya
da afla¤›lay›c› davran›fllara maruz kalmalar›ndan
derin endifle duymaktad›r ve bu tür davran›flla-
r›n çocuk haklar›n›n ihlali anlam›na geldi¤ini
vurgulamak istemektedir. 

“Komiteye göre Taraf Devlet, baflkalar›n›n yan›-
s›ra, yukar›da belirtilen kesimlerden kaynakla-
nan çocuklara yönelik iflkence, zalimane, insan-
l›k d›fl› ve afla¤›lay›c› davran›fllar›n yayg›nl›¤›n› ve
nedenlerini incelemeli, bu tür hak ihlallerini ön-
lemeli ve bu tür ihlallerden sorumlu olanlar› yar-
g› önüne ç›karmal›d›r. Komite bunlara ek olarak
Taraf Devletin ma¤durlara tazminat gibi konu-
lar› dikkate almas›n› tavsiye eder.” (Kongo De-
mokratik Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 153, parag.
32 ve 33. Ayr›ca bkz. Güney Afrika ‹RSG, Add.
122, parag. 21; Dominik Cumhuriyeti ‹RSG,
Add. 150, parag. 28ç ve 29)

Komite, özellikle kurumlara yerleştirilen çocukla-
r›n durumundan hareketle bu tür olaylardaki şika-
yet süreç ve usullerinin önemine dikkat çekmiştir
(bkz. Periyodik Raporlar K›lavuzu, parag. 61; ayr›-
ca bkz. madde 12, s. 165). Komite, çocuklara yöne-
lik şiddet konulu Genel Görüşmesinin ard›ndan ço-
cuklar›n bu konuda şikayette bulunmalar›n› sağla-
yacak mekanizmalarla ilgili ayr›nt›l› tavsiyeler ge-
liştirmiştir. (25. oturun raporu, Eylül/Ekim 2000,
ÇHS/K/100, s. 138; ayar›ca bkz. madde 19, s.267)

Çocuk Haklar› Komitesi, çocuk adalet sistemi ile il-
gili Genel Görüşme raporunda, çocuklar›n yerleşti-
rildikleri kurumlar›n düzenli olarak ziyaret edilip
denetlenmesinin önemine değinmiş ve bu arada İn-
san Haklar› Komisyonu’nun çocuklar›n bulundu-
rulduklar› yerlerin düzenli aral›klarla denetlenmesi-
ni sağlayacak bir İhtiyari Protokol’ün İşkenceye
Karş› Sözleşme’ye eklenmesi yönündeki girişimle-
rine dikkat çekmiştir. (onuncu oturum raporu,
Ekim-Kas›m 1995, ÇHS/K/46, parag. 229).

‹nsanl›k d›fl› ya da afla¤›lay›c› ceza
biçimleri

İnsan Haklar› Komitesi, Uluslararas› Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 7. maddesine iliş-
kin Genel Yorumu’nda, işkenceye ve diğer zalim-

ce, insanl›k d›ş› veya onur k›r›c› muamele veya
cezaya konulan yasağ›n fiziksel cezay› da kapsa-
d›ğ›n› belirtmektedir: “7. maddede yer alan yasak,
yaln›zca fiziksel ac›ya yol açan fiilleri değil, ayn›
zamanda mağdurda zihinsel anlamda ac›lara ve
sorunlara yol açacak fiilleri de kapsamaktad›r.
Komite’nin görüşüne göre, ayr›ca, bu yasak, bir
suç işlendiğinde ya da disiplin sağlama amaçlar›y-
la uygulanacak fiziksel cezalar› da kapsamaktad›r.
Bu bak›mdan vurgulamak gerekir ki, 7. madde
özellikle çocuklar›, öğrencileri ve öğretim ve sağ-
l›k kurumlar›ndaki hastalar› kapsamaktad›r.” (İn-
san Haklar› Komitesi, Genel Yorum 20, 1992,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 139)

Çocuk Haklar› Komitesi “aş›r›” fiziksel cezalar›n
yasaklanmas›n›n ötesine geçmekte ve Taraf Dev-
letler’in raporlar›na ilişkin Sonuç Gözlemleri’nde
ve diğer yorumlarda da belirtildiği gibi, ne kadar
hafif olursa olsun çocuklara dayak cezas› uygu-
lanmas›n›n Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin
özellikle 19. maddesi ile bağdaşmad›ğ›n› belirt-
mektedir. Söz konusu madde çocuklar›n “her tür
fiziksel ve zihinsel şiddet biçiminden” korunmas›-
n› öngörmektedir. Ayr›ca, okullarda uygulanacak
disipline ilişkin olarak da, 37. maddeye ek olarak
28(2). maddeye at›fta bulunmaktad›r. 

Komite, Taraf Devletler’in, fiziksel cezan›n kabul
edilebilir ve edilemez biçimleri aras›nda bir ayr›-
ma gitme çabalar›n› özellikle eleştirmiştir. Komi-
te, Taraf Devletler’ce verilen İlk Raporlar’a iliş-
kin gözlemlerinin birçoğunda, aile içinde, bak›m
kurumlar›nda, okullarda ve çocuk adalet sistemi
içinde her tür fiziksel cezan›n yasaklanmas› çağr›-
s›nda bulunmuştur. (ayr›nt›l› bilgi için bkz. madde
19, s.271). 

Komite’nin Taraf Devletler’in İlk Raporlar üze-
rindeki incelemeleri sonucunda dayak cezas›n›n
yan›s›ra uzuv kesme, taşlama, kamç›lama vb. uy-
gulamalar›n baz› ülkelerin ceza sistemlerinde ço-
cuklara uygulanabilecek bir yapt›r›m olarak yer
ald›ğ›n› belirlemiştir. Bu durum, 37. madde ile 19.
madde aç›s›ndan sorun oluşturmakta ve Birleşmiş
Milletler’in çocuk adalet sistemi ile ilgili ilkeleri
ve kurallar› ile uyuşmamaktad›r. Oysa Komite ge-
rekli standartlar› sağlad›ğ› için bu ilke ve kuralla-
r› ön planda tutmaktad›r:

• “Beijing Kurallar›”: kural 17.3 (Hüküm ve İn-
fazda Yol Gösterici İlkeler) “Çocuklar hiçbir
halde fiziksel bir cezaya maruz b›rak›lmama-
lar› gerektiği” belirtilmektedir.

• Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocukla-
r›n Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler
Kurallar›: kural 67 şöyle demektedir: “…çocu-
ğun fiziksel veya ruhsal sağl›ğ›n› bozabilecek
türden zalimce, insanl›k d›ş› veya onur k›r›c›
muamele oluşturabilecek herhangi bir disiplin
tedbirinin uygulanmas› kesinlikle yasakt›r...”
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• “Riyad İlkeleri”: parag. 21(h) eğitim sistemle-
rinin “sert disiplin önlemlerinden, özellikle fi-
ziksel cezalardan kaç›nmaya” özel önem ver-
mesi gerektiğini belirtmekte; parag. 54 ise
“hiçbir çocuğun ya da gencin, evde, okulda ya
da başka yerlerde sert ve aşağ›lay›c› ceza ve ›s-
lah tedbirlerine maruz b›rak›lmamas›n›” ön-
görmektedir. 

Komite, “çocuklara yönelik şiddet” konulu Genel
Görüşmesinin ard›ndan benimsediği tavsiyelerin-
de şu görüşleri dile getirmiştir:
“Komite, Taraf Devletlerin ilgili yasal düzenle-
meleri gözden geçirerek, ceza adaleti sistemi
içinde cezaland›rma amac›yla olsun, disiplin
amac›yla olsun ya da baflka herhangi bir ba¤-
lamda çocuklara yönelik her tür fliddetin, iflken-
cenin, zalimane, insanl›k d›fl› ve afla¤›lay›c› dav-
ran›fl›n,ene hafif olanlar› dahil yasaklanmas›n›
sa¤lamalar›n› tavsiye eder.” (25. oturum rapo-
ru, Eylül/Ekim 2000, ÇHS/k/100, s. 131. 2000
ve 2001 y›llar›nda yap›lan genel görüflmeler s›-
ras›4nda benimsenen tavsiyelerin tam metni
için bkz. s.267)

Komitenin yorumlar› aras›nda aşağ›dakiler de yer
almaktad›r:
“Komite, Sözleflmenin 37 (a) maddesi ›fl›¤›nda,
suç iflledikleri s›rada 18 yafl›ndan küçük olanlara
‹slami Ceza Yasas›n›n 49. maddesindeki 2. not
uyar›nca fiziksel ceza uygulanabilmesinden ya
da bu kiflilerin yarg› organlar› taraf›ndan siste-
matik biçimde uygulanan örne¤in kamç›lama,
tafllama (recm) ve uzuv kesilmesi gibi zalimane,
insanl›k d›fl› ya da afla¤›lay›c› davran›fllara maruz
b›rak›labilmelerinden ciddi biçimde kayg›l›d›r.
Komite, ‹nsan Haklar› Komitesinin bu konudaki
yönelimiyle (KSHS/K/79/Add. 25) tam mutaba-
kat halinde, bu tür uygulamalar›n Sözleflmeyle
ba¤daflmad›¤›n› belirtmek ister. 

“Komiteye göre Taraf Devlet, ‹slami Ceza Yasa-
s›n›n yukar›da sözü edilen hükümleri çerçevesin-
de suç iflledikleri s›rada 18 yafl›ndan küçük olan-
lara kamç›lama, recm ve uzuv kesilmesi gibi fi-
ziksel cezalar uygulanmas›na derhal son verme-
lidir.” (‹ran ‹slam Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 123,
parag. 37 ve 38. Ayr›ca bkz. Sudan ‹RSG, Add.
10, parag. 17; Pakistan ‹RSG, Add. 18, parag.
12 ve 23; Zimbabwe ‹RSG, Add. 55, parag. 21;
Etiyopya ‹RSG, Add. 67, parag. 20 (ve Etiyopya
2RSG, add. 144, parag. 38 ve 39); Grenada
‹RSG, Add. 121, parag. 28; Suudi Arabistan
‹RSG, Add. 148, parag. 33 ve 34) 

İşkenceye ve Diğer Zalimce, İnsanl›kd›ş› veya
Onur K›r›c› Muamele ve Cezaya Karş› Sözleş-

me’nin uygulanmas›n› izlemekten sorumlu Komite
ayr›ca fiziksel cezan›n “kendi baş›na Sözleşme’nin
ihlâli anlam›na gelebileceğini” bildirmiştir (Ayr›ca
bkz. örneğin İşkenceye Karş› Komite Raporu, Ge-
nel Kurul Resmî Kay›tlar›, 50. oturum, Ek No. 44,
(A/50/44), parag. 169 ve 177). İnsan Haklar› Ko-
misyonu 2001 y›l›nda, işkence ve insanl›k d›ş›, za-
limane ve aşağ›lay›c› diğer fiiller ve cezalara ilişkin
karar›nda Hükümetlere şu hat›rlatmay› yapm›şt›r:
“çocuklara yönelik olanlar dahil fiziksel ceza uygu-
lamalar›, zalimane, insanl›k d›ş› ya da aşağ›lay›c›,
hatta işkence say›labilecek derecelere varabilmek-
tedir.” (E/CN.4/RES/2001/62, parag. 5).

İşkence olaylar› Özel Raportörü, işkence ve diğer
zalimane, insanl›k d›ş› ve aşağ›lay›c› uygulama-
larla ilgili olarak Genel Kurula 2000 y›l›nda ver-
diği raporda, çocuklar›n göz alt›nda tutulma ko-
şullar›ndan da söz etmiştir: “Aş›r› kalabal›k, sağ-
l›ks›z koşullar, yetersiz besin ve giyecek gibi so-
runlar, yeterli eğitimi görmüş personelin eksikliği
ya da bulunmay›ş› nedeniyle daha da ağ›rlaşmak-
tad›r. Göz alt›ndaki çocuklar›n t›bbi, duygusal,
eğitsel, rehabilitasyonla ve oyunla ilgili gereksi-
nimlerine büsbütün duyars›z kal›nmas›, sonuçta
zalimane ya da insanl›k d›ş› davran›ş denebilecek
durumlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r.”
Özel Raportör ayr›ca bak›c› ailelere ve çocuklar›n
yerleştirildikleri kurumlara da değinerek, buralar-
da “kimi zaman insanl›k d›ş› disiplin uygulamala-
r›n›n ya da tam bir ihmalin ortaya ç›kt›ğ› durumlar
görülebildiğinden” söz etmektedir (A/55/290, pa-
rag. 10 ve 11). 

Çocuklar›n tek bafl›na hapsi ve hücre
cezas›

İnsan Haklar› Komitesi, Uluslararas› Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 7. maddesine iliş-
kin Genel Yorumu’nda “gözalt›ndaki ya da hü-
kümlü kişilerin uzun süre tek başlar›na tutulmala-
r› 7. maddede yasaklanan fiillerle sonuçlanabilir”
demektedir (İnsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 20, 1992, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 139). Dolay›-
s›yla, çocuklar›n hücrelerde tutulmalar› ve tek
başlar›na hapsedilmeleri, özgürlüklerin k›s›tlan-
mas›yla ilgili sorunlara ek olarak, 37(a). maddesi
çerçevesinde yeni sorunlara da zemin oluşturur. 

“On sekiz yafl›ndan küçük
olanlara, iflledikleri suçlar
nedeniyle idam cezas›
verilemeyece¤i gibi sal›verilme
koflulu bulunmayan ömür boyu
hapis cezas› da
verilmeyecektir”

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 37 (a). mad-
desi, 18 yaş›ndan küçükler taraf›ndan işlenen suç-
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lara idam cezas› verilmesini yasaklamaktad›r. Bü-
tün çocuklara yaşama ve azamî gelişme hakk› ta-
n›yan 6. madde de ayn› sonuca yöneliktir. 6. mad-
dede de ele al›nd›ğ› gibi (s. 103) Uluslararas› Ki-
şisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi kendi 6. mad-
desinde şöyle demektedir: “Yaş› on sekizden kü-
çük olan kimselere işledikleri suçlar nedeniyle
ölüm cezas› verilemez; hamile kad›nlar›n ölüm
cezalar› infaz edilemez” (parag. 5). (Genel Ku-
rul’un 1989 y›l›nda benimsediği ikinci bir İhtiyari
Protokol’de ise ölüm cezas›n›n kald›r›lmas› amaç-
lanmaktad›r; bu Protokol’ün 1. maddesine göre
Taraf Devlet’in egemenlik alan› içinde hiç kimse-
ye ölüm cezas› verilemez.)

Yarg› süreci d›ş›nda, an›nda ve keyfi infaz olayla-
r›yla ilgili Özel Raportör, ölüm cezas› uygulama-
s›ndaki s›n›rlamalara ve bu cezan›n çocuk suçlula-
ra uygulanmas›n›n yasaklanmas›na değinmektedir.
Özel Raportör, İnsan Haklar› Komisyonuna 2001
y›l›nda sunduğu raporunda ABD’deki durum ko-
nusunda endişelerini dile getirmektedir: “(Bu ülke-
de, 18 yaş›ndan küçük olduklar› s›rada işledikleri
suçlar nedeniyle ölüm cezas›na çarpt›r›lan 70 ka-
dar kişi vard›r. Bildirildiğine göre, 1990 y›l›ndan
bu yana, bu mahkumlar aras›ndan 13’ünün cezas›
infaz edilmiştir. ABD Hükümeti taraf›ndan verilen
bilgilere göre son iki y›l içinde 10 kişi idam ceza-
s›na çarpt›r›lm›şt›r ve bunlardan suç işledikleri s›-
rada 18 yaş›ndan küçük olan 6’s›n›n cezas› infaz
edilmiştir.” Özel Raportör taraf›ndan verilen bilgi-
lere göre, suç işledikleri s›rada 18 yaş›ndan küçük
olup daha sonra ald›klar› ölüm cezalar› infaz edilen
kişilere Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afganis-
tan, İran İslam Cumhuriyeti ve ABD’de rastlan-
maktad›r. Gene Özel Raportör taraf›ndan verilen
bilgilere göre bugün dünyada 75 ülke ve bölge
idam cezas›n› tamamen kald›rm›şt›r ve bu ülkeler-
den 30 kadar› bu yöndeki değişikliği son 10 y›l
içinde gerçekleştirmiştir (Yarg› d›ş›, an›nda ya da
keyfi infaz olaylar› Özel Raportörünün raporu,
E/CN.4/2001/0, parag. 79, 80 ve 81). 

Komite, “Çocuklara yönelik şiddet” konulu Genel
Görüşmesinin (Eylül 2000) ard›ndan şu görüşü di-
le getirmiştir:

“ (Komite) Taraf Devletlere, Sözleflmenin 37 (a)
maddesine ayk›r› olarak 18 yafl›ndan küçükken
ifllenen suçlara kabul edilemez a¤›rl›kta cezalar
(idam ya da ömür boyu hapis) uygulanmas›na
cevaz veren yasal düzenlemelerin ivedilikle kal-
d›r›lmas›n› ›srarla tavsiye eder.” (25. oturum ra-
poru, Eylül/Ekim 2000, ÇHS/K/100, s. 130)

Çocuk Haklar› Komitesi bu konuyu çeşitli Taraf
Devletler’in durumlar› ile ilgili olarak gündeme
getirmiş ve çocuklara idam cezas› uygulamama-
n›n yeterli olmayacağ›n› vurgulam›şt›r. Başka bir
deyişle, idam cezas›n›n yasak olduğu, o ülkedeki

yasal düzenlemeler ile güvence alt›na al›nm›ş ol-
mal›d›r. Buna ek olarak paragraf (a) 18 yaş›ndan
küçüklerin işledikleri suçlara sal›verilme koşulu
bulunmayan ömür boyu hapis cezas› verilmesini
de yasaklamaktad›r. Burada göz önünde tutulmas›
gereken husus, (b) paragraf›n›n, herhangi bir gö-
zalt› ya da hapsedilmeyi “ancak en son çare olarak
ve k›sa süreler için” uygulanmas›n› istemesidir.

Komite’nin duyarl›l›ğ›n› ifade ettiği bir başka ko-
nu da “belirsizlik taş›yan” ya da sal›verilme koşu-
lu bulunmayan ömür boyu hapis cezalar›d›r:

“Komite, idam cezas›n›n, sal›verilme koflulu bu-
lunmayan ömür boyu hapis cezas›n›n ve belir-
sizlik tafl›yan cezalar›n yasalarda aç›kça men
edilmedi¤i bugünkü çocuk adalet sistemi konu-
sunda duyarl›d›r.” (Zimbabve ‹RSG, Add.55, pa-

rag. 21)

Komite, Taraf Devletlerin, çocuklara hem ölüm
hem de sal›verilme olas›l›ğ› bulunmayan ömür bo-
yu hapis cezalar› uygulayabildiklerini belirlemiştir: 

“Komite, 16 ile 18 yafl aras›ndaki çocuklara
ölüm cezas› verilmesine, ancak infaz›n 2 y›l er-
telenmesine olarak tan›yan durum dolay›s›yla
endiflelerini belirtmek ister. Komite çocuklara
infaz› ertelenmifl ölüm cezas› verilmesinin zalim-
ce, insanl›k d›fl› ve afla¤›lay›c› bir uygulama ol-
du¤u inanc›ndad›r. Komiteye göre, ulusal yasa-
n›n öz önce sözü edilen hükümleri Sözleflmeyle,
özellikle de Sözleflmenin 37 (a) maddesiyle ba¤-
daflmamaktad›r.” (Çin ‹RSG, Add.56, parag.21)

“Komite, Sözleflmenin 6. ve 37 (a) maddeleri
›fl›¤›nda, kiflilerin 18 yafl›ndan küçükken iflledik-
leri suçlar nedeniyle ölüm cezas›na çarpt›r›labil-
meleri karfl›s›nda ciddi kayg›lar duymaktad›r.
Komite, bu tür uygulamalar›n Sözleflmeyle ba¤-
daflmad›¤›n› belirtmek ister.

“Komite, kiflilerin 18 yafl›ndan küçükten iflledik-
leri suçlara idam cezas› uygulanmas›na son ve-
rilmesini ve bunu öngören yasal düzenlemelerin
kald›r›lmas›n› Taraf Devlete ›srarla tavsiye
eder.”(‹ran ‹slam Cumhuriyeti ‹RSG, Add. 123,
parag. 29 ve 30. Ayr›ca bkz. Guatemala ‹RSG,
Add.58, parag.15; Nijerya ‹RSG, Add.61, pa-
rag.20; Kongo Demokratik Cumhuriyeti ‹RSG,

Add. 153, parag. 75)

Yarg›s›z ‹nfazlar

Komite “yarg›s›z infazlar” konusundaki endişele-
rini de dile getirmiştir: 

“Komite, ülkenin çeflitli yörelerinde hüküm sü-
ren fliddet olaylar› çerçevesindeki yarg›s›z infaz,
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ortadan kaybolma ve iflkence olaylar›n›n araflt›-
r›lmas›n› tavsiye etmektedir...” (Peru ‹RSG,

Add.8, parag. 16)

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Komite-
si’nin 1989 y›l›nda Yasa D›ş›, Keyfî ve Alelacele
İnfazlar›n Etkili Biçimde Önlenmesi ve Araşt›r›l-
mas› Karar› önerisini getirmiştir (Karar 1989/65,
24 May›s 1989)

Yarg›s›z, an›nda ve keyfi infaz olaylar›yla ilgili
Özel Raportör, namus cinayetlerinin de kendi gö-
rev alan›na girdiğini düşünmektedir. Raportör, İn-
san Haklar› Komisyonuna 2001 y›l›nda verdiği ra-
porda şöyle demektedir: “Özel Raportör, bu nite-
likteki bütün öldürme olaylar›n› ele almamakta,
kendini bu tür öldürmelerin Devlet taraf›ndan da
desteklenip onayland›ğ› durumlarla s›n›rlamakta-
d›r. Kimi örneklerde resmi makamlar uygulamaya
örtük destek vererek bu filleri gerçekleştirenlere
dokunulmazl›k sağlamaktad›r.” (E/CN.4/2001/9,
parag. 41). Genel Kurul 55. oturumunda, “kad›n-
lara karş› namus ad›na işlenen suçlar›n ortadan
kald›r›lmas›” başl›kl› 55/66 say›l› karar› alm›şt›r. 

Komite 2001 y›l›nda Türkiye’nin İlk Raporunu
değerlendirdiğinde şu görüşü dile getirmiştir: 

“Komite, ‘namus cinayeti’ ad› alt›nda kad›nlar›n
yaflam haklar›n›n ihlal edilmesi konusunda derin
kayg›lar duymaktad›r. Bu tür fiiller genel olarak
ülkenin do¤u ve güneydo¤u bölgeleri ile kentle-
re yeni yerleflenler aras›nda görülmektedir. Ör-
neklerde, namusundan kuflku duyulan kad›nla-
r›n kendi yak›nlar› taraf›ndan öldürüldü¤ü gö-
rülmektedir ve dikkat çekici yön gerek kurban-
lar›n gerekse suçu iflleyenlerin küçük yafltakiler
olmas›d›r. 

“Komite, Sözleflmenin 2 (ayr›m gözetmeme), 3
(çocu¤un yüksek yarar›), 6 (yaflama hakk›) ve
19 (her tür fliddete karfl› korunma) maddeleri
ile, ‹nsan Haklar› Komisyonunun, yarg› d›fl› ve
keyfi infaz olaylar› ile ilgili Özel Raportörün tav-
siyeleri üzerine ald›¤› 2001/45 say›l› karar
(E/CN.4/2001/9, parag. 38-41) ve Kad›nlara
Karfl› Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Komitesinin sonuç
gözlemleri (A/52/38/Rev.1, parag. 179 ve 195)
›fl›¤›nda Taraf Devlete mevcut yasal düzenleme-
leri acilen gözden geçirerek bu tür suçlar› daha
etkili biçimde ele almas›n› ve suçun namus ad›-
na ifllenmesi halinde ceza indirimi öngören bü-
tün hükümleri yürürlükten kald›rmas›n› tavsiye
eder. Taraf Devlet ayr›ca bu konuda dinsel ve
topluluk önderlerini de kapsamak üzere genel
bir bilinçlendirme ve e¤itim kampanyas› haz›rla-
y›p uygulamal›; ülkenin özellikle do¤u ve güney-

do¤u bölgelerinde görülen ve k›z çocuklara za-
rar veren ayr›mc› tutumlar ve zararl› gelenekle-
re karfl›, bu uygulama ve geleneklerin toplum-
sal ve ahlaki olarak kabul edilemez nitelikte ol-
du¤unu sergileyen çal›flmalar yapmal›d›r. Taraf
Devlet ayr›ca infaz görevlilerine özel e¤itim ve
kaynak sa¤layarak, ‘namus cinayetine’ kurban
gitme riski alt›ndaki k›zlar›n daha etkili biçimde
korunmalar›n› ve bu tür fiillerin gerekti¤i gibi
kovuflturulmas›n› güvence alt›na almal›d›r.”
(Türkiye ‹RSG, Add. 152, parag. 31 ve 32) 

“Hiçbir çocuk yasa d›fl› ya da
keyfî biçimde özgürlü¤ünden
yoksun b›rak›lmayacakt›r. Bir
çocu¤un tutuklanmas›,
al›konulmas› veya hapsi yasa
gere¤i olacak ve ancak en son
baflvurulacak bir önlem olarak
düflünülüp uygun olabilecek en
k›sa süre ile s›n›rl› tutulacakt›r”

Komite, resmî yetkililer ve kamu görevlileri tara-
f›ndan özgürlükten yoksun b›rak›lma ile ilgili ola-
rak, Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocukla-
r›n Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Ku-
rallar›’nda yer alan hürriyeti bağlay›c› ceza tan›-
m›n› benimsemiştir. Buna göre “Özgürlüklerden
yoksun b›rakma, bir kişinin, herhangi bir yarg›sal,
idarî ve diğer kamusal yetkilinin karar› gereğince
kendi isteği ile ayr›lamayacağ› bir tutukevinde,
hapishanede ya da özel ya da kamusal bir başka
yerde tutulmas› anlam›na gelir” (bkz. Periyodik
Raporlar K›lavuzu, 137, not).

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin 9. maddesinin (1). paragraf› şöyle demekte-
dir: “1. Herkes kişi özgürlüğü ve kişi güvenliği
hakk›na sahiptir. Hiç kimse keyfî olarak gözalt›na
al›namaz veya tutulamaz. Hiç kimse hukukun ön-
gördüğü sebepler ve usuller d›ş›nda özgürlüğün-
den yoksun b›rak›lamaz.” İnsan Haklar› Komitesi
bir Genel Yorumu’nda şöyle demektedir: “1. pa-
ragraf, ister ceza yasas› gereği olsun ister zihinsel
rahats›zl›k, serserilik, uyuşturucu bağ›ml›l›ğ›,
eğitsel amaçlar, göçmenlerin denetimi vb. gereği
olsun, insanlar›n özgürlüklerinden yoksun b›rak›l-
d›ğ› her tür durum için geçerlidir.” (İnsan Haklar›
Komitesi, Genel Yorum 8, 1982,
İHB/GEN/1/Rev.5, s. 117)

Çocuk Haklar› Komitesi, Taraf Devletler’in İlk
Raporlar üzerindeki incelemeleri s›ras›nda, çeşitli
sistemlerde, çocuklar›n özürlüklerinin sosyal gü-
venlik, sağl›k ve göçmenlik gibi durumlarda k›s›t-
lamaya yönelik çeşitli yollar bulunduğunu göz-
lemlemiştir.
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“Tutuklama”, “al›konma” ve “hapis”, Gözalt›na
Al›nanlar›n ya da Hapiste Bulunanlar›n Korunma-
s›na İlişkin İlkelerde tan›mlanm›şt›r. Buna göre
“tutuklama” bir insan›n herhangi bir suç iddias›
üzerine gözalt›na al›nmas›, “gözalt›” herhangi bir
hüküm olmaks›z›n özgürlüğün k›s›tlanmas›, “ha-
pis” ise belirli bir hüküm sonucu özgürlüğünden
yoksun b›rak›lmas› anlam›na gelmektedir.

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin 9. maddesinin 4. paragraf›nda şöyle den-
mektedir: “Gözalt›na al›narak veya tutularak öz-
gürlüğünden yoksun kalan bir kimse, tutulmas›n›n
hukukîliği hakk›nda hemen karar verebilecek ve
eğer tutulmas› hukukî değilse sal›verilmesine
hükmedebilecek bir mahkemeye başvurma hakk›-
na sahiptir.”    

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 37(b). mad-
desine göre çocuklar›n yasa d›ş› ya da keyfî bi-
çimde özgürlüğünden yoksun b›rak›lmalar›, ister
çocuk adalet sistemi ister bir başka sistem sonucu
olsun, keyfî bir nitelik taş›mamal› ve yasalara uy-
gun olmal›d›r. (b) paragraf›n›n içeriği, ilgili Bir-
leşmiş Milletler kural ve ilkelerince güçlü biçim-
de desteklenmektedir ve 18 yaş›ndan küçüklerin
özgürlüklerinin k›s›tlanmas›n›n istisnaî bir durum
olmas› gerektiği belirtilmektedir: Bu yola “en son
başvurulacak bir önlem” olarak ve her durumda
“uygun olabilecek en k›sa süre için” başvurulma-
s› gerekmektedir.

Nijerya’n›n İlk Raporu’nun görüşülmesi s›ras›nda
bir Komite üyesi şu görüşü dile getirdi: “37. mad-
dede yer alan ‘en son çare’ ifadesi genellikle cid-
dî bir fiilden dolay› suçlu durumda olan çocukla-
ra yönelik bir ifade olarak yanl›ş anlaş›lmaktad›r.
Asl›nda kastedilen, çocuğun gerek duyduğu koru-
man›n sağlanabilmesi için daha iyi bir başka yol
olmamas› durumunda hapse son çare olarak baş-
vurulmas›d›r. ‘Uygun olan en k›sa süre için’ ifade-
si ise, hapsetme d›ş›nda başka önlemlere de bak›l-
mas› gerektiğini an›msatmak içindir...” (Nijerya
ÖK. 323, parag. 56)

Ayr›ca, çocuk adalet sistemiyle ilgili olarak 40.
madde, çocuğun sayg›nl›ğ›n›n korunmas›, toplum-
la bütünleşmesinin sağlanmas› gibi hususlar üze-
rinde durarak, uygun durumlarda resmî yarg›lama
süreçlerinden ve kurumlara yerleştirmeden kaç›n-
man›n daha doğru olacağ›n› vurgulamaktad›r
(bkz. s. 545).

Beijing Kurallar›’ndan 17. kural bu konulara iliş-
kin olarak ayr›nt›l› ilkeler içermektedir:

“(b) Çocuğun kişisel özgürlüğüne getirilecek k›-
s›tlamalar çok dikkatli bir incelemeden sonra ko-
nulmal› ve bu k›s›tlamalar›n mümkün olduğu ka-
dar az olmas›na özen gösterilmelidir.

(c) Özgürlükten yoksun b›rakma, suçun başka
bir kişiye yönelik ciddî bir sald›r› niteliğinde bu-

lunmas› veya çocuğun ciddî suç işlemeyi itiyat
haline getirmiş olmas› halleri d›ş›nda verilmeme-
lidir.

(d) Çocuğun yarar› çocuklara ilişkin davalarda
yol gösterici ilke olmal›d›r...”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, Özgürlü-
ğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n Korunma-
s›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallar›’n› kabul
ettiği karar›nda (karar 45/113, 14 Aral›k 1990 ve
eki) “özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan çocukla-
r›n istismara, bask›ya ve hak ihlâllerine son dere-
ce aç›k olduklar›” belirtilmekte ve “bir çocuk suç-
lunun herhangi bir kuruma yerleştirilmesinin an-
cak en son çare olarak ve mümkün olan en k›sa sü-
re için başvurulabilecek bir yol olduğunu” teyit et-
mektedir. 2. kural şöyle demektedir: “Bir çocuğun
özgürlüğünden yoksun b›rak›lmas›, başvurulabile-
cek en son tedbirdir; bu tedbir istisnaî hallerde ve
zorunlu asgarî bir süre için kullan›labilir. Özgür-
lükten yoksun b›rakma süresinin uzunluğuna yet-
kili yarg› makamlar› taraf›ndan karar verilir; bu
karar çocuğun daha erken sal›verilmesi ihtimalini
ortadan kald›rmaz.”

Gözalt›na Al›nma Harici Önlemlerle İlgili Birleş-
miş Milletler Standart Asgarî Kurallar› (Tokyo
Kurallar›) 1990 y›l›nda genel olarak gözalt›-tutuk-
lama d›ş› yollar› yayg›nlaşt›rmak ve hapse konul-
maya alternatif yapt›r›mlar uygulanan çocuklar
için asgarî güvenlik önlemleri getirmek amac›yla
benimsenmiştir. Bu kurallarda, uygulamada yaş
dolay›s›yla ayr›mc›l›k gözetilemeyeceği belirtil-
mektedir.

Çocuk Haklar› Komitesi küçük çocuklar için öz-
gürlükleri k›s›tlay›c› yapt›r›mlar uygulanmas› ko-
nusundaki duyarl›l›klar›n› dile getirmiş ve hangi
türde olursa olsun özgürlükleri k›s›tlay›c› önlem-
lere başvurulabilecek asgarî bir yaş›n belirlenme-
si gerektiğini vurgulam›şt›r. Komite, Periyodik
Raporlar K›lavuzu’nda, Sözleşme’nin 1. maddesi
uyar›nca (çocuğun tan›m›) özgürlüklerden yoksun
b›rakma önlemi için ulusal yasalarda belirli bir
yaş s›n›r›n›n belirlenip belirlenmediği sormakta ve
bu konudaki bilginin “yarg› sistemi, mülteci statü-
sü aranmas›, çocuklar›n sosyal yard›m ve sağl›k
kurumlar›na yerleştirilmeleri bağlam›nda tutukla-
ma, gözalt› ve hapis gibi uygulamalar” itibar›yla
verilmesini istemektedir (parag. 24). 

Komite, tutuklama ard›ndan ve yarg› önüne ç›kar-
t›lmadan önce çocuklar›n al›konulduklar› sürenin
uzunluğu ile gerek genel gerekse özel durumlarda
verilen cezalar›n ağ›rl›ğ› konusunda duyarl›l›klar›-
n› dile getirmiştir. Sözleşme’nin 37(d). maddesi-
nin, özgürlüğünden yoksun b›rak›lmaya, yetkili
herhangi bir mahkeme önünde itiraz etme ve bu
konudaki karar› geri ald›rma hakk›n› öngördüğü
unutulmamal›d›r.
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Kimi durumlarda Komite’nin duyarl›l›klar› daha
genel niteliktedir:

“... Özgürlükten yoksun b›rak›lma her zaman
en son yol olarak düflünülmeli ve bu arada re-
habilitasyon önlemlerine, psikolojik tedaviye ve
kiflinin toplumla yeniden bütünleflmesine özel
önem verilmelidir...” (M›s›r ‹RSG, Add.5, parag.
14)

“Özgürlükten yoksun b›rakmya aancak en son
çare olarak ve mümkün olan en k›sa süre için
baflvurulmas›na özen gösterilmelidir.” (Myan-
mar ‹RSG, Add.69, parag. 46; ayr›ca bkz. Bul-

garistan ‹RSG, Add.66, parag. 19)

Tutuklama, yarg›lama öncesi gözalt›

İnsan Haklar› Komitesi, tutuklama ile ilgili olarak,
Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin 9. maddesine ilişkin Genel Yorumu’nda
şöyle demektedir: “suç oluşturan durumlarda tu-
tuklanan ya da gözalt›na al›nan herhangi bir kişi
‘geciktirilmeden’ yetkili yarg› organlar›n›n önüne
ç›kart›lmal›d›r. Bu konuda geçerli olan süreler bir-
çok Devlet’te yasalarla belirlenmiştir ve Komi-
te’nin görüşüne göre gecikmeler birkaç günü aş-
mamal›d›r...” İnsan Haklar› Komitesi devamla
“yarg›lama öncesi gözalt›n›n bir istisna olmas› ve
mümkün olduğunca k›sa tutulmas›” gerektiğini
belirtmektedir (İnsan Haklar› Komitesi, Genel
Yorum 8, 1982, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 117).

“Beijing Kurallar›” (kural 10(2)) uyar›nca, bir ço-
cuğun yakalanmas›n›n ard›ndan “Hakim ya da
yetkili makam gecikmesizin çocuğun serbest b›ra-
k›lma durumunu tetkik etmelidir”. Kurallar’da ay-
r›ca şöyle denmektedir: “Yarg›laman›n tutuklu
olarak yap›lmas›na en son çare olarak başvurul-
mal› ve süre mümkün olduğu kadar k›sa tutulma-
l›d›r. Tutukluluk yerine mümkün olduğu kadar ya-
k›n gözetim, yoğun bak›m veya bir aile yan›na ya-
hut eğitim kurumuna yerleştirme gibi alternatif
önlemler getirilmelidir.” (kural 13). Özgürlüğün-
den Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n Korunmas›na
İlişkin Birleşmiş Milletler Kurallar› şöyle demek-
tedir: “Gözalt›nda olan veya muhakeme devam
ederken tutuklu bulunan (“yarg›lanmam›ş”) ço-
cuklar masum say›l›r ve buna göre muamele gö-
rürler. Çocuklar› tutuklamaktan mümkün olduğu
kadar kaç›n›l›r ve istisnaî hallerle s›n›rl› olarak tu-
tuklama karar› verilir. Bu suretle alternatif tedbir-
lerin uygulanmas› için her türlü çaba gösterilir.
Her nas›lsa tutuklama karar› verilmiş ise, soruştur-
ma organlar› ve çocuk mahkemeleri, tutma süresi-
ni mümkün olan en k›sa süreye indirmek için, bu
işlemlerin süratle yap›lmas›na öncelik verirler...”
(kural 17)

Çocuk Haklar› Komitesi, Taraf Devletler’de yar-

g›lama öncesi gözalt› için uzun süreler tan›nmas›
konusundaki endişelerini s›kça dile getirmiştir.
Örneğin, Bolivya ile ilgili olarak dile getirilen gö-
rüş şöyledir:

“... bu ülkede bir çocuk, gözalt› halinin yasal
olup olmad›¤›na karar verilmeden önce 45 gün
gibi uzun bir süre gözalt›nda tutulabilmekte-
dir.” (Bolivya ‹RSG, Add.1, parag. 11. Ayr›ca
bkz. Belçika ‹RSG, Add.38, parag. 11; Mada-
gaskar ‹RSG, Add.26, parag. 16; Jamaika ‹RSG,
Add.32, parag. 17; Slovenya ‹RSG, Add.65, pa-
rag. 19 ve 27)

Komite, çocuklar›n kimseyle görüştürülmeden tu-
tulduklar› durumlara ilişkin endişelerini de dile
getirmiştir (örneğin bkz. Türkiye İRSG, Add. 152,
parag. 39, 40, 65 ve 66). 

Birleşik Krall›ğ›n bir parças› olan Kuzey İrlan-
da’da olağanüstü hal yasalar›n›n sonuçlar›n› ele
alan Komite, küçük yaşlardaki çocuklar›n herhan-
gi bir suçlama olmadan 7 güne kadar gözalt›nda
tutulabilmelerini endişeyle karş›lam›şt›r:

“... Komite, ola¤anüstü durum uygulamalar›
çerçevesinde çocuklara yönelik kötü davran›fllar›
önleyecek etkili güvenceler bulunmamas›ndan
endiflelidir. Komite’nin gözlemlerine göre yine
ayn› yasalara göre 10 yafl›ndaki çocuklar›n bile
herhangi bir suç isnad› olmaks›z›n 7 gün gözal-
t›nda tutulmalar› mümkündür. Ayr›ca belirtmek
gerekirse, polise ve orduya insanlar› sokakta
durdurma, sorgulama ve arama hakk› veren
ola¤anüstü durum yasalar› çocuklara kötü dav-
ran›ld›¤›na iliflkin yak›nmalara yol açmaktad›r.
Komite mevcut durumun, bu tür yak›nmalar›n
araflt›r›l›p gere¤inin yap›lmas›n› sa¤layacak bir
mekanizma olmad›¤› yolunda güvensizli¤e yol
açmas›ndan endiflelidir.” (Birleflik Krall›k ‹RSG,
Add. 34, parag. 10)

Hapis

Komite, suç oluşturan fiillerle ilgili olarak çocuk-
lara hapis cezas› verilmesi, üstelik bu cezalar›n
uzun ve belirsiz süreler için verilmesi konusunda-
ki duyarl›l›klar›n› dile getirmiştir: 

“Komite, ülkenin ceza yasas›nda oldu¤u gibi
suçlu çocuklara uzun hapis cezalar› verilmesinin
Sözleflme’nin 37. maddesi ile ba¤daflmad›¤›n›
tespit eder...” (Vietnam ‹RSG, Add.3, parag. 6)

“Komite, yasalarda çocuk suçlular için konulan
yapt›r›mlar›n, özellikle de ölüm cezas› ile 20 y›la
indirilmifl ömür boyu hapis cezas› öngörenlerin
çok a¤›r oldu¤u görüflündedir. A¤›r cezalar, bu-
nun yan›s›ra çocuklar›n keyfî biçimde gözalt›na
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al›nmalar› ve gözalt› koflullar›n›n çok kötü olma-
s› gibi hususlar Sözleflme’nin 37. ve 40. madde-
leri ile ba¤daflmamaktad›r.” (Burkina Faso ‹RSG,

Add.19, parag. 11)

Komite, Birleşik Krall›ğa ilişkin olarak da 12 ile
14 yaşlar aras›ndaki çocuklar›n gözalt›na al›nma-
lar›na cevaz veren “güvenli eğitim kararlar›” ile
gözalt› sürelerini uzatan diğer önlemler konusun-
daki endişelerini belirtmiştir:

“... Komite, ayr›ca, yeni getirilen 1994 tarihli
A¤›r Ceza ve Kamu Düzeni Yasas›’n›n Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’ye sayg›l› olacak biçim-
de gözden geçirilmesini tavsiye eder. Bu yasa-
n›n, özellikle 12-14 yafllar›ndaki çocuklara gü-
venli e¤itim uygulanmas›n› öngören, gözalt› sü-
resini belirsiz k›lan ve 15-17 yafllar›ndaki çocuk-
lara verilecek cezalar› iki kat›na ç›kartan hüküm-
lerinin Sözleflme’nin ilke ve hükümleriyle ba¤da-
fl›rl›¤› aç›s›ndan gözden geçirilmesi gerekmekte-
dir.” (Birleflik Krall›k ‹RSG, Add.34, parag. 36)

“... Komite, ulusal yasalarda yer alan ve bir ço-
cu¤un ‘Majestelerinin uygun görmesi’ üzerine
gözalt›nda tutulabilmesine cevaz veren hüküm-
lerinin, çocuklar›n keyfî biçimde uzun süreler
gözalt›nda tutulabilmelerine yol açabilece¤in-
den endiflelidir...

“... Nihayet, Komite, Sözleflme’nin çocuklar›n
gözalt›na al›nmalar›n› ancak mümkün olan en
k›sa süre için ve en son çare olarak baflvurula-
cak bir önlem olarak gördü¤ünü vurgulamak is-
ter. Çocuklar›n kurumlara yerlefltirilmelerinden
ve gözalt›na al›nmalar›ndan mümkün oldu¤unca
kaç›n›lmal›d›r ve bu tür uygulamalara alternatif-
ler gelifltirilmeli ve bu alternatifler uygulanmal›-

d›r...” (Nijerya ‹RSG, Add.61, parag. 21 ve 40)

Çocuk adalet sistemi d›fl›nda gözalt›

Yukar›da da gösterildiği gibi (s. 555) Komite, 37.
madde uyar›nca özgürlüklerin s›n›rland›r›lmas›na
k›s›tlama getiren hükümlerin bütün durumlar için
geçerli olduğuna işaret etmiştir. Başka bir deyişle,
sağl›k ve sosyal yard›m kurumlar›na yerleştirilen,
mülteci statüsü arayan ve mülteci çocuklar da bu
kapsamdad›r. Özgürlüklerin s›n›rlanmas›na (b)
paragraf›nda getirilen kay›tlar ile (c) ve (d) parag-
raflar›nda getirilen güvenceler, Birleşmiş Millet-
ler’in ilgili kural ve ilkelerinde gösterildiği gibi
herkese eşit biçimde uygulanmal›d›r. 

Çocuklar›n mülteci statüsü aray›fl› ve
göçmenlikle ilgili olarak gözalt›na
al›nmalar›: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük-

sek Komiserliği’nin politikas›, mülteci çocuklar›n
gözalt›na al›nmamalar› doğrultusundad›r.
UNHCR’nin Mülteci Çocuklar – Koruma ve Ba-
k›m İlkeleri başl›kl› belgesi şöyle demektedir: “Ne
yaz›k ki, mülteci çocuklar, kendilerinin ya da aile-
lerinin iltica edilmek istenen ülkeye yasa d›ş› yol-
lardan girmeleri nedeniyle zaman zaman gözalt›n-
da tutulmakta ya da gözalt› ile tehdit edilmektedir-
ler. Gözalt›na al›nma bu konumdaki çocuklar aç›-
s›ndan çok sak›ncal› olabileceğinden buna yaln›z-
ca ‘son çare olarak ve mümkün olan en k›sa süre
için’ başvurulmal›d›r.” Belge bu alanda özel dü-
zenlemelere gerek olduğunu vurgulamaktad›r: Bu
çocuklar›n gözalt›ndan kurtar›lmalar› ve başka or-
tamlara yerleştirilmeleri için özel çabalar harcan-
mal›d›r. Aile üyeleri sürekli birlikte olabilmeli,
gerek gözalt› gerekse serbest b›rak›lmada birbirle-
rinden ayr›lmamal›d›rlar.” Gözalt› uygulamas› o
ülkede yürürlükte olan yasalara uygun olmal› ve
“mülteciler/mülteci statüsü arayanlarla diğer ya-
banc›lar aras›ndaki fark dikkate al›nmal›d›r.” Söz-
leşme’de ve Birleşmiş Milletler’in ilgili kuralla-
r›nda yer alan uluslararas› standartlara uyulmal›d›r
(İlkeler, s. 86-88). (44 Say›l› UNHCR Yürütme
Kurulu Karar› (1986), mülteci statüsü talep eden-
lerin gözalt›na al›nabilecekleri s›n›rl› durumlar› ve
bu kişilere yönelik davran›şlarda uyulmas› gere-
ken temel standartlar› ele almaktad›r). 

UNHCR’nin Mülteci Çocuklar Politikas›,
UNHCR personelinin, mülteci çocuklar› gözalt›na
al›nma riskinden korumak için özel çaba harcama-
lar›n› öngörmektedir (UNHCR Mülteci Çocuklar
Politikas›, UNHCR Yürütme Kurulu, EC/SCP/82,
parag. 27).

Çocuk Haklar› Komitesi, mülteci statüsü arayan
ve yabanc› çocuklar› etkileyen gözalt› uygulama-
lar› konusundaki endişelerini dile getirmiştir. Ör-
neğin:

“1997 tarihli Yabanc›lar Yasas›nda yer alan ‘ço-
cuklar söz konusu oldu¤unda daha yumuflak
araçlar kullanma’ hükmü bir yana, Komite, mül-
teci statüsü talep eden çocuklar›n s›n›r d›fl› edil-
meden önce göz alt›nda tutulmalar›ndan ciddi
biçimde kayg›l›d›r. Komiteye göre Taraf Devlet,
mülteci statüsü talep eden çocuklar› göz alt›n-
da tutma uygulamas›n› yeniden gözden geçir-
meli, bu konumdaki çocuklara çocu¤un yüksek
yarar› ilkesi do¤rultusunda davran›lmal› ve bu
uygulamalar s›ras›nda Sözleflmenin 20 ve 22.
maddelerinde yer alan hükümler gözetilmeli-
dir.” (Avusturya ‹RSG, Add. 98, parag. 27)

“Taraf Devletin yeniden grupland›rma politikas›-
n›n sonucu olarak hareket özgürlü¤ünün ve in-
sanlar›n yerleflimlerini seçme hakk›n›n ciddi bi-
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çimde ihlal edilmesi Komiteyi kayg›land›rmakta-
d›r. Komiteyi kayg›land›ran bir baflka husus da
yeniden gruplama kamplar›nda çok say›da ço-
cuk olmas› ve bu çocuklar›n son derece elverifl-
siz koflullarda yaflamas›d›r. Bu ba¤lamda çocuk-
lar zalimane, insanl›k d›fl› ve afla¤›lay›c› çeflitli
davran›fllarla karfl›laflmakta, çocuk haklar›na ilifl-
kin asgari standartlar bile ihlal edilmektedir.

“Komiteye göre Taraf Devlet daha fazla gecik-
meden bu kamplar› kapatma sürecini tamamla-
mal› ve kamplardaki çocuklarla birlikte aileleri-
nin bütün kiflisel hak ve özgürlüklerine sayg›
gösterilmesini sa¤lamal›d›r.” (Burundi ‹RSG,
Add. 133, parag. 38 ve 39)

Korunma gereksinimi olan çocuklar›n
özgürlüklerinden yoksun b›rak›lmala-
r›: Komite, korunma gereksinimi olan çocuklar›n
gözalt›nda tutulmalar›n› onaylamad›ğ›n› belirt-
miştir. Şili’nin İlk Raporu şöyle demektedir: “18
yaş›ndan küçük olup terk edilen, kötü davran›şla-
ra maruz kalan ya da davran›şsal sorunlar sergile-
yen çocuklar özgürlüklerinden yoksun b›rak›labi-
lir ya da bu çocuklar›n özgürlükleri k›s›tlanabilir.”
Bu çocuklar önce gözlem ve teşhis için bir merke-
ze al›nmakta, daha sonra bir yarg›c›n koruyucu
önlem karar› üzerine çocuk özel bir kuruma yer-
leştirilebilmektedir (Şili İR, parag. 54-55). İlk Ra-
por, suç oluşturan fiilleri nedeniyle sorumlu tutul-
mayacağ› belirlenen çocuklara Devlet taraf›ndan
ceza verilemeyeceğini belirtmektedir. Bununla
birlikte, “çocuk mahkemeleri yarg›c› taraf›ndan
›slah ve rehabilitasyon amac›yla al›nan kararlar,
çocuk aç›s›ndan ceza olarak alg›lanabilecek gö-
zalt› uygulamalar›n› da içermektedir” (Şili İR, pa-
rag. 237). Görüşmeler s›ras›nda bir Komite üyesi
şöyle demiştir: “Korunma gereksinimi olan ço-
cuklar için özgürlüklerin k›s›tlanmas›, bu çocuklar
terk edildikleri ya da kötü muameleye maruz b›ra-
k›ld›klar› için kabul edilebilir bir uygulama değil-
dir. Bu konumdaki çocuklar yasalara göre herhan-
gi bir suç işlememişlerdir ... 16-17 yaşlar›ndaki
çocuklar›n nihaî karar verilinceye kadar 15 gün ya
da daha uzun süre gözalt›nda tutulmalar› çocukla-
ra özellikle yetişkinlerle bir arada tutulduklar›nda,
zarar verebilir ve bu uygulama bu yönüyle Sözleş-
me’nin 37. maddesine ayk›r›d›r.” Bir başka Komi-
te üyesi ise şunu belirtmiştir: “Korunma gereksi-
nimi olan çocuklar özgürlüklerinden yoksun b›ra-
k›ld›klar› bir uygulamaya tâbi tutulurlarsa, bu, on-
lar›n ayn› zamanda yasalar›n koruyuculuğundan
da yoksun b›rak›ld›klar› anlam›na gelir.” (Şili
ÖK.148, parag. 34, 35 ve 38).

Komite, ayr›ca, zihinsel rahats›zl›ğ› bulunan ço-
cuklar›n hiçbir şekilde hapishaneye konulmamas›-
n› öngörmektedir:

“Zihinsel sorunu olan çocuklar›n hapishanelere
konulabilmelerine cevaz veren yasalar derhal
gözden geçirilmelidir.” (Nepal ‹RSG, Add.57,
parag. 38)

İşkence Özel Raportörü, 2000 y›l›nda Genel Kuru-
la sunduğu raporunda, cezai nitelikte olmayan ku-
rumlarda bulunan çocuklar›n zalimane, insanl›k d›-
ş› ya da aşağ›lay›c› davran›şlara maruz kald›klar›-
na ilişkin bilgiler geldiğini belirtmiştir. “Birçok
yetişkinden farkl› olarak çocuklar, ceza sistemi
içindekilerin d›ş›nda çeşitli yasal ortamlarda göz
alt›nda bulundurulabilirler. Kurumlarda tutulan ço-
cuklar›n işkenceye ya da diğer kötü davran›şlara
maruz kald›klar›na ilişkin bildirimler gelmekte-
dir...Yarg› sistemi içindeki göz alt› genellikle be-
lirli bir süre için geçerlidir. Bundan farkl› olarak
çocuklar ise bu tür kurumlarda göz alt› süresi dü-
zenli aral›klarla gözden geçirilmeden ve al›nan ka-
rar yeni bir değerlendirmeye tabi tutulmadan süre-
si belirsiz biçimde tutulmakta, bu s›rada zalimane,
insanl›k d›ş› ve aşağ›lay›c› davran›şlarla karş›laşa-
bilmektedirler. Özellikle hareket serbestisini ciddi
biçimde k›s›tlayan kurumlarda bu şekilde belirsiz
sürelerle tutulma, bizatihi kendisi zalimane ya da
insanl›k d›ş› bir tutum olarak değerlendirilmek ge-
rekir.” (A/55/290, parag. 11 ve 12). 

“özgürlü¤ünden yoksun
b›rak›lm›fl her çocu¤a insanl›kç›
biçimde ve insan kiflili¤inin
özünde bulunan sayg›nl›k ve
kendi yafl›ndaki kiflilerin
gereksinimleri göz önünde
tutularak davran›lacakt›r”

37. maddenin bu hükmü, özgürlüklerinden yoksun
b›rak›lm›ş çocuklar›n temel haklar›n› yitirmeme-
leri ve bu çocuklara yönelik muamelenin yaşlar›n›
ve gelişmelerini dikkate almas› gerektiğini vurgu-
lamaktad›r. Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş
Çocuklar›n Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Millet-
ler Kurallar›’ndan 13. kural şöyle demektedir:
“Özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan çocuklar,
ulusal veya uluslararas› hukuka göre sahip olduk-
lar› ve özgürlükten yoksun kalma durumunda da
kullan›labilen kişisel, ekonomik, siyasal, sosyal
ve kültürel haklardan, bu durumlar› ile ilgili ne-
denlerle mahrum edilemezler.”

Komite, gözalt› kurumlar›ndaki ve çocuklar›n öz-
gürlüklerinin k›s›tland›ğ› diğer mekanlardaki ko-
şullar konusundaki duyarl›l›klar›n› s›kça dile ge-
tirmiştir. Komite bu bağlamda “Beijing Kurallar›”
ile az önce sözü edilen Birleşmiş Milletler Kural-
lar›’n›n bütün durumlarda uygulanmas› gerektiği-
ni, bu tür kurumlarda yer alan bütün personele ge-
rekli eğitimin verilmesinin yan›s›ra etkili bir izle-
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me, denetleme ve şikayet mekanizmas›n›n oluştu-
rulmas›n› öngörmüştür:

Komite, özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan bütün
çocuklar›n kayda geçirilmesinin önemine değin-
mekte, Periyodik Raporlar K›lavuzu ise “yasa d›-
ş›, keyfî biçimde ve yasalar çerçevesinde” özgür-
lüklerinden yoksun b›rak›lan çocuklar›n say›s›,
gerekçeleri ve gözalt›-tutukluluk süreleri hakk›n-
da ayr›şt›r›lm›ş veri ve bilgi talep etmektedir (pa-
rag. 141).

Özgürlükten yoksun b›rak›lman›n hapishanelerde
değil de “kurumlarda” gerçekleşmesi, koşullar›n
s›k› tutulmas›, izleme vb. gerekliliklerini azaltma-
maktad›r. Sözleşme’nin 3(3). maddesi Devlet-
ler’den bu tür bütün kurumlar›n yetkililer taraf›n-
dan belirlenen standartlara uymas›n› sağlamas›n›
beklemektedir (bkz. s. 49). 

“Özgürlü¤ünden yoksun olan
her çocuk, kendi yüksek yarar›
aksini gerektirmedikçe,
özellikle yetiflkinlerden ayr›
tutulacakt›r”

37(c). maddede yer alan ve özgürlüğünden yoksun
b›rak›lan her çocuğun yetişkinlerden ayr› tutulma-
s› hükmü “kendi yüksek yarar› aksini gerektirme-
dikçe” ibaresiyle aç›lm›şt›r. Uluslararas› Kişisel
ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 10(2)(b). mad-
desi şunu öngörmektedir: “Tutuklu çocuk san›klar
yetişkinlerden ayr› tutulur ve en k›sa sürede yarg›-
sal makamlar›n önüne ç›kar›l›rlar.” Benzer biçim-
de, Mahkumlara Yönelik Tretman Programlar›na
İlişkin Asgari Standart Kurallar içinde yer alan
8(d). kural “genç hükümlülerin yetişkinlerden ay-
r› tutulmas› gerektiğini” belirtmektedir. İnsan
Haklar› Komitesi, Kişisel ve Siyasal Haklar Söz-
leşmesi’nin 10. maddesine ilişkin bir yorumunda
şu görüşü belirtmektedir: “Altparagraf 2(b), uy-
gun başka işlemlerin yan›s›ra, suçlanan genç kişi-
lerin yetişkinlerden ayr› tutulmas›n› gerektirmek-
tedir. Raporlarda verilen bilgiler, kimi Devlet-
ler’in, bu hususun Sözleşme’nin getirdiği koşul-
suz bir zorunluluk olduğunu yeterince dikkate al-
mad›klar›n› göstermektedir. Komite’nin görüşüne
göre, Sözleşme’nin metninden de anlaş›lacağ›
üzere, Devletler’in altparagraf 2(b)’ye ayk›r› tu-
tumlar›n›n herhangi bir gerekçeyle hakl› görülme-
si mümkün değildir.” (İnsan Haklar› Komitesi,
Genel Yorum 9, 1982, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 119)

Birçok Taraf Devlet, 37. maddeye ilişkin çekince
koymuş ya da aç›klamalar yapm›şlard›r. Örneğin
Avustralya’n›n görüşü şöyledir: “... (c) paragraf›-
n›n ikinci cümlesiyle ilgili olarak, hapishanedeki
çocuklar› yetişkinlerden ayr› tutma yükümlülüğü,
ancak, böyle bir ayr› tutma, sorumlu kişiler tara-
f›ndan mümkün görüldüğü ve Avustralya’n›n coğ-

rafyas› ve demografisi göz önüne al›nd›ğ›nda ço-
cuklar›n aileleriyle temaslar›n› sağlama yükümlü-
lüğü ile çelişmediği ölçüde kabul edilmektedir.
Dolay›s›yla Avustralya, Sözleşme’yi 37(c). mad-
desinin getirdiği yükümlülükleri yerine getirebil-
diği ölçüler içinde onaylamaktad›r.” Kanada ise
“Sözleşme’nin 37(c). maddesinin ortaya koyduğu
genel ilkeyi kabul etmekte, ancak aksinin müm-
kün ve arzu edilir olmad›ğ› durumlarda çocuklar›
yetişkinlerden ayr› tutmama hakk›n› sakl› tutmak-
tad›r.” İzlanda böyle bir ay›rman›n İzlanda yasala-
r›na göre zorunlu olmad›ğ›n›, ancak ayn› yasalar-
da çocuğun yerleştirileceği yer konusunda yaş›n
dikkate al›nmas›n›n öngörüldüğünü belirtmekte-
dir: “... umulan, çocuklar›n hapse yerleştirilmele-
rinde, çocuğun yüksek yarar›n›n her zaman ve her
durumda gözetilmesidir.”

Yeni Zelanda 37(c). maddeyi uygulamama hakk›-
n› sakl› tutmaktad›r. Bu çekincede “yeterince uy-
gun tesis olmamas› durumunda çocuklarla yetiş-
kinlerin ayn› yere konulmalar›n›n kaç›n›lmaz hale
gelebileceği” belirtilmektedir. Yeni Zelanda’n›n
37(c). maddesini uygulamayacağ› durumlar ara-
s›nda, “belirli bir çocuk suçlunun başka bir yere
al›nmas›n›n diğer çocuk suçlular›n yarar›na görül-
mesi ve çocuk suçlunun yetişkinlerle birlikte ol-
mas›n›n kendi yarar›na say›lmas›” yer almaktad›r.
Birleşik Krall›k ise şöyle demektedir: “Çocuk ve
genç suçlular›n tutulduklar› yerlerde herhangi bir
kişi için yeterli tesis ve imkânlar›n bulunmad›ğ›
ya da yetişkinlerle çocuklar›n kar›şt›r›lmas›nda
her iki taraf aç›s›ndan da yarar görüldüğü durum-
lar için Birleşik Krall›k, çocuklar›n yetişkinlerden
ayr› tutulmas›n› öngören hükümleri itibar›yla
37(c). maddeyi uygulamama hakk›n› sakl› tut-
maktad›r.” (ÇHK/K/Rev.8, s. 16, 24, 34 ve 42)

Çocuk Haklar› Komitesi bu çekincelere ilişkin du-
yarl›l›ğ›n› dile getirmiş ve Taraf Devletler’den çe-
kincelerini geri çekmeyi düşünmelerini istemiştir
(örneğin bkz. Birleşik Krall›k İRSG, Add.34, pa-
rag. 7, Kanada İRSG, Add.37, parag. 10; İzlanda
İRSG, Add.50, parag. 4; Yeni Zelanda İRSG,
Add.71, parag.8;).

Komite, ayr› yerlere konulmama konusundaki çe-
şitli durumlara dikkat çekmiş, çocuklar›n yetişkin-
lerden ayr› yerlerde tutulmas›n›n, özgürlüklerin
k›s›tland›ğ› her durumda gözetilmesi gereken bir
kural olduğunu vurgulam›şt›r. 

Yarg›lama öncesi gözalt›nda tutulan
çocuklar›n özgürlüklerinden yoksun
b›rak›lm›fl di¤er çocuklardan ayr›
tutulmas›

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
şunu öngörmektedir: “Tutuklu san›klar, istisnaî
haller d›ş›nda mahkumlardan ayr› tutulur ve ken-
dilerine mahkum edilmemiş kimselerin statüsüne



561‹fiKENCE, AfiA⁄ILAYICI DAVRANIfi VE ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKMA

uygun tarzda ayr› bir muamele uygulan›r.” (mad-
de 10(2)(a)). Ayr›ca, Mahkumlarla İlgili Standart
Asgarî Kurallar da “yarg›lanmam›ş tutuklular hü-
küm giymiş olanlardan ayr› tutulacakt›r” demek-
tedir (kural 8(b)). Nihayet Özgürlüğünden Yok-
sun B›rak›lm›ş Çocuklar›n Korunmas›na İlişkin
Birleşmiş Milletler Kurallar›’na öngördüğüne gö-
re de “... Tutuklu çocuklar, hükümlü çocuklardan
ayr› yerlerde tutulur” (kural 17).

Çocuk Haklar› Komitesi, henüz yarg›lanmam›ş
tutuklular›n hüküm giymiş mahkumlardan ayr› tu-
tulmas› yönündeki ilkeyi onaylamaktad›r. Komite

“... herhangi bir suçtan dolay› hüküm giymeden
gözalt›na al›nan çocuklar›n, hüküm giymifl kifli-
lerle ayn› yerde tutulmalar›n› üzüntüyle karfl›la-
maktad›r.” (Ürdün ‹RSG, Add.21, parag. 16)

Komite ayr›ca...en az›ndan bir büyük merkezde
hükümlülerle mahkeme önüne ç›kacaklar›n ayr›
ayr› yerlere konulmad›klar›na dikkat çekmek is-
ter.” (Paraguay ‹RSG, Add. 75, parag. 28)

“... ola¤anüstü durumlar
d›fl›nda ailesi ile yaz›flma ve
görüflme yoluyla iliflki kurma
hakk›na sahip olacakt›r”

37. maddenin (c) paragraf› özgürlüğünden yoksun
b›rak›lan her çocuğun “olağanüstü durumlar d›ş›n-
da ailesi ile yaz›şma ve görüşme yoluyla ilişki
kurma hakk›na sahip olduğunu” belirtmektedir.
Sözü edilen “olağanüstü” durumlar›n ise, çocuğun
yüksek yarar›n›n gözetilmesi ilkesi başta olmak
üzere, Sözleşme’nin ilkeleri ›ş›ğ›nda gerekçelen-
dirilmesi gerekmektedir:

“Komite, çocuk adalet sisteminin ve infaz ku-
rumlar›n›n 37. madde ile ne ölçüde ba¤daflt›¤›
ve bu tür durumlarda çocu¤un bofl zaman, aile-
siyle temas ve yüksek yarar haklar›n›n ne kadar
gözetildi¤i konusunda endiflelere sahiptir. (Rus-
ya Federasyonu ‹RSG, Add.4, parag. 14)

“Ayr›ca, Komite, çocuklar›n tutulduklar› yerlerde-
ki koflullara, özellikle çocuklar›n ana-babalar› ile
görüflme imkânlar›na iliflkin ciddî endifleler besle-
mektedir…” (Nijerya ‹RSG, Add.61, parag. 23)

“özgürlü¤ünden yoksun
b›rak›lan her çocuk, k›sa
zamanda yasal ve uygun olan
di¤er yard›mlardan yararlanma
hakk›na sahip olaca¤› gibi
kendisine verilen cezan›n
yasaya ayk›r›l›¤›n› bir
mahkeme ya da di¤er yetkili,

ba¤›ms›z ve tarafs›z makam
önünde iddia etme ve böylesi
bir ifllemle ilgili olarak ivedi
karar verilmesini isteme
hakk›na da sahip olacakt›r.”

40. madde, Beijing Kurallar› ve diğer belgeler gi-
bi (bunlar›n daha ayr›nt›l› aç›klamas› için bkz.
madde 40) çocuk adalet sistemine ilişkin olarak
sağlanmas› gereken diğer güvenceler konusunda
ayr›nt›l› bilgiler vermektedir.

Özgürlüğünden yoksun b›rak›lma durumunun ya-
sall›ğ›na itiraz ve bu konunun hemen karara bağ-
lanmas› hakk›, İnsan Haklar› Evrensel Bildirge-
si’nin 8. maddesinde güvence alt›na al›nm›şt›r:
“Her şahs›n kendine Anayasa veya kanun ile tan›-
nan temel haklara ayk›r› muamelelere karş› fiilli
netice verecek şekilde millî mahkemelere müraca-
at hakk› vard›r”; Uluslararas› Kişisel ve Siyasal
Haklar Sözleşmesi’nin 9(4). maddesi ise şöyle
demektedir: “Gözalt›na al›narak veya tutularak
özgürlüğünden yoksun kalan bir kimse, tutul-
mas›n›n hukukîliği hakk›nda hemen karar vere-
bilecek ve eğer tutulmas› hukukî değilse sal›veril-
mesine hükmedebilecek bir mahkemeye başvur-
ma hakk›na sahiptir”. İnsan Haklar› Komitesi, bu
konu bağlam›nda neyin “yarg› organ›”
say›lacağ›na ilişkin aç›klamalar getirmekte ve
Sözleşme’nin 9(4). maddesinin idarî bir makam
ya da yetkili taraf›ndan emredilenler dahil her tür
gözalt› durumu için geçerli olduğunu belirtmek-
tedir. (bkz. Antti Vuolanne – Finlandiya aras›n-
daki dava (265/1987) (7 Nisan 1989), Genel Kurul
44. oturum resmî tutanaklar›, Ek No. 40 A/44/40,
Ek X, Bölüm J vb., al›nd›ğ› yer İnsan Haklar› ve
Yarg›lama Öncesi Gözalt›, s. 40)

Herhangi bir Tutukluluk ve Hükümlülük
Durumunda Olan Kişilerin Korunmalar›na İlişkin
İlkeler (Genel Kurul Karar› 43/173, 9 Aral›k
1998, Ek) belgesinde yer alan 32. ilke şöyle
demektedir: “1. Gözalt›nda tutulan herhangi bir
kişi ya da vekili, durumunun yasalara uygun ol-
mad›ğ› iddias›yla ve en k›sa sürede serbest kalma
amac›yla ulusal yasalar çerçevesinde ilgili yarg›
organ›na ya da başka bir makama her an başvurma
hakk›na sahiptir. 2. Bu itiraz›n görüşüldüğü süreç
basit ve h›zl› olmal›, yeterli maddî gücü olmayan-
lar için herhangi bir masraf içermemelidir. Kişiyi
gözalt›nda tutan yetkili, keyfî gecikme olmaks›z›n
ilgili kişiyi bu konuda karar verecek organ›n
önüne ç›karmakla yükümlüdür.” İnsan Haklar›
Komisyonu’nun 1992 y›l›nda ald›ğ› bir kararda
(1992/35) bu konuda eksikleri bulunan Devlet-
ler’in bu eksiklerini kapatmalar› istenmektedir.

Çocuk Haklar› Komitesi, bu konuda yeterli
hukukî yard›m yap›lmamas›na işaret etmiştir.
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Komite, 1. madde (çocuğun tan›m›) ›ş›ğ›nda,
“ana-baban›n onay› d›ş›nda hukukî yard›ma baş-
vurma” için yasalarda belirli bir yaş s›n›r›n›n ön-
görülüp öngörülmediği konusunda bilgi istemek-
tedir (Periyodik Raporlar K›lavuzu, parag. 24).
Komite bir örnekten hareketle şu yorumda bulun-
muştur:

Komite, bu konudaki güvencelerin, çocuk adaleti
ile ilgili sistem d›ş›nda da, özgürlükten yoksun
b›rak›lman›n söz konusu olduğu her durumda
geçerlilik taş›d›ğ›n› belirtmiştir (ayr›ca unutul-
mamas› gerekir ki, Beijing Kurallar›’ndan 3.
kural, ilkelerin bak›m ve sosyal yard›m kurum-
lar›nda bulunan çocuklar› da kapsayacak biçimde
genişletilmesini teşvik etmektedir). Komite,
konuyla ilgili Genel Görüşme’nin ard›ndan şu
yorumu yapm›şt›r:

“Çocuklar›n, sosyal yard›m ve güvenlik gerek-
çesiyle, çocu¤un yüksek yarar›n› dikkate al-
madan, bu arada yerlefltirme karar›na yarg› or-
gan› önünde itiraz etme, çocu¤a yönelik
muamelenin ve kald›¤› yerdeki koflullar›n sürekli
izlenmesi ve flikayette bulunabilme haklar› dahil
olmak üzere Sözleflme’nin tan›d›¤› temel güven-
celeri gözetmeden kurumlara yerlefltirilmeleri
endifle yaratmaktad›r.” (onuncu oturum raporu,
Ekim-Kas›m 1995, ÇHS/K/46, parag. 228)

fiikayette bulunma usulleri 

Komite, Sözleşme’nin 12. maddesini çocuklara
şikayet hakk›n› tan›yan bir hüküm olarak değer-
lendirmiş (bkz. s. 177) ve özgürlüğünden yoksun
b›rak›lan çocuklar için bu hakk›n önemini vur-
gulam›şt›r.

Komite’nin çocuk adaletine ilişkin sistemleri
konu alan raporu, bu süreçte yer alan çocuklar›n
genellikle,

“kötü muamele ve cinsel istismar dahil, temel
haklar›n›n ihlâli durumlar›nda flikayette bulun-
ma hakk›ndan yoksun b›rak›ld›klar›n›” belirt-
mektedir (onuncu oturum raporu, Ekim-Kas›m
1995, ÇHS/K/46, parag. 220) 

Yukar›da da işaret edildiği gibi, Komite, “çocuk-
lara yönelik şiddet” konulu Genel Görüşmesinin
ard›ndan, çocuklar›n şikayet mekanizmalar›na
ulaşabilmeleri konusunda ayr›nt›l› tavsiyeler
geliştirmiştir (25. oturum raporu, Eylül/Ekim
2000,ÇHS/K/100, s. 134). 

Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kural-
lar›’ndan 24. kural şunu öngörmektedir: “Çocuk-
lar›n kuruma girişi yap›l›rken, tutulduklar› kuru-
mun düzeni ile ilgili kurallar›n bir kopyas›, sahip
olduklar› haklar› ve yükümlülükleri an-
layabilecekleri bir dilde anlatan bir yaz› ile birlik-
te, yapacaklar› şikayetleri inceleyecek yetkili
makamlar›n adresleri ve ayr›ca kendilerine hukukî
yard›m sağlayacak kamu ve özel kuruluşlar›n ad-
resleri verilir. Okuma yazmas› olmayan veya
yaz›l› metinlerin dilinden anlayamayan çocuklara,
bu konular› tam olarak anlayabilecekleri bir tarz-
da bilgi verilir.”

25. kural şöyle demektedir: “Bütün çocuklar›n,
tutulduklar› kurumun iç yap›s›n› düzenleyen
kurallar›n›, kendilerine verilen bak›m›n bedel-
lerini ve uygulama metodunu, disiplin hüküm-
lerini ve uygulama usullerini, bilgi edinme ve
şikayet etme usulleri ile, tutulduklar› süre içinde
sahip olduklar› haklar› ve yükümlülükleri tam
olarak kavramalar›n› sağlayacak konular› an-
layabilmeleri için kendilerine yard›m edilir.”

Bunlara ek olarak 75.-78. kurallar, çocuk suç-
lular›n, uygun kanallar› kullanarak taleplerini ve
şikayetlerini kurum yönetimine ve yetkili temsil-
cilerine, merkezî idareye, yarg›sal makamlara ya
da uygun diğer kişilere iletme f›rsat›na sahip ol-
malar›n› öngörmektedir. “Özgürlüklerinden yok-
sun b›rak›lan çocuklar taraf›ndan yap›lan şikayet-
leri almak ve incelemek ve hakkaniyete uygun bir
çözüm sağlanmas› için yard›m etmek üzere,
bağ›ms›z bir hizmet birimi (ombudsman) kurul-
mas› için çaba gösterilir.” (kural 77). “Her
çocuğun şikayette bulunmak amac›yla aile
üyelerinden, hukuk dan›şmalar›ndan, insanî yar-
d›m kuruluşlar›ndan veya mümkün olduğu takdir-
de başkalar›ndan da yard›m istemeye hakk› vard›r.
Okuma-yazma bilmeyen çocuklar›n hukukî dan›ş-
manl›k veren veya şikayetleri almaya yetkili olan
kamu veya özel kuruluş veya örgütlerin hizmet-
lerine ihtiyaç duymalar› halinde, kendilerine yar-
d›m edilir.” (kural 78).

Eğitim

Komite, çocuklar›n gözalt›nda tutulmalar› ya da
yarg›lanmalar› ile ilgili kurum ve süreçlerde görev
yapan herkesin, gerek Sözleşme’nin ilke ve
hükümleri, gerekse ilgili diğer Birleşmiş Milletler
belgelerinde yer alan kurallar ve ilkeler konusun-
da eğitilmesi gerektiğini ›srarla tavsiye etmiştir.
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

37. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (37. madde, adalet, içiflleri, sosyal yard›m ve göçmenlik iflleri ile ilgili devlet kurulufl-
lar›n› özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma. 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 37. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (37. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin adalet
mekanizmas›nda çal›flanlar›, hukukçular›, güvenlik güçlerini, çocuk adalet sisteminde görev alan herkesi,
çocuklar›n ayr› tutulduklar› yerler dahil her tür kurumsal bak›m kurumunda ve çocuklar›n özgürlüklerinin
k›s›tland›¤› yerlerde çal›flanlar› kapsamas› gerekir).

3377..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr

� ‹flkence ve her tür ac›mas›z, insanl›k d›fl› ya da afla¤›lay›c› davran›fl ya da ceza, yasalarda özel olarak çocuk-
lar› da kapsayacak biçimde yasaklanm›fl m›?

� Yasalarda iflkencenin tan›m› yer al›yor mu?

� Bu yasaya, hangi koflulda olursa olsun tan›nan istisnalar var m›?

� Yasalar, 18 yafl›ndan küçük çocuklara iflledikleri suçlar nedeniyle ölüm cezas› verilmesini yasakl›yor mu?
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� Tahliye imkân› olmayan ömür boyu hapis cezalar› 18 yafl›ndan küçük çocuklar için her durumda yasaklanm›fl
m›?

� 18 yafl›ndan küçük çocuklara mu¤lak ve kesin içerik tafl›mayan ceza verilmesi yasaklanm›fl m›?

Fiziksel cezan›n her türünün 18 yafl›ndan küçüklere afla¤›daki durum ve mekanlar itibar›yla uygulanmas› yasak-
lanm›fl m›?

� mahkeme taraf›ndan verilen hüküm ve ceza infaz kurumlar›nda uygulanan ceza olarak,

� okullarda uygulanan ceza olarak,

� içinde çocuklar›n yer ald›klar› herhangi bir kurumda uygulanan ceza olarak,

� alternatif bak›m›n herhangi bir biçiminde uygulanan ceza olarak,

� aile içinde uygulanan ceza olarak.

� Çocuklar›n tek kiflilik hücrelerde tutulmalar› her koflulda yasak m›?

� Devlet, çocuklar› iflkenceden ve ac›mas›z, insanl›k d›fl› ya da afla¤›lay›c› di¤er bütün davran›fllardan koru-
mak amac›yla bilinç ve duyarl›l›k oluflturma kampanyalar› yürütüyor mu?

� Devlet, ‹flkenceye ve Di¤er Zalimce, ‹nsanl›kd›fl› veya Onur K›r›c› Muamele ve Cezaya Karfl› Sözleflme’yi
onaylam›fl m›? 

Tutuklanma

� Adalet sisteminde 18 yafl›ndan küçük herkese çocuk olarak davran›l›yor mu?

Yasalar, politikalar ve uygulamalarda, çocuklar›n tutuklanmas›na yaln›zca

� son çare olarak, ve

� mümkün olan en k›sa süre geçerli olmak üzere baflvuruluyor mu?

Bir çocu¤un

� tutuklanamayaca¤›,

� tutuklama karar›ndan önce polis ya da baflka yetkililerce göz alt›na al›namayaca¤› belirli bir yafl s›n›r›
var m›?

Devlet’te geçerli olan yasalar ve di¤er önlemler, bir çocu¤un tutuklanma öncesinde göz alt›na al›nmas›na yaln›zca

� son çare olarak, ve

� mümkün olan en k›sa süre geçerli olmak üzere baflvurulmas›n› sa¤l›yor mu?

Tutuklanma sonras›nda özgürlükten yoksun b›rak›lma

� Bir çocuk tutukland›ktan sonra, tutukluluk durumunun kald›r›lmas› için ç›kabilece¤i ilk duruflmaya kadar
geçecek süre için azamî bir s›n›r getirilmifl mi?

� Daha küçük çocuklar›n tutukland›ktan sonra hiç süre geçmeden hemen mahkeme önüne ç›kar›lmalar›n›
gerektiren belirli bir yafl s›n›r› konulmufl mu?
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Yasalar, bir çocu¤un tutuklama ard›ndan özgürlü¤ün k›s›tlanmas›na yaln›zca

� son çare olarak, ve

� mümkün olan en k›sa süre için baflvurulmas›n› sa¤l›yor mu?

Duruflma öncesi özgürlükten yoksun b›rak›lma

Yasalar, bir çocu¤un duruflmaya ç›kar›lmadan önce özgürlü¤ün k›s›tlanmas›na yaln›zca

� son çare olarak, ve

� mümkün olan en k›sa süre için 

baflvurulmas›n› sa¤l›yor mu?

� Daha küçük çocuklar›n duruflmaya ç›kar›lmadan önce gözalt›nda tutulamayacaklar› belirli bir yafl s›n›r› var
m›?

� Yasalar, duruflmadan önce gözalt›na al›nan çocuklar›n hüküm giymifl çocuklardan ayr› yerlerde tutul-
malar›n› sa¤l›yor mu?

� Mümkünse Çocuklar›n duruflma öncesinde gözalt›nda tutulmalar›n› gereksiz k›lacak alternatif önlemler var
m›?

Mahkeme karar›yla özgürlükten yoksun b›rak›lma 

� Çocu¤a hapis cezas›n›n uygulanabilece¤i asgari yafl belirlenmifl midir?

� Bu yafl s›n›r›n›n alt›nda olup belirli suçlar› iflledi¤i ileri sürülen, bununla suçlanan ya da suçu iflledi¤i belir-
lenen çocuklar›n özgürlüklerinin k›s›tlanmas›na olanak tan›yan baflka düzenlemeler yok mu?

Hapis ya da hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n çocuklara yaln›zca

� son çare olarak, ve

� süre mümkün oldu¤unca k›sa tutularak 

verilmesini sa¤layacak güvenceler var m› ?

Mahkeme karar› d›fl›nda özgürlükten yoksun b›rak›lma

18 yafl›ndan küçüklerin özgürlüklerinin k›s›tlanmas›na izin veren di¤er bütün yasa hükümleri, bu k›s›tlaman›n
afla¤›daki sistemler çerçevesinde gerçekleflmesi halinde, Sözleflme’nin 37. ve di¤er maddelerine uygunluk tafl›yor
mu?

� ceza/çocuk adalet sisteminde,

� sosyal refah sisteminde? 

� e¤itim sisteminde,

� ruh sa¤l›¤› dahil sa¤l›k sisteminde,

� iltica talebi ve göç olaylar›na iliflkin olarak,

� di¤er bütün durumlarda.

� Yasalar, her bir durumda, herhangi bir çocu¤un (erkek/k›z) özgürlü¤ünün k›s›tlanamayaca¤› asgarî bir yafl
s›n›r› belirlemifl mi?



566 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

Yasalar her bir durumda, ceza sistemi d›fl›ndaki herhangi bir k›s›tlaman›n yaln›zca

� son çare olarak,

� mümkün olan en k›sa süre için,

� ve belirsiz süreler koymadan 

uygulanmas›n› güvence alt›na al›yor mu?

� Çocuklar›n özgürlüklerinin, yasalarda belirtilmeyen gerekçelerle s›n›rland›¤› durumlar oluyor mu?

Afla¤›da belirtilen yerlerde bulunan çocuklar›n özgürlüklerinin k›s›tlanmas›n› engelleyecek yasal önlemler var m›?

� Devlet yönetimindeki kurumlar ve hizmetler,

� di¤er kurumlar ve hizmetler,

� Çocuklar›n özgürlüklerinin ana-babalar/vasiler/koruyucu aileler ve benzer konumdaki kifliler taraf›ndan
keyfî biçimde k›s›tlanmas›n› s›n›rland›racak yasal hükümler var m›?

Gözalt› - tutukluluk koflullar›

(Ayr›ca, Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Birleflmifl Milletler Kurallar›’nda yer
alan ayr›nt›l› standartlara bkz.)

� Yukar›da sözü edilen Birleflmifl Milletler belgesi, özgürlükten yoksun b›rak›lmay› içeren her duruma uy-
gulanabilecek biçimde yasalara içsellefltirilmifl mi?

� Çocuklar›n özgürlüklerinden yoksun b›rak›labilecekleri bütün kurumlar›n etkili biçimde izlenmesi ve denet-
lenmesi yap›l›yor mu?

� Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lm›fl çocu¤un durumunun ve kendisine yönelik davran›fllar›n düzenli aral›k-
larla incelenmesi hakk›na yasalarda yer verilmifl mi?

� Herhangi bir çocu¤un özgürlükten yoksun b›rak›lma durumuna iliflkin ayr›nt›lar gerekti¤i gibi kaydediliyor
ve bu konuda bildirimde bulunuluyor mu?

� Özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan bütün çocuklara iliflkin ayr›flt›r›lm›fl veriler derleniyor mu?

� Özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan bütün çocuklar, kendilerine yönelik davran›fllarla ilgili olarak etkili
flikayet ve baflvuru imkânlar›na sahipler mi? 

Yetiflkinlerden ayr› tutulma

Çocu¤un kendi yüksek yarar›na ayk›r› olmad›¤› sürece özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan çocuklar afla¤›daki
durumlarda her zaman yetiflkinlerden ayr› tutuluyorlar m›?

� tutuklama öncesinde,

� tutuklama sonras›nda,

� duruflma öncesinde

� mahkeme karar›ndan sonra,

� ruh sa¤l›¤› dahil olmak üzere sa¤l›k sisteminde,

� sosyal güvenlik sisteminde,

� iltica talebi ve göçmenlikle ilgili durumlarda,

� di¤er durumlarda.
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Aile ile temas

� Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lm›fl çocuklar›n ailesiyle yaz›flma ve görüflme yoluyla temas› sürdürme hak-
k›na yasalarda yer verilmifl mi?

� Bu hakka konulan k›s›tlamalar ola¤anüstü durumlarla s›n›rl› tutulmufl mu?

� Herhangi bir k›s›tlama olmas› durumunda, ilgili çocu¤un ba¤›ms›z bir organa baflvurma hakk› var m›?

Hukukî ve di¤er yard›mlardan yararlanma

Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan çocu¤un

� tutuklanma öncesinde gözalt›nda iken,

� tutuklanma üzerine,

� duruflma öncesi gözalt›nda tutulurken,

� mahkeme karar› sonras›nda tutuklu iken,

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 37. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 37. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 19: her tür fliddete karfl› korunma

Madde 20: alternatif bak›m

Madde 22: mülteci çocuklar

Madde 24: sa¤l›k hizmetlerinde k›s›tl›l›k durumu

Madde 25: bulunulan yerin/davran›fllar›n düzenli denetlenmesi

Madde 34: cinsel sömürüden korunma

Madde 38: silahl› çat›flma

Madde 39: iflkence ma¤durlar›na rehabilitasyon

Madde 40: çocuk adalet sistemi
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� baflka herhangi bir durumda özgürlü¤ünden yoksun kald›¤›nda,

hukukî ve di¤er tür yard›mlar için baflvurma hakk› var m›?

Duruma itiraz için gerekli düzenlemeler

Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan her çocuk

� tutuklanma öncesinde,

� tutuklanma sonras›nda,

� mahkeme karar›ndan sonra,

� di¤er durumlarda,

bu duruma mahkemede ya da yetkili bir baflka organ önünde itiraz hakk›na sahip mi?

� Bu tür itiraz durumlar›nda yasalar çocuk hakk›nda gecikmeden gerekli karar›n verilmesini güvence alt›na
al›yor mu?
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1. Taraf Devletler, silahl› çat›flma halinde kendilerine uygulanabilir olan uluslararas› hukukun, çocuklar› da
kapsayan insanî kurallar›na uyma ve uyulmas›n› sa¤lama yükümlülü¤ünü üstlenirler.

2. Taraf Devletler, on befl yafl›ndan küçüklerin çat›flmalara do¤rudan kat›lmamas› için uygun bütün önlem-
leri al›rlar.

3. Taraf Devletler, özellikle on befl yafl›na gelmemifl çocuklar› askere almaktan kaç›n›rlar. Taraf Devletler, on
befl ile on sekiz yafl aras›ndaki çocuklar›n silah alt›na al›nmalar› gereken durumlarda, önceli¤i yaflça büyük
olanlara vermek için çaba gösterirler.

4. Silahl› çat›flmalarda sivil halk›n korunmas›na iliflkin uluslararas› insanl›kç› hukuk kurallar› taraf›ndan
öngörülen yükümlülüklerine uygun olarak, Taraf Devletler, silahl› çat›flmalardan etkilenen çocuklara koru-
ma ve bak›m sa¤lamak amac›yla mümkün olan her türlü önlemi al›rlar.

38.
madde gereğince, Taraf Devletler;
• silahl› çat›şma halinde kendile-
rine uygulanabilir olan uluslara-
ras› hukukun, çocuklar› da kap-

sayan insanî kurallar›na (esas olarak, dört Ce-
nevre Sözleşmesi ve iki Ek Protokol) uymak
ve uyulmas›n› sağlamak yükümlülüğünü üstle-
nirler;

• on beş yaş›ndan küçüklerin çat›şmalara doğru-
dan kat›lmamas› için uygun olan bütün önlem-
leri almak;

• özellikle on beş yaş›na gelmemiş çocuklar› as-
kere almaktan kaç›nmak;

• on beş ile on sekiz yaş aras›ndaki çocuklar›n
silah alt›na al›nmalar› gereken durumlarda, ön-
celiği yaşça büyük olanlara vermek;

• silahl› çat›şmadan etkilenen çocuklara koruma
ve bak›m sağlamak amac›yla mümkün olan
her türlü önlemi almak;

ile yükümlü k›l›nm›şlard›r. 

Çocuk Haklar› Komitesi silahl› çat›şman›n çocuk-
lar üzerindeki etkisinin Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme’nin bütün maddeleri çerçevesinde ele
al›nmas›n› vurgular; Devletler silahl› çat›şma s›ra-
s›nda yarg›lama çevrelerindeki bütün çocuklar›n
haklar›n› hayata geçirmek için önlemler almak du-
rumundad›rlar. Sözleşme’nin bu maddeleri, silah-
l› çat›şma zamanlar›nda küçümsenmemelidir.
Özelde, çocuk tan›m›n›n ve çocuğun yüksek yara-
r› ilkesinin ›ş›ğ›nda, 18 yaş alt› hiçbir çocuğun
düşmanl›klara doğrudan ya da dolayl› biçimde da-
hil edilmesine izin verilmemesi ve 18 yaş alt› hiç-
bir çocuğun normal askere alma sistemi içinde ya
da gönüllü kay›t yoluyla silahl› çat›şmalarda yer
almamas› gerektiğine yönelik görüşünü vurgula-
m›şt›r. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2000 y›l› May›s
ay›nda çocuklar›n silahl› çat›şmalara kat›lmalar›
ile ilgili İhtiyari Protokolü benimsemiştir. Bu Pro-
tokolü kabul eden devletlerin, 18 yaş›ndan küçük
çocuklar›n çat›şmalarda doğrudan rol almamalar›-

38. Maddenin Metni

Silahl›
çat›flmalardan
etkilenen
çocuklar›n
korunmas›

Özet
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n› ve zorla askere al›nmamalar›n› sağlamak için
“gerekli bütün önlemleri” alacaklard›r. Gene ayn›
Protokole göre Taraf Devletlerin gönüllü askerlik
yaş›n› da zamanla uzatmalar› beklenmektedir
(bkz. s.647.) 2002 y›l› Şubat ay› sonu itibar›yla
Protokol 77 ülke taraf›ndan imzalanm›ş, 14 ülke
de belgeyi onaylam›şt›r. Sonuçta, onuncu onay
belgesinin de tesliminden üç ay sonra, 12 Şubat
2002’de Protokol yürürlüğe girmiştir (madde 9). 

17 Temmuz 1998’de benimsenen Uluslararas› Ce-
za Mahkemesi Roma Yönetmeliği, 15 yaş›ndan
küçük çocuklar›n ülkedeki silahl› kuvvetlere al›n-
mas›n› ya da kabul edilmesini, bu çocuklar›n ça-
t›şmalarda aktif olarak kullan›lmas›n› bir savaş su-
çu saymaktad›r (madde 8).

Uluslararas› Çal›şma Örgütü Genel Konferans› da

1999 y›l›nda 182. say›l› Çocuk İşçiliğinin en Kö-
tü Biçimleri Sözleşmesini kabul etmiştir. Bu söz-
leşme “silahl› çat›şmalarda çocuklar›n zorla silah
alt›na al›nmalar›n›” çocuk işçiliğinin en kötü bi-
çimleri aras›nda saymaktad›r (madde 3). 

1996’da, Komite taraf›ndan sunulan, Silahl› Ça-
t›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkisi başl›kl› te-
mel bir çal›şma, Graça Machel taraf›ndan Birleş-
miş Milletler Genel Kurul’a sunulmuştur. Daha
sonra BM Genel Sekreterinin silahl› çat›şma or-
tamlar›ndaki çocuklarla ilgili Özel Raportörü
atanm›ş ve Güvenlik Konseyi çocuklar›n silahl›
çat›şmalarda kullan›m›n› ağ›r bir dille k›nam›şt›r. 

Komite, Taraf Devletler’in raporlar›n› incelemesi
s›ras›nda, silahl› çat›şman›n çocuklar üzerindeki
etkilerine ilişkin ciddî kayg›lar›n› ifade etmiştir.�

Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Özel koruma önlemleri

Bu bölümde, Taraf Devletler’den, aşağ›da belirtilen konuya ilişkin olarak, yürürlükte olan belli baş-
l› yasal, yarg›sal, idarî ya da diğer önlemler dahil, Sözleşme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas› sü-
recinde kaydedilen ilerleme ve karş› karş›ya kal›nan etmenler ve güçlüklere; gelecek için belirlenen
öncelikler ve somut hedeflere ilişkin bilgi talep edilmektedir.

(a) Olağanüstü durumlardaki çocuklar

...

(ii) Silahl› çat›şma ortamlar›ndaki çocuklar (madde 38, bedensel ve ruhsal olarak sağl›ğa kavuştur-
ma ve toplumla yeniden bütünleştirme dahil olmak üzere (madde 39);...”.

(ÇHS/K/5, parag. 23)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“VIII. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLERİ (maddeler 22, 38, 39, 40, 37(b)-(d), 32-36)

A. Olağanüstü durumlardaki çocuklar

2. Silahl› çat›şma ortamlar›ndaki çocuklar (madde 38), bedensel ve ruhsal olarak sağl›klar›na kavuş-
turulmalar› dahil olmak üzere (madde 39)

Silahl› çat›şma ortamlar›nda, çocuğa ilişkin uygulanabilir uluslararas› insanl›kç› hukukun kurallar›-
na sayg› gösterilmesi ve söz konusu sayg›n›n güvence alt›na al›nmas› için, 38. madde uyar›nca benim-
senen, yasal, idarî ve eğitici niteliklerdekiler dahil olmak üzere, al›nan önlemler hakk›nda bilgi veri-
niz. Bu bağlamda, raporlar, uluslararas› sözleşmeler, antlaşmalar ve Devlet’e uygulanabilir olan in-
san haklar› hukukunun diğer kurallar› ve bunlar› yürürlüğe geçirmek için benimsenen önlemlerin et-
kin bir biçimde yayg›nlaşt›r›lmas›n› ve konu dahilindeki profesyonellerin uygun biçimde yetiştirilme-
lerini güvence alt›na alman›n yan› s›ra, söz konusu kural ve önlemleri de saptamak durumundad›rlar.
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Lütfen, 15 yaş›na ulaşmam›ş kişilerin çat›şmalara kat›lmamalar›n› güvence alt›na almak amac›yla,
38. maddenin 2. paragraf› uyar›nca al›nan, yasal, idarî ve benzeri, tüm önlemleri belirtiniz. Bu çer-
çevede, raporlar, çat›şma durumlar›nda çocuğun haklar›n› korumak ve güvence alt›na almak üzere
benimsenmiş önlemleri de belirtmek durumundad›r. Bu durumu izlemek üzere kurulmuş olan herhan-
gi bir mekanizmaya ilişkin bilgi sağlanmal›d›r. İlgili olduğunda, çat›şmalara kat›lan çocuklar›n, yaş,
cinsiyet ve sosyal ve etnik köken dahil olmak üzere, oran›na da işaret edilmelidir. 

Lütfen, 38. maddenin 3. paragraf› uyar›mca, askere al›nmalar söz konusu olduğunda, 15 yaş›na ulaş-
m›ş, ancak henüz 18’ine gelmemiş kimseler aras›nda önceliğin en büyük olana verildiğini güvence al-
t›na alma yönündeki önlemlerin yan› s›ra, 15 yaş›na ulaşmam›ş kimselerin silahl› kuvvetlere al›nma-
d›ğ›n› güvence alt›na almak üzere benimsenen yasal ve idarî nitelikteki önlemleri de belirtiniz. Bu
bağlamda, raporlar, silahl› kuvvetlere al›nm›ş ya da gönüllü yaz›lm›ş çocuklar›n, yaş, cinsiyet, sos-
yal ve etnik köken olarak oranlar›n›n yan› s›ra, bu durumu izlemek üzere kurulmuş olan herhangi bir
mekanizmay› da belirtmek durumundad›r.

Lütfen, silahl› çat›şmadan etkilenen çocuklar›n bak›m› ve korunmas›n› güvence alt›na almak üzere,
38. maddenin 4. paragraf› uyar›nca ve Devlet’in uluslararas› insanl›kç› hukuk çerçevesinde, silahl›
çat›şmalarda sivil nüfusu koruma yükümlülüğü doğrultusunda, yasal, idarî, bütçesel ve benzeri nite-
liktekilerde, benimsenen tüm önlemlere ilişkin bilgi veriniz.

Bu bağlamda, lütfen aşağ›daki hususlara ilişkin bilgi veriniz, Devlet taraf›ndan uygulanabilir ilgili
uluslararas› insanl›kç› hukukun, benimsenen önlemlerin ne ölçüde yaşama geçirildiğini değerlendir-
mek için kullan›lan ölçüt, sivil nüfus içindeki çocuklar›n özel durumunu saptay›p bu noktaya işaret
etmek ve söz konusu çocuklar›n haklar›n›n korunmas› ve haklar›na sayg› gösterilmesinin güvence al-
t›na al›nmas› için at›lan ad›mlar, çocuklara ilişkin yaş, cinsiyet ve ulusal, sosyal ve etnik köken dahil
olmak üzere ayr›şt›r›lm›ş verilerin yan› s›ra, bar›ş koridorlar› ve ateşkes günleri gibi özel düzenleme-
lerin karş›l›kl› görüşmeler yoluyla sağlanmas› dahil olmak üzere, insanî yard›m ve destek program-
lar›n›n sağland›ğ› ve yerine ulaşt›r›ld›ğ›n› güvence alt›na alacak önlemlerin ne ölçüde benimsendiği-
ni belirtiniz. Ayn› zamanda, silahl› çat›şmalar nedeniyle yerlerinden edilen çocuklar›n yan› s›ra, si-
lahl› çat›şmalar sonucunda farkl› yerlere yerleştirilmiş çocuk say›s›n› da ilgili olduğu yerlerde belir-
tiniz.

38. maddenin uygulanmas›na ilişkin bilgi sağlarken, lütfen Sözleşme’nin genel ilkelerine, yani ayr›m
gözetmeme, çocuğun yüksek yarar›, görüşlerine sayg› ve azamî düzeyde gelişmesi ve temel yaşama
hakk›na yönelik sayg›n›n güvence alt›na al›nmas›na ilişkin hususlar› da ayr›ca belirtiniz.

Lütfen, aşağ›dakiler bağlam›nda, 39. madde uyar›nca benimsenen bütün önlemleri belirtiniz: 

Silahl› çat›şmalar›n çocuk mağdurlar›n›n bedensel ve ruhsal olarak sağl›klar›na kavuşturulma-
lar› ve toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlamak;

Söz konusu sağl›ğa kavuşturma ve toplumla yeniden bütünleştirmenin çocuğun sağl›ğ›n›,özgüve-
nini ve sayg›nl›ğ›n› geliştiren bir ortamda gerçekleşmesini güvence alt›na almak.

Bu bağlamda, raporlar, başka hususlar›n yan› s›ra, aşağ›dakilere ilişkin bilgi sağlamal›d›r:

Çat›şmalar›n çocuklar üzerindeki bedensel ve ruhsal etkilerine işaret eden ve onlar›n toplumla
yeniden bütünleştirilmelerini sağlamak için geliştirilen, aile ve toplum düzlemlerindeki politika
ve programlar;

Çocuk askerlerin terhis edilmelerini güvence alt›na almak ve onlar› topluma etkin ve sorumlu bi-
çimde kat›lmalar›n› haz›rlamak için at›lan ad›mlar;

Eğitim ve meslekî yetiştirme taraf›ndan üstlenilen rol;

Başlat›lan inceleme ve araşt›rmalar;

Bunlar için ayr›lan bütçe (ulusal, bölgesel, yerel ve uygun olduğu yerlerde federal ve taşra dü-
zeylerinde);

Silahl› çat›şma sonucu bedensel ve/veya ruhsal tedavi görmüş çocuklar›n say›s›.

Ayn› zamanda, 38. ve 39. maddelerin uygulanmas› amac›yla kaydedilen ilerlemeye, karş› karş›ya ka-
l›nan herhangi bir güçlük ve geleceğe yönelik belirlenmiş hedeflere ilişkin bilgi de sağlanmal›d›r.”

(ÇHK/K/58, parag. 123-131. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun şu paragraflar› da bu madde alt›nda-
ki bilgilendirmeye ilişkindir: 24, 119-122; K›lavuz’un tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.)
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Uluslararas› insanl›kç› (insan›
temel alan) hukuk

Komite, 38. maddenin 1. ve 4. paragraflar›nda de-
ğinilen ilgili uluslararas› insanl›kç› hukukun, dört
Cenevre Sözleşmesi’ni, iki Ek Protokolü, Olağa-
nüstü ve Silahl› Çat›şma Hallerinde Kad›nlar›n ve
Çocuklar›n Korunmas›na Dair Bildirge’yi, Çocuk
Haklar› Bildirgesi’ni (ki, ilgili Bildirge’nin 8. il-
kesi şöyle der: “Çocuk, tüm koşullarda, koruma
ve yard›m alacaklar aras›nda birincil konumda ol-
mal›d›r”), ve Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’yi
içerdiğini belirtmiştir. Uluslararas› Kişisel ve Si-
yasal Haklar Sözleşmesi ve söz konusu Sözleş-
me’nin 24. maddesine istinaden İnsan Haklar› Ko-
mitesi taraf›ndan benimsenen, çocuklar›n gerekli
bak›m hakk›n› tan›yan 17. Genel Yorum gibi, di-
ğer Birleşmiş Milletler standartlar›ndan da bahse-
dilmişti. İnsan Haklar› Komitesi, Genel Yoru-
mu’nda, “bireyler gibi çocuklar›n da Sözleşme’de
aç›kça belirtilen kişisel haklar›n tümünden yarar-
lanacağ›n›” vurgular. Ayn› zamanda, “Taraf Dev-
letler’in, çocuklar›n silahl› çat›şmalara doğrudan
kat›lmamalar›n› güvence alt›na almaya yönelik
benimsenen önlemlere ilişkin bilgiyi raporlar›na
dahil etmeleri gerekliliğine dikkat çeker.” Sözleş-
me’nin bir çocuğun reşit olmas› durumuna ilişkin
bir yaş belirlememesine karş›n, “... bir Taraf Dev-
let’in, Sözleşme’deki 18 yaş alt› kişilere ilişkin
yükümlülüklerinden, her ne kadar çocuklar yerel
yasa kapsam›nda reşit olma yaş›na erişmiş de ol-
salar, muaf tutulamayacaklar›n›” kaydederek de-
vam eder. (İnsan Haklar› Komitesi, Genel Yorum
17, İHB/GEN/1/Rev.5, s. 132 ve 133)

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin taslağ›n›n ha-
z›rlanmas› s›ras›nda, Sözleşme hükümlerinin,
uluslararas› insanl›kç› hukukta (Genel Kurul’un,
Üye Devletler’i, yerleşik uluslararas› yasal çerçe-
veye gereken önemin verilmesi yolunda yeni ulus-
lararas› standartlar geliştirmeye teşvik eden
41/120 say›l› karar›yla ayn› doğrultuda) varolan
standartlar› herhangi bir yoldan baltalamad›ğ›n›
güvence alt›na almaya ve sağlanacak korumay› 18
yaş›na dek yükseltmeye yönelik güçlü bir yönelim
söz konusuydu. 13. maddenin nihaî versiyonu bir
uzlaşmayd› ve Çal›şma Grubu’ndaki pek çok tem-
silci bu uzlaşmay› benimseyemeyeceklerini belirt-
ti. Çünkü, her ne kadar Cenevre Sözleşmeleri’nin
I. Ek Protokolü’yle tutarl› da olsa, söz konusu du-
rumun, iç çat›şmalardaki çocuklar› II. Ek Proto-
kol’de (bkz. karş› sayfa) tan›nana denk nitelikte
koruma düzeyine taş›makta yeterli olamad›ğ›n›n
ve uluslararas› insanl›kç› hukukun varolan stan-
dartlar›n›n gerisinde kald›ğ›n›n söylenebileceğini
belirttiler. Ancak, sözcü, metnin uzlaşmayla be-
nimsendiğine karar verdi (E/KN.4/1989/48, s.
110-116, Detrick, s. 515; ayr›ca E/KN.4/1989/48,
s. 5-8, Detrick, s. 630).

Silahl› Çat›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkisi
hakk›nda çal›şma (bkz. s. 576) Uluslararas› K›z›l
Haç Komitesi’nin, Uluslararas› K›z›l Haç Fede-
rasyonu’nun, K›z›lay Toplumlar›’n›n ve Ulusal
Toplumlar’›n aşağ›dakileri uluslararas› insanl›kç›
hukukun tam bir tan›m› olarak kabul ettiklerini
bildirmektedir: “antlaşmalar ya da gelenek yoluy-
la tesis edilen ve özel olarak, uluslararas› ve ulus-
lararas› olmayan silahl› çat›şmalardan dolays›z bi-
çimde doğan insanî problemleri çözmek üzere ta-
sarlanm›ş ve insanî gerekçelerden dolay› tarafla-
r›n, kendi tercihleri doğrultusunda savaş yöntem-
leri ve araçlar› kullanmaya ya da çat›şmadan etki-
lenen, ya da belki etkilenmiş olan kişi ve mülkle-
ri korumaya yönelik çat›şmaya girme hakk›n› s›-
n›rlayan Rapor, Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin “çocuklar›n en kapsaml› ve özel biçimde
korunmas›” koşulunu getirdiğini ifade eder. Rapor
ayn› zamanda, Uluslararas› iki Sözleşme’nin ve
Kad›nlara Karş› Her Tür Ayr›mc›l›ğ›n Önlenmesi
Sözleşmesi ve işkence, soyk›r›m ve ›rksal ayr›m-
c›l›k gibi konular› kapsayan diğer uzmanl›k alan›
antlaşmalar›n konuyla ilgisine değinir. Mültecile-
rin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi ve buna iliş-
kin 1961 Protokolü (bkz. madde 22, s. 311) s›ğ›n-
ma hakk› tan›nan ülkelerdeki mültecilerin korun-
mas› için temel standartlar› öngörür. Bunun yan›-
s›ra, çok çeşitli bölgesel araçlar bulunmaktad›r.
(A/51/306, parag. 211 (not 40), 226 ve devam› ve
222-225).

Cenevre Sözleflmeleri ve Ek
Protokoller

Dört Cenevre Sözleşmesi, Sponsorluğu Uluslara-
ras› K›z›l Haç taraf›ndan yap›lan 1949 y›l›ndaki
Cenevre Diplomatik Konferans›’nda benimsen-
miştir: Silahl› Kuvvetler Mensubu Olup Cephede
Yaralanan ya da Hastalananlar›n Durumlar›n›n
İyileştirilmesine İlişkin Cenevre Sözleşmesi No.1,
1949; Deniz Kuvvetlerine Mensup Olup Denizde
Kaza Geçiren. Yaralanan ve Hastalananlar›n Du-
rumlar›n›n İyileştirilmesine İlişkin Cenevre Söz-
leşmesi No.2, 1949; Savaş Esirlerine Muamele ile
İlgili Cenevre Sözleşmesi No.3; ve Savaş Zaman-
lar›nda Sivil Halk›n Durumu ile İlgili Cenevre
Sözleşmesi No.4, 1949. Cenevre Sözleşmeleri,
189 ülkenin onay› ile Çocuk Haklar›na Dair Söz-
leşme ölçüsünde geniş bir kabul görmüştür. 

4 Say›l› Sözleşme, çocuklar›n siviller olarak genel
anlamda korunmas›n› öngörür. Dört Sözleşme’de
de ortak olan 3. madde, Taraf Devletler’den biri-
nin topraklar›nda meydana gelmiş uluslararas› ni-
telikte olmayan silahl› çat›şmay›” kapsar. “Düş-
manl›klarda hiçbir biçimde etkin olarak yer alma-
yan” kimselere her koşulda insanî muamele göste-
rilmeli ve bu kimseler “kişiye ve yaşama yönelik
şiddet”ten, özelde, her türden cinayet, sakatlama,
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ac›mas›z muamele ve işkence, rehin al›nma, kü-
çük düşürücü ve aşağ›lay›c› muamele ve benzerin-
den korunmal›d›r. Sözleşme’ler, düşmanl›klara
çocuklar›n kat›l›m›na ilişkin herhangi bir asgarî
yaş s›n›r› içermemektedir. Ayn› zamanda, 4 Say›-
l› Sözleşme uyar›nca, Taraflar, yerel antlaşmalar›,
çocuklar ve hamile kad›nlar› “kuşat›lm›ş ve çevre-
lenmiş alanlardan” (madde 17) uzaklaşt›rmak üze-
re sonuca bağlama yönünde gayret göstermeli
(madde 17); her Devlet, 15 yaş›n alt›ndaki çocuk-
lar ve hamilelik durumlar› için geliştirilmiş ser-
best yard›m kanallar›na olanak tan›mal› (madde
23); 15 yaş›n alt›ndaki çocuklar ve 7 yaş›n alt›nda-
ki çocuklar›n anneleri, uluslararas› silahl› çat›şma
içinde yer alan taraflarca tesis edilmiş güvenlik
bölgelerine ya da hastanelere taş›nabilecek olanlar
aras›nda say›lmal› (madde 38(5)); ve işgalci güç,
işgal edilmiş topraklardaki çocuklar›n bak›m›na
ayr›lm›ş kurumlar›n gereğince işlemesine yard›m-
c› olmal›d›r (madde 50). (Çocuklara ilişkin diğer
hükümler 81. ve 89. maddelerde yer almaktad›r).

1977’de, Sözleşme’lere Ek iki Protokol kabul
edildi. Uluslararas› silahl› çat›şmalar› kapsayan I.
Protokol (Aral›k 2001 itibariyle 159 devlet tara-
f›ndan onaylanm›şt›r), savaşan taraflar›n her za-
man savaşç›lar ve siviller olarak ayr›lmas›n› ve
yaln›zca askeri hedeflerin hedef olarak gözetilme-
sini gerekli k›lar. Protokol, tüm sivilleri kapsa-
makla birlikte çocuklara yönelik özel koruma ön-
görür. 77. madde - Çocuklar›n korunmas› - şunla-
r› belirtir:

“1. Çocuklar, özel sayg› görmeli ve her türden ya-
k›ş›ks›z sald›r›dan korunmal›d›rlar. Çat›şma halin-
deki Taraflar, yaşlar›n› ve yaşa özgü gereksinim-
lerini dikkate alarak, çocuklara gereksinim duy-
duklar› bak›m ve yard›m› sağlamal›d›rlar.

2. Çat›şma halindeki Taraflar, on beş yaş›na ulaş-
mam›ş çocuklar›n düşmanl›klarda doğrudan yer
almamalar› için uygulanabilir tüm önlemleri al-
mak ve daha özelde de, onlar›n silahl› kuvvetlere
al›nmas›ndan kaç›nmak durumundad›rlar. On beş
yaş›na erişmiş, ancak henüz on sekizine ulaşma-
m›ş bu kimseler aras›ndan askere al›mlarda yaşça
en büyük olanlar›na öncelik vermek için çaba gös-
terilmesi gerekmektedir.

3. 2. paragraftaki hükümlere rağmen, istisnaî du-
rumlarda, on beş yaş›na erişmemiş çocuklar çat›ş-
malarda doğrudan yer al›r ve karş›t taraf›n etki
alan›na düşerse, savaş tutsağ› olsun ya da olmas›n-
lar, ilgili madde uyar›nca özel korumadan yarar-
lanmaya devam etmelidirler. 

4. Çocuklar, silahl› çat›şmaya bağl› nedenlerden
dolay› tutuklan›r, al›konulur ya da göz alt›na al›-
n›rsa, 75. maddede öngörüldüğü üzere ailelerin ai-
le birimleri olarak yerleştirilmeleri durumu hariç,
yetişkinlerin yerleşim bölgelerinden ayr› yerleşim
bölgelerinde tutulmal›d›rlar. 

5. Silahl› çat›şmaya bağl› bir suç için öngörülen
ölüm cezas›, suçun işlendiği tarihte henüz on sekiz
yaş›na erişmemiş olan kimseler için uygulanma-
mal›d›r.”

I. Protokol’ün 78. maddesi çocuklar›n başka bir
ülkeye tahliyesine ilişkindir: Söz konusu duruma,
zorunlu haller d›ş›nda baş vurulmamal›d›r; ve ay-
r›ca madde, herhangi bir tahliyenin söz konusu
olabileceği birtak›m koşullar› belirlemektedir (iç
çat›şmalara ilişkin olarak, çocuklar›n tahliyesi,
Protokol II, madde 4(3)(e) taraf›ndan kapsanmak-
tad›r - aşağ›ya bkz.).

Ayn› zamanda, I. Protokol’de, yeni doğmuş be-
bekler ve hamilelik durumlar›, ilgi ve koruma ge-
reksinimi duyan “yaral›” ve “hastalar” alt›nda ka-
tegorize edilmiştir (madde 8(a)).

II. Protokol’ün (Aral›k 2001 itibariyle 151 devlet
taraf›ndan onaylanm›şt›r) uluslararas› olmayan si-
lahl› çat›şmalara – yani, iç çat›şmalara - uygulan-
mak durumunda olan 4. maddesi, çocuklar›n ko-
runmas›na ilişkin aşağ›dakileri gerekli gören bir
paragraf içerir:

“3. Çocuklara, gereksinimi duyduklar› bak›m ve
yard›m sağlanmal›, ve daha da özelde, 

(a) çocuklar, ailelerinin istekleri, ya da ailelerin
yokluğunda bak›mlar›ndan sorumlu olanlar›n is-
tekleri doğrultusunda, din ve ahlâk eğitimini de
içeren bir eğitim almal›d›rlar;

(b) geçici olarak ayr›lm›ş ailelerin yeniden birleş-
tirilmelerini kolaylaşt›racak uygun tüm yollara
başvurulmal›d›r,

(c) on beş yaş›na erişmemiş çocuklar, ne askeri
kuvvetlerde ya da gruplarda, ne de fiilî çat›şmalar-
da görevlendirilmelidirler;

(d) söz konusu maddede, on beş yaş›na erişmemiş
çocuklara ilişkin öngörülen özel koruma, altpa-
ragraf (c) hükmüne rağmen çat›şmalarda doğru-
dan yer alm›ş ve tutsak al›nm›ş olsalar bile çocuk-
lar için geçerliliğini korumal›d›r;

(e) gerektiğinde ve mümkün olduğunda, çocukla-
r›, düşmanl›klar›n hüküm sürdüğü topraklardan
geçici olarak uzaklaşt›rmak için, ailelerinin ya da,
yasa ya da gelenekler uyar›nca bak›mlar›ndan ön-
celikle sorumlu olan kişilerin r›zas› ile, ülkedeki
daha güvenli bir yere taş›nmalar› ve bu s›rada gü-
venlikleri ve esenliklerinden sorumlu kimseler ta-
raf›ndan kendilerine eşlik edilmesinin güvence al-
t›na al›nmalar›na yönelik önlemler getirilmelidir.

Ola¤anüstü ve Silahl› Çat›flma
Hallerinde Kad›nlar›n ve
Çocuklar›n Korunmas›na Dair
Bildirge

1974’te, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Olağa-
nüstü ve Silahl› Çat›şma Hallerinde Kad›nlar›n ve
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Çocuklar›n Korunmas›na Dair Bildirge’yi kabul
etti (Karar: 3318 (XXIX)). Giriş Bölümünde, Ge-
nel Kurul, “sivil nüfustan olup olağanüstü durum-
lar ve silahl› çat›şma dönemlerinde bar›ş, kendi
kaderini tayin, ulusal kurtuluş ve bağ›ms›zl›k mü-
cadelesi veren ve bu nedenle ciddî zarar gören ka-
d›n ve çocuklar›n çektikleriyle ilgili olarak derin
kayg›lar›n›” dile getirir. Genel Kurul, “yükselen
kuşağ›n yazg›s›na ve toplumda, ailede ve özel ola-
rak çocuklar›n yetiştirilmesinde önemli rol oyna-
yan annelerin yazg›s›na ilişkin üzerine düşen so-
rumluluğun bilincindedir”. “Sivil nüfusa dahil ka-
d›n ve çocuklar›n özel korunmas›n›n sağlanmas›-
na ilişkin gereksinimi göz önünde tutarak” aşağ›-
dakileri kapsayan ilkelerin s›k› bir biçimde göz-
lemlenmesi çağr›s›nda bulunmuştur: Sald›r› ve
bombalamalardan, kimyasal ve bakteriyolojik si-
lahlar›n kullan›lmas›ndan korunma; Cenevre Söz-
leşmeleri’nin ve diğer uluslararas› araçlar›n uygu-
lanmas›; kad›nlar› ve çocuklar› savaş›n tahribatla-
r›ndan tümüyle uzak tutma gayretleri; kad›n ve
çocuklara yönelik tüm bask› biçimlerini ve ac›ma-
s›zca ve insanl›k d›ş› muameleyi suç olarak gör-
mek; ve kendilerini olağanüstü durum ya da silah-
l› çat›şma koşullar› içinde bulan kad›n ve çocukla-
r›n bar›nak, yiyecek, t›bbî yard›m ya da öteki vaz-
geçilmez haklardan yoksun b›rak›lmamas›...

Komite’nin silahl› çat›flma
ortamlar›ndaki çocuklara iliflkin
Genel Görüflmesi

Eylül–Ekim 1991’deki ilk oturumunda Çocuk
Haklar› Komitesi, “Silahl› çat›şmalardaki çocuk-
lar”a ilişkin, 38. madde ve Sözleşme’nin silahl›
çat›şmayla ilgili kalan k›sm›n›n yorumlanmas›na
yard›mda bulunacak çok çeşitli yorumlar getirme-
yi olanakl› k›lacak ilk Genel Tart›şmas›’n› düzen-
lemeye karar verdi. Komite, ikinci oturumuna iliş-
kin raporunda, Genel Görüşme’de şu olguya dik-
kat çekmiştir:

“son y›llarda, gittikçe daha çok say›da sivili ve
özellikle çocuklar› etkileyen geliflmifl ve ac›mas›z
silahlar ve savafl yöntemlerinin kullan›ld›¤› çat›fl-
malar daha fazla (‹kinci Dünya Savafl›’ndan bu
yana 150) ortaya ç›kmaktad›r.” 

Komite,

“Sözleflme’nin basit bir hükmüne, yani 18. mad-
desine indirgenemeyecek olan, silahl› çat›flma-
lardaki çocuklar sorunun karmafl›kl›¤›n›n alt›n›n
çizilmesi gereklili¤i”

ve

“silahl› çat›flma dönemlerinde çocu¤un, kendi
sayg›nl›¤›na içsellefltirilmifl ve kiflili¤inin eksiksiz
ve uyum içinde geliflmesine gereken biçimde, ço-

cu¤un tüm haklar›n›n hayata geçirilmesinin ge-
nel çerçevesi ba¤lam›nda güvence alt›na al›nmas›
gereklili¤ini” vurgulam›flt›r. (ikinci oturuma iliflkin
rapor, Eylül-Ekim 1992, ÇHK/K/10, s. 20-21)

Komite, uluslararas› insanl›kç› hukuku oluşturan
ve silahl› çat›şmalardaki çocuklar› bağlayan çeşit-
li hükümlere ve çocuğun haklar›n›n hayata geçiril-
mesine en fazla yard›mc› olabilecek kurallar›n her
zaman uygulanmas› gerektiğine değinmiştir:

Rapor, eğitimin önemini vurgulayarak, çat›şmala-
r› önlemek için gerekli genel önlemleri değerlen-
dirmeye devam eder:

“... (a) Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin 29.
maddesinde dile getirildi¤i gibi, bar›fl ve daya-
n›flmay› genel ve devaml› bir süreç olarak kavra-
yabilme ruhu ile e¤itim;

(b) Askerler ve çocuklarla ve çocuklar için çal›-
flan gruplara yönelik e¤itim ve yetifltirme;

(c) Özellikle çocuklar için olmak üzere e¤itim ve
bilginin yay›l›m›n›n sa¤lanmas›.”

“Çat›flmalar›n varl›¤›na iliflkin politik zeminler
hakk›nda bilinç ve duyarl›l›k yaratma gereklili¤i-
ne de dikkat çekilmifltir; bu türden bir tutum,
çat›flmay› önlemek ya da çat›flman›n etkilerini
azaltmak üzere tasarlanan arabuluculuk ya da
uzlaflt›rma çözümlerinin göz önünde bulundu-
rulmas›na katk›da bulunabilir.

“Ayn› zamanda, silah masraflar›, silah sat›fl› gibi
sorunlar› ve bu gerçekli¤i göz önünde bulundu-
ran yeterli bir denetleme mekanizmas›n›n yarar-
l› olaca¤› da belirtilmifltir. Genel bir önleyici ilke
olarak, çocuk ihmali ve istismar›n›n önlenmesi-
ne özel bir at›fta bulunulmufltur. Bu durum, ge-
lecekte fliddet kullan›m›n› engellemeye katk›da
bulunabilir.

“Çocuklar›n silahl› çat›flmalara dahil edilmelerini
önlemek üzere tasarlanan özel koruyucu ön-
lemler de tart›fl›lm›flt›r: Çocuklar›n düflmanl›klar-
da yer almamalar›n› ya da bunlar›n sonuçlar›n-
dan olumsuz biçimde etkilenmemelerini güven-
ce alt›na alan önlemlerin benimsenmesi kadar,
belli bir yafl›n alt›ndakilerin silahl› kuvvetlere
al›nmalar›n›n men edilmesine iliflkin vurgu da
yap›lm›flt›r”.

Rapor, silahl› çat›şma durumlar›ndaki çocuklar
için etkili koruma sağlanmas›na ilişkin olarak, ço-
cuk haklar›n›n hayata geçirilmesini güvence alt›na
alacak genel çerçeveyi an›msat›r. Tart›şmada, 

“aile ortam›n›n korunmas›; en temel bak›m ve
yard›m›n sa¤lanmas›n›n güvence alt›na al›nma-
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s›; sa¤l›k, beslenme ve e¤itime erifliminin sa¤-
lanmas›; iflkence, istismar ya da ihmalin engel-
lenmesi; ölüm cezas›n›n yasaklanmas›; ve öz-
gürlükten yoksun b›rak›ld›klar› koflularda korun-
malar› gereklili¤i kadar, çocuklar›n kültürel or-
tamlar›n›n da muhafaza edilmesi gereklili¤ine”
özel at›fta bulunulmufltur. “Silahl› çat›flma du-
rumlar›nda çocuklara insanî yard›m ve deste¤in
güvence alt›na al›nmas› gereklili¤i üzerine dik-
kate de¤er bir vurgu daha yap›lm›flt›r. Bu ba¤-
lamda, ateflkes günleri ve bar›fl koridorlar› gibi
önemli önlemlere dikkat çekilmifltir.”

Komite, Taraf Devletler’in raporlar›n› incelerken,
aşağ›dakilerin de yap›labileceğini öngörmüştür:

• Taraf Devletler’in 18 yaş›n alt›ndakileri aske-
re almayacaklar› yönündeki beyanlar›n› mem-
nuniyetle karş›lamak;

• mevzuattaki bilgi gereksinimini ve Taraf Dev-
letler’in 38. maddenin uygulanmas›na ilişkin
pratik deneyimlerini vurgulamak;

• 41. madde uyar›nca en kolaylaşt›r›c› normlar›n
uygulan›p uygulanmad›ğ›na ya da ulusal hu-
kukta daha koruyucu hükümlerin gelişmesinin
teşvik edilip edilmediğine ilişkin bilgi aramak;

• 18 yaş alt›ndaki çocuklar›n askere al›nmas›na
izin veren Devletler’i, çocuğun yüksek yarar›
gibi ilkesel bir hususla bu durumun ne ölçüde
bağdaşt›ğ›n› yeniden gözden geçirmeye teşvik
etmek; 

• bütün Devletler’in, yarg›lama yetkileri alt›nda-
ki bütün çocuklar›n haklar›n›n tam olarak ha-
yata geçirildiğini güvence alt›na alacak uygun
ve gerekli tüm önlemlerin benimsenip benim-
senmediğini sürekli biçimde denetlemeleri ge-
rektiğini s›kl›kla vurgulamak ve Devletler’i
buna teşvik etmek. 

(ikinci oturuma ilişkin rapor, Eylül-Ekim 1992,
ÇHK/K/10, parag. 61 ve devam›)

Silahl› çat›flman›n sonuçlar›

Komite, Taraf Devletlerin raporlar›n› incelerken,
silahl› çat›şmalar›n çocuklar üzerindeki doğrudan
ve dolayl› sonuçlar›n› s›k s›k işaret etme gereğini
duymuştur. Örneğin:

“Komite, çat›flmalar›n sürdü¤ü yörelerde, bu
arada özellikle Jammu ve Keflmir ile kuzeydo¤u
eyaletlerinde durumun çocuklar›n yaflam ve ge-
liflme haklar›n› (Sözleflmenin 6. maddesi) özellik-
le etkiledi¤ine dikkat çekmek ister. Komite, Söz-
leflmenin 38 ve 39. maddeleri ›fl›¤›nda, bu yöre-
lerdeki çocuklar›n çat›flmalara kat›ld›klar› ve za-
rar gördükleri yolundaki raporlar› kayg›yla karfl›-
lamaktad›r. Bir baflka endifle kayna¤› da güven-

lik güçlerinin bu yörelerde çocuklar›n kaybolmas›
olaylar›na kar›flt›klar› yolundaki bilgilerdir.

“Komite, Taraf Devlete, silahl› çat›flma ortamla-
r›nda çocuklar›n korunmalar›n› amaçlayan insan
haklar›na ve insanl›k hukukuna her durumda ve
koflulda sayg› gösterilmesini sa¤layacak önlemle-
ri almas›n› tavsiye eder. Taraf Devlet bu çerçeve-
de, çocuklar›n haklar›n›n ihlal edildi¤i durumlar›
tarafs›z biçimde araflt›rmal›, suçlular› kovufltur-
mal› ve kurbanlara gerekli tazminat› sa¤lamal›-
d›r. Komite, ‹nsan Haklar›n› Koruma Yasas›n›n
19. maddesinin kald›r›lmas›n› tavsiye eder; böy-
lelikle, güvenlik güçlerinin yapt›klar› iddia edilen
ihlallerle ilgili soruflturmalar›n Ulusal ‹nsan Hakla-
r› Komitesi taraf›ndan yürütülmesi mümkün ola-
bilecektir. ‹nsan Haklar› Komitesinin tavsiyesi
(CCPR/C/79/Add. 81) do¤rultusunda Komite,
güvenlik güçlerinin bu gibi iddialar nedeniyle
yarg›lanmas›n›n hükümet iznine tabi tutulmas›
uygulamas›n›n da kald›r›lmas›n› tavsiye eder.”
(Hindistan ‹RSG, Add. 115, parag. 63 ve 64)

“Komite, zorla silah alt›na al›nan çocuk say›s›n›n
fazlal›¤›na iliflkin derin kayg›lar›n› dile getirmek
ister. Bunlar›n aras›nda, 5 yafl›nda çocuklar bile
bulunmaktad›r ve bu çocuklar baflka çocuklar
ve kendi topluluklar›n›n insanlar› dahil baflka in-
sanlara karfl› zalimane hareketlere zorlanmakta-
d›r. Bu arada silahl› kuvvetlere mensup kiflilerin,
aralar›nda küçük çocuklar›n da bulundu¤u top-
luklara uygulad›¤› el, kol ve bacak kesme gibi
dehflet verici efllemlerden de büyük kayg› duyul-
maktad›r. 

“Silahl› çat›flmalar›n, çat›flmalara kat›lanlar dahil
çocuklar üzerindeki do¤rudan etkileri Komiteyi
büyük bir üzüntüye sevk etmifltir. U¤ran›lan ka-
y›plar ve yarat›lan ciddi psikolojik travma endifle
verici boyutlardad›r. Komiteyi endifleye sevk
eden bir baflka husus da, kendi ülkelerinde yer
de¤ifltirmek zorunda kalan ya da mülteci olarak
baflka yerlere s›¤›nmaya zorlanan insanlar›n faz-
lal›¤›d›r. Bunlar›n aras›nda, ana babalar›ndan
ayr›lm›fl çocuklar da vard›r. 

“Silahl› çat›flman›n dolayl› sonuçlar› da Komiteyi
kayg›land›ran hususlar aras›ndad›r. Sonuçta e¤i-
tim ve sa¤l›k altyap›lar› tahrip olmakta; su temi-
ni ve ar›t›m sistemleri çökmekte; iletiflim siste-
minin yan›s›ra tar›m ve sanayi büyük kay›plara
u¤ramakta, böylece Sözleflme ile çocuklara ta-
n›nan haklar Taraf Devletteki çocuklar›n büyük
ço¤unlu¤unu kapsayacak biçimde ve aç›kça ih-
lal olunmaktad›r. 
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“Taraf Devlet, silah alt›ndaki bütün çocuklar›n
serbest b›rak›lmas›n› sa¤layacak bütün önlemle-
ri almal›, bu çocuklara rehabilitasyon sa¤lamal›
ve toplumla yeniden bütünlefltirmelidir. Taraf
Devlet ayr›ca, Çocuk Haklar› ve Esenli¤i Afrika
fiart› do¤rultusunda 18 yafl›ndan küçük çocuk-
lar›n bundan böyle silah alt›na al›nmamas›n›
sa¤lamak için her tür yasal önlemi al›p bunlar›
titizlikle uygulamal›d›r.

“Taraf Devlet ulusal ve uluslararas› HDK’lar, bu
arada UNICEF gibi BM kurulufllar› ile iflbirli¤i ya-
parak silahl› çat›flmalardan zarar gören çocukla-
r›n fiziksel gereksinimlerini karfl›lamal›d›r. Bunlar
aras›nda uzuvlar› kesilen çocuklara özel özen
gösterilmeli, savafl›n travma yaratan sonuçlar›-
n›n do¤rudan ya da dolayl› etkisi alt›ndaki bü-
tün çocuklar kapsanmal›d›r. Taraf Devlet bu
ba¤lamda uzun dönemli ve kapsaml› bir yar-
d›m, rehabilitasyon ve toplumla yeniden bütün-
lefltirme program› haz›rlamal›d›r.

“Komite ayr›ca belirtmek ister ki, Taraf Devlet,
evlerinden kopmak zorunda kalan çocuklar›n ye-
niden geri dönüflü için gerekli her tür önlemi al-
mal›d›r. Bu amaçla, uluslararas› iflbirli¤i çerçeve-
sinde yeni evler infla edilmeli, temel altyap› yeni-
den sa¤lanmal›d›r.” (Sierra Leone ‹RSG, add.
116, parag. 70-75. Ayr›ca bkz. Sudan Ön Göz-
lemler, Add. 6, parag.9 ve Sudan ‹RSG, Add.
10, para 8; Peru ‹RSG, Add. 8, para 5 ve 7; El
Salvador ‹RSG, Add. 9, para 11 ve 16; Filipinler
‹RSG, Add. 29, para 6; Sri Lanka ‹RSG, Add. 40,
para 6, 24 ve 44; Yugoslavya Federal Cumhuri-
yeti ‹RSG, Add. 49, para 3 ve 5; H›rvatistan
‹RSG, Add. 52, para 11; Lübnan ‹RSG, Add. 54,

para 45; Guatemala ‹RSG, Add. 58, para 7)

Silahl› çat›şmalar nüfus hareketlerine de yol aç-
maktad›r. Büyük kitleler halinde yerlerini terk eden
insanlar ya mülteci ya da kendi ülkelerinde yerle-
rinden olan kişiler durumuna düşmektedir. Silahl›
Çat›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkileri araşt›r-
mas›na (yan sayfaya bak›n›z) göre “bu duruma dü-
şen kişilerin en az yar›s›n› çocuklar oluşturmakta-
d›r. Çocuklar böylece yaşamlar›n›n en can al›c› ve
savunmas›z döneminde köklerinden kopar›lmakta,
tehlikeli ve güvensiz ortamlarla baş başa b›rak›l-
maktad›r. Yerlerinden olma sürecinde milyonlarca
çocuk ailesinden kopmakta, fiziksel olarak istisma-
ra uğramakta, sömürülmekte, askeri gruplara kat›l-
malar› için kand›r›lmakta ya da açl›k ve hastal›ktan
telef olmaktad›r.” (A/51/306, parag. 63-66). Söz-
leşmenin 22 maddesi özel olarak mülteci çocukla-
r›n haklar›n› ele almaktad›r (bkz. s.311). 

Silahl› çat›şmalardan etkilenen çocuklar çoğu kez
cinsel istismar ve sömürüye de kurban olmaktad›r.
“Irza tecavüz, silahl› çat›şma ortamlar›nda kad›nla-
ra ve k›z çocuklara yönelik sürekli bir tehdittir. Bu-
na, fuhuş, cinsel aşağ›lama, sat›ş, sakatlama ve ev
içi şiddet gibi toplumsal cinsiyete dayal› şiddetin
diğer biçimleri eşlik etmektedir...” (A/51/306, pa-
rag. 91 et. seq. ;çal›şmada ayr›ca cinsel sömürü ve
cinsiyet temelinde şiddeti önlemeye yönelik çeşitli
tavsiyeler içermektedir; daha ayr›nt›l› bilgi için
bkz. madde 34, s.517). Uluslararas› Ceza Mahke-
meleri Roma Yönetmeliği (bkz. s. 580) insanl›ğa
karş› işlenen suçlar aras›nda ›rza tecavüz, cinsel
kölelik, zorla fuhuş yapt›rma ve cinsel şiddetin di-
ğer türlerini özel olarak saymaktad›r (madde 7).

Silahl› çat›flmalar›n çocuklar
üzerindeki etkisi hakk›nda
çal›flma
Bu üçüncü oturumda Komite, Genel Kurul’a, “ço-
cuklar›n silahl› çat›şmalar›n olumsuz etkilerinden
korunmas›n› geliştirmenin araçlar› ve yollar› hak-
k›nda” bir çal›şma başlat›lmas› için Genel Sekre-
ter’e ricada bulunmas›n› tavsiye etmiştir (üçüncü
oturum raporu, Ocak 1993, ÇHK/K/16, s. 4 ve Ek
VI, s. 58). Bayan Graça Machel’in tamamlad›ğ›
çal›şman›n temelini işte bu öneri oluşturmaktad›r
(Genel Kurul’un 48/157 say›l› karar› uyar›nca).
Çal›şma, Ağustos 1996’da yay›mlanm›ş ve Genel
Kurul’un 51. oturumuna sunulmuştur.
Eylül 1997’de, Genel Kurulun tavsiyesi üzerine
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Bay Olara
Otunnu’yu çocuklar ve silahl› çat›şmalar Özel
Temsilcisi olarak üç y›ll›k bir dönem için atam›ş-
t›r. Ottunu, Çocuk Haklar› Komitesi’yle yak›n te-
mas halinde çal›şmak ve Genel Kurul’a ve İnsan
Haklar› Komisyonu’na y›lda bir kez rapor sun-
makla yetkili k›l›nm›şt›r.
Çal›şma ve ekleri, “Silahl› çat›şmalar›n çocuklar
üzerindeki etkisini hafifletmek”; “Çocuklar›n ko-
runmas› için varolan standartlar›n yeterliliği ve
denkliği”; “Yeniden yap›land›rma ve uzlaşma”;
“Çat›şman›n önlenmesi” ve “Uygulama mekaniz-
malar›” üzerine ayr›nt›l› bir tart›şma ve öneriler
sunmaktad›r. 
Çal›şma, uluslararas› standartlar›n uygulanmas›na
ilişkin olarak şunlar› önermektedir:
• bütün devletlerin, eğer şimdiye kadar olmad›y-

salar, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’ye bir
an önce Taraf olmalar›;

• bütün Hükümetler’in, Sözleşme’yi, Cenevre
Sözleşmeleri’ni ve onlar›n Ek Protokol’lerini
ve Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme ve
onun Protokol’ünü, etkin bir biçimde uygula-
mak üzere (gerekli) önlemleri benimsemeleri;

• Hükümetler yarg›, polis, güvenlik personelini
ve özellikle bar›ş gücü operasyonlar›na kat›-
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lanlar olmak üzere güvenlik güçlerini insanl›k-
ç› haklar ve insan haklar› hukuku konular›nda
yetiştirmeli ve eğitmelidir;

• insan haklar› örgütleri, benzer biçimde kendi
kadrolar›n› eğitmek durumundad›rlar. Çat›şma
bölgelerinde çal›şmakta olan tüm uluslararas›
organlar dikkatlerini çeken ihlâllerin nesnel
gözlemlerle ve özel kalacak biçimde rapor
edilmesini teşvik edecek yöntemleri tesis et-
melidirler;

• insan haklar› kuruluşlar›, çocuklar›n kendi
haklar›na ilişkin olarak eğitilmelerinde Hükü-
metler’e yard›m etmelidir;

• insan haklar› ve insanî yard›mla ilgili kuruluş-
lar ve örgütler, çeşitli kurum ve kuruluşlar› in-
san haklar› hukukuna uymakla yükümlü k›la-

cak resmî antlaşmalar›n akdedilmesine yön-
lendirmeye çal›şmal›d›rlar;

• sivil toplum insan haklar› hukukunu etkin bi-
çimde yaymal› ve çocuklar›n haklar›n›n ihlâli
durumlar›n› izleme, rapor etme ve bu durum-
larda taraf olmaya haz›rl›kl› olmal›d›r;

• UNICEF, mevcut k›lavuzlar›n ötesinde, çat›ş-
ma durumlar›nda çocuklar›n korunmas› ve ba-
k›m›na ilişkin daha kapsaml› k›lavuzlar geliş-
tirmelidir;

• Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Kurul’a yöne-
lik raporunda, Taraf Devletler’in silahl› çat›ş-
ma durumlar›ndaki çocuklar› korumak için be-
nimsenen önlemlere ilişkin özel bilgiler ver-
meye teşvik edilmelidir.

(A/51/306, parag. 240)

Graça Machel 1996 tarihli “Silahl› çat›flmalar›n çocuklar
üzerindeki etkisi” raporundan bu yana kaydedilen ilerlemeyi
de¤erlendiriyor
2000 y›l› Eylül ay›nda Kanada’n›n Winnipeg kentinde savaştan etkilenen çocuklarla ilgili uluslarara-
s› bir konferans topland› ve bu konferansa kat›lan Ms. Machel 1996 y›l›ndan bu yana kaydedilen iler-
lemeler ve karş›laş›lan engellerle ilgili bir sunuş yapt›. Ms. Machel’in dile getirdiği sonuçlar şöyle:

“Silahl› Çat›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkisi ile ilgili raporun ilk kez sunulduğu 1996 y›l›ndan bu
yana önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

“Hükümet d›ş› kuruluşlarla diğer sivil toplum gruplar›n›n, bölgesel kuruluşlar›n, BM’nin ve hükümet-
lerin kolektif enerjisi ve kararl›l›ğ› sayesinde gerek tek tek ülkeler, gerekse uluslararas› planda önem-
li başar›lar elde edilmiştir. Bugün çocuklar bar›ş ve güvenlik gündeminin daha merkezinde yer almak-
tad›rlar. Kad›nlara ve çocuklara karş› işlenen savaş suçlar› kovuşturulmakta, daha sistematik biçimde
belgelenip raporlara geçirilmektedir. Çat›şma ortamlar›ndaki çocuklar› korumaya yönelik uluslarara-
s› standartlar güçlendirilmiştir. Çocuklar, kendi topluluklar›nda bar›ş› kurmak için aktif biçimde ça-
l›şmaktad›r. Yapt›r›mlar›n daha etkili olmas› için çaba harcanmaktad›r. Ayr›ca, küçük ve hafif silah-
lar›n çocuklar›n yaşamlar›n› nas›l y›k›ma uğratabileceği konusunda bugün çok daha fazla bilgiye sa-
hibiz. İster yiyecek, ister eğitim, su, toprak vb. biçiminde olsun, uluslararas› yard›mlar›n odak nokta-
s› giderek silahl› çat›şma ortamlar›ndaki çocuklar›n gereksinimleri olmaya başlam›şt›r.

“Bütün bu ilerlemelere karş›n çocuklar› hedef alan sald›r›lar sürmektedir. Tahminlere göre bugün 300
bin kadar çocuk silahl› çat›şmalar›n içindedir. 87 ülkede çocuklar 60 milyondan fazla may›n›n kirlet-
tiği topraklarda yaşamaktad›r. En az 20 milyon çocuk evinden kopar›lm›şt›r. K›z çocuklar ve kad›n-
lar insani yard›mlar›n ana ak›ş›n›n kenar›nda köşesinde b›rak›lmaktad›r. İnsani yard›mlar için çal›şan-
lar gene hedef seçilmekte, öldürülmektedir. Silahl› çat›şmalar›n ve HIV/AIDS gibi dertlerin çok yön-
lü ve ağ›r sorunlar› karş›s›nda milyonlarca çocuk terk edilmektedir. Yüz binlerce çocuk çat›şmalardan
kaçarken ya da yerleştirildikleri kamplarda hastal›k ve açl›ktan ölmektedir. Küçük ve hafif silahlar
yayg›nlaşmaktad›r. Milyonlarca çocuk fiziksel ve psikolojik korku içindedir.

“Savaş›n çocuklara getirdiği bu y›k›m› umursamamak bizi de bu suçlara ortak edecektir. İktidar ve
h›rs hiçbir zaman çocuklar› gözden ç›karman›n mazereti olamaz. BM, bölgesel kuruluşlar, hükümet-
ler ve sicil toplum kuruluşlar›ndan hiçbiri bugüne dek yeterince h›zl› hareket edip yapabileceğinin
azamisini yapmam›şt›r. Uluslararas› topluluk, ald›ğ› bütün kararlarda yeni bir ivediliği gündeme getir-
melidir. Güvenlik Konseyi uluslararas› topluluğu h›zla harekete geçirerek bu çal›şmada yer alan tav-
siyelerin benimsenmesini sağlamal›, çocuklara karş› işlenen suçlar›n cezas›z kalmayacağ›n› göster-
melidir. Çocuklar›n korunmas› hiçbir pazarl›ğa tabi olmamal›d›r. Savaş› sürdüren, destekleyen ve
meşrulaşt›ranlar mahkum edilmelidirler ve bunun hesab› kendilerinden sorulmal›d›r. Çocuklara şef-
katle yaklaş›lmal›, gerekli koruma sağlanmal› ve savaş›n y›k›c› etkileri onlardan uzak tutulmal›d›r.
Çocuklar art›k bekleyemezler.”

Raporun tam metni için: http://www.unifem.undp.org/machelrep.html
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2000 y›l› Eylül ay›nda Winnipeg’de (Kanada) sa-
vaş›n etkilediği çocuklar›n durumunun ele al›nd›-
ğ› uluslararas› bir konferans toplanm›şt›r. Bayan
Machel bu konferansta al›nan mesafe ve karş›laş›-
lan engellerle ilgili bir sunuş yapm›şt›r (kutu yaz›-
s›na bkz.)  

18 yafl alt›ndakilerin askere
al›nmas›

Komite, Sözleşme’nin, 18 yaş›ndan küçük bütün
çocuklar›n çat›şmalara doğrudan ya da dolayl› bi-
çimde dahil edilmekten korunmas›n› ve 18 yaş al-
t› hiç kimsenin silahl› kuvvetlere al›nmamas›n›
öngörmesi gerektiği kan›s›ndad›r ve bu hususu
1992 y›l›ndan bu yana vurgulamaktad›r. Bu husus
birçok Taraf Devletle ilgili gözlemde dile getiril-
miş ve çocuklar›n askere al›nmalar› şiddetle k›-
nanm›şt›r. Örneğin:

“Komite, Taraf Devlette çocuklar›n asker olarak
ya da askeri kamplarda yard›mc› olarak veya
haber toplama amac›yla silahl› kuvvetlerde yer
almalar› konusunda derin endifle içindedir. Ko-
mite, karfl›t askeri güçlerin çocuklar› silah alt›na
almalar›na da ayn› endiflelerle yaklaflmaktad›r...

“Komite Taraf Devlete ›srarla bildirir ki, çocukla-
r›n asker olarak ya da silahl› çat›flmalarla ilgili
herhangi bir ifle kat›lmalar›na kesinlikle son ve-
rilmeli, yap›lan bar›fl görüflmeleri çerçevesinde
karfl›t güçler de çocuklar› asker olarak kullan-
maktan vazgeçmelidir. Komite Taraf Devlete
ayr›ca bu konudaki ‹htiyari Protokolü onaylama-
s›n› tavsiye eder.” (Burundi ‹RSG, Add. 133, pa-
rag. 71 ve 72. Ayr›ca bkz. Belize ‹RSG, Add. 99,
parag. 14; Sierra Leone ‹RSG, Add. 116, parag.
26 ve 27; Kong Demokratik Cumhuriyeti ‹RSG,
Add. 153, parag. 71 ve 72; ‹RSG, Add. 133,
parag. 64 ve 65; 

Daha önce de belirtildiği üzere (s. 572), 38. mad-
de ve 15-18 yaş aras›ndakilere tan›nan korunma-
n›n dili hakk›nda Sözleşme taslağ›n› haz›rlayan
Çal›şma Grubu’nda bir tart›şma yer alm›şt›r. 

38. madde, silah alt›na almaktan ziyade askere al-
may› kapsar. 38. madde, taslakta çizildiği gibi, 18
yaş alt›ndakilerin askere al›nmalar›na izin verir,
ancak silah alt›na almaktan söz edilmemiştir; do-
lay›s›yla bunun Devlet’in hukuk ve pratiğinin bir
parças›n› oluşturmas› söz konusu değildir. Sözleş-
me söz konusu olduğunda 18 yaş›ndan küçük ço-
cuklar› silahl› kuvvetlere kat›lmaya zorlamak, 35.
maddenin (adam kaç›rma) ve 32. maddenin (an-
garya) ihlâli anlam›na gelecektir. 

Bir dizi Taraf Devlet, 38. maddenin, 18 yaş alt›n-
dakilerin çat›şmalara dahil edilmesine ve silahl›
kuvvetlere al›nmas›na yasak getirmediğine ilişkin

kayg›lar›n› dile getirmiştir. Örneğin:

“Andora Prensliği, Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin çocuklar›n silahl› çat›şmalarda kullan›lma-
s›n› men etmemesini k›namaktad›r. Ayn› zamanda
da, 38. maddenin, 15 yaş›ndaki çocuklar›n askere
al›nmas› ve kat›l›m›n› ilgilendiren 2. ve 3. parag-
raflar›n›n hükümleriyle hemfikir değildir.”

“Sözleşme’nin 38. maddesine ilişkin olarak, Ar-
jantin Cumhuriyeti, Sözleşme’nin, çocuklar›n si-
lahl› çat›şmalarda kullan›lmas›n› kategorik olarak
yasak saymas›n›, bu türden bir yasağ›n yerel hu-
kukta, Sözleşme’nin 41. maddesi gereğince yer al-
d›ğ› ve bu bağlamda uygulanmaya devam edilme-
si gerektiğini dilediğini bildirmiştir.”

“Avusturya, 38. maddenin 2. paragraf›nda olanak
tan›nan, düşmanl›klarda yer almak için yaş s›n›r›-
n›n 15 yaş olarak belirlenmesine yönelik imkân›,
söz konusu kural, çocuğun yüksek yarar›n›n birin-
cil önemde say›lmas›n› belirleyen 3. maddenin 1.
paragraf›yla bağdaşmad›ğ›ndan herhangi biçimde
kullanmayacakt›r...” (ayr›ca, Kolombiya, Alman-
ya, Hollanda, Polonya, İspanya, Uruguay taraf›n-
dan yap›lan beyanlar - ÇHK/K/2/Rev.8, s. 12-43)

Komite, bu aç›klamalar› memnuniyetle karş›la-
m›şt›r:

“Komite, ‹spanya taraf›ndan, Sözleflme’nin
onaylanmas› sürecinde, 38. maddenin 2. ve 3.
paragraflar›n›n hükümlerine iliflkin olarak ve Ta-
raf Devlet’in 18 yafl›n alt›ndaki kiflilerin silahl›
çat›flmaya kat›l›m›na izin vermeme konusundaki
taahhüdüne ba¤l› olarak yapt›¤› deklarasyona
yönelik memnuniyetini bildirmektedir.” (‹spanya
‹RSG, Add.28, parag. 3. Ayr›ca bkz. Arjantin
‹RSG, Add.35, parag. 3; Almanya ‹RSG,
Add.43, parag. 4; Uruguay ‹RSG, Add.62, pa-
rag. 3).

Periyodik Raporlar K›lavuzu, “çocuk askerlerin
terhis edilmeleri ve topluma etkin ve sorumlu bi-
çimde kat›l›mlar›n› güvence alt›na almak için at›l-
mas› gereken ad›mlar”a ilişkin bilgi edinmek için
ricada bulunur. (parag. 130; bkz. madde 39, s. 591)

Silahl› Çat›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkisi
hakk›ndaki çal›şma, yetişkinlerin çocuklar› gide-
rek daha yayg›n biçimde askere almakta olduklar›-
n› belirtmektedir. Çocuklar, askerde, ayn› zaman-
da, aşç›l›k, hamall›k, haberci/ulak ve casusluk gibi
rollere destek sağlamaya hizmet etmektedirler. Pek
çok çocuk asker 10 yaş›nda ya da daha genç olsa
da, çoğunluk ergendir: “Çoğunluk erkeklerde olsa
bile, k›zlar da askere al›nm›şt›r. Asker olmak duru-
munda kalan çocuklar, yoksullaşt›r›lm›ş ve marji-
nal k›l›nm›ş bir geçmişe sahip olanlar ve ailelerin-
den ayr›lm›ş olanlard›r.” (parag. 34-35: Rapor, ço-
cuklar›n askere al›nmalar›n› durdurmak için ayr›n-
t›l› yorumlar ve öneriler sunmaktad›r).
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Çocuklar›n askere al›m›n›n önlenmesi için öneriler

Aşağ›daki öneriler 1997’de Cape Town’daki seminerde ortaya at›lm›şt›r:

“Askere al›m herhangi bir türden düzenli ya da düzensiz silahl› kuvvete ya da silahl› gruba zorunlu,
zorla ve gönüllü al›nmay› kapsar. 

1. 18 yaş›, düşmanl›klara ve silahl› kuvvetlere ve silahl› gruplara tüm al›m biçimlerine kat›l›m›n asga-
rî yaş› olarak kabul ettirmek. 

2. Hükümetler, asgarî yaş› 15’ten 18’e yükselten, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’ye yönelik İhtiyari
Protokolü benimsemek ve onaylamak durumundad›rlar. 

3. Hükümetler, ilgili bölgesel ve uluslararas› antlaşmalar› onaylamal›, uygulamal› ve bunlar› ulusal
hukuka dahil etmelidirler.

4. Hükümetler, gönüllü ve zorunlu askere al›m›n asgarî yaş› olarak 18’i ulusal mevzuatta kabul etme-
li ve uygun askere al›m prosedürleri ve bunlar› yürütmeye yönelik yöntemleri tesis etmelidir. Çocuk-
lar› yasa d›ş› yollarla askere almaktan sorumlu olanlar yarg› önüne ç›kar›lmal›d›r.

5. Yarg›lama yetkisi, başka şeylerin yan› s›ra, çocuklar›n yasa d›ş› yollardan askere al›nmas› olaylar›-
n› da içeren, kal›c› bir Uluslararas› Suç Mahkemesi kurulmal›d›r. 

6. Çat›şma halindeki tüm taraflar ile ya da aras›ndaki, askere al›ma ilişkin asgarî yaşa yönelik taahhüt
içeren yaz›l› antlaşmalar karara bağlanmal›d›r.

7. Denetleme, belgeleme ve tan›t›m-savunu çal›şmalar›, çocuklar›n askere al›m›n› ortadan kald›rmaya
ve bu amaca yönelik programlar› bildirmeye esas teşkil eden temel ilkelerdir. Askere al›m› önlemek
için toplum çabalar› geliştirilmeli ve desteklenmelidir. 

8. Çocuklar›n askere al›m›n› önlemeye yönelik programlar, çocuklar›n ifade edilmiş gereksinimlerine
ve isteklerine karş›l›k olarak geliştirilmelidir.

9. Çocuklara yönelik programlarda, askere al›nma riskiyle en fazla yüz yüze olanlara özel bir özen
gösterilmelidir: Çat›şma bölgelerindeki çocuklar, ailelerinden ayr›lm›ş ya da kurumlardakiler dahil ol-
mak üzere ailesiz çocuklar (özellikle ergenler); diğer marjinal hale düşmüş gruplar (örneğin, sokak
çocuklar›, belli az›nl›klar, mülteciler ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiş olanlar); ekonomik ve
sosyal olarak yoksun b›rak›lm›ş çocuklar.

10.Çocuklar› ailelerinin yan›nda tutmak, aileleriyle yeniden birleştirmek ya da bir aile çat›s›nda tut-
mak için her türden çaba sarf edilmelidir.

11.Mülteciler ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiş çocuklar dahil olmak üzere, tüm çocuklara do-
ğumda nüfusa kay›t yap›lmas› ve özellikle en fazla askere al›nma riski taş›yanlara olmak üzere, kim-
lik belgelerinin sağlanmas› güvence alt›na al›nmal›d›r.

12.Mülteciler ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiş çocuklar dahil, tüm çocuklara, orta öğrenim ve
meslekî yetiştirme de dahil olmak üzere, eğitime erişim hakk›n›n sağlanmas›na ön ayak olunmal›d›r.

13.Çocuklar›n mülteci ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiş kimselerin kamp›nda tutulmalar›n›n
engellenmesi için özel korunma önlemleri gerekmektedir.

14.Uluslararas› toplum, yasa d›ş› askere al›m ya da düşmanl›klara kat›l›m›n önüne geçmek için ana-
yurtlar›n› terk eden çocuklar›n uluslararas› korunma gereksiniminde olduğunu tan›mal›d›r. Savaşt›k-
lar› ülkenin uyruklar› olmayan çocuklar da uluslararas› korunma gereksinimindedirler.

15.Silahlar›n, özellikle küçük silahlar›n imalat› ve nakliyesine denetim uygulanmal›d›r. Çocuklar› is-
tihdam eden ya da onlar›n düşmanl›klara kat›l›m›na olanak tan›yan silahl› çat›şma içindeki hiçbir ta-
rafa silah sağlanmamal›d›r.

İlkelerin bir sonraki bölümü, “Terhis edilme” ve “Aile ve toplum yaşam›na geri dönüş” konular›n›
kapsamaktad›r.”

Çocuklar›n silahl› kuvvetlere al›m›n›n önlenmesi ve Afrika’daki çocuk askerlerin toplumla yeniden
bütünleştirilmeleri ve “terhis edilmeleri”ne ilişkin Cape Town İlkeleri, Çocuk Haklar›na Dair Söz-
leşme Üzerine Hükümet D›ş› Kuruluşlar Çal›şma Grubu’nun Hükümet D›ş› Kuruluşlar Alt-Grubu ile
UNICEF taraf›ndan birlikte örgütlenen Sempozyum’daki kat›l›mc›lar taraf›ndan 30 Nisan 1997 y›l›n-
da benimsenmiştir. 
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Askere al›ma iliflkin ilkeler

Çocuklar›n silahl› kuvvetlere al›nmas›n›n önlen-
mesi ve çocuk askerlerin terhis edilmeleri ve top-
lumla yeniden bütünleştirilmeleri hakk›nda
1997’de Afrika’da yap›lan bir seminer bu alanda
bir dizi ilke ortaya ç›karm›şt›r (UNICEF ve Çocuk
Haklar›na Dair Sözleşme üzerine Hükümet D›ş›
Kuruluşlar Çal›şma Grubu’nun, Hükümet D›ş›
Kuruluşlar Alt-Grubu taraf›ndan örgütlenen bu se-
minerin kat›l›mc›lar› taraf›ndan benimsenen “Ca-
pe Town İlkeleri”). Bu ilkeler (bkz. kutu yaz›s›)
18 yaş›n, düşmanl›klara herhangi bir kat›l›m›n ve
silahl› kuvvetlere ve silahl› gruplara al›nman›n
tüm biçimleri için en düşük yaş olmas› gerektiği-
ni ve Sözleşme’ye yönelik İhtiyari Protokol’ün
(bkz. s. 647) desteklenmesi ve onaylanmas› gerek-
tiğini ileri sürmektedir. 

Çocuklar›n silahl›
çat›flmalardaki konumuna
iliflkin ‹htiyari Protokol

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu taraf›ndan 25
May›s 2000 tarihinde oybirliğiyle kabul edilen
Protokol giriş bölümünde “Sözleşmede yer alan
çocuk haklar›n›n yaşama geçirilmesini daha da
güçlendirmek için, çocuklar›n silahl› çat›şmalar-
dan ve bunlara kat›lmaktan korunmalar›n› da art›r-
mak gerekmektedir” görüşüne yer vermektedir
(bkz. Ek 2, s.678). Protokole Taraf Devletler ona-
y›n ard›ndan iki y›l içinde rapor vermek durumun-
dad›rlar. Daha sonra Sözleşmeye göre bu raporlar
beşer y›ll›k aralarla verilecektir (yorum için bkz.
s.647, rapor k›lavuzlar› için bkz. s.708)

İhtiyari Protokol Taraf Devletlerden aşağ›daki hu-
suslarda “gerekli bütün önlemleri almalar›n›” iste-
mektedir: “Madde 1: Taraf Devletler, 18 yaş›na
erişmemiş kimselerin çat›şmalara dahil olmamala-
r›n› güvence alt›na almak için uygulanabilir bütün
önlemleri almak durumundad›rlar; Madde 2: Ta-
raf Devletler, on sekiz yaş›na erişmemiş bir kişiyi
silahl› kuvvetlere almaktan kaç›nmal›d›rlar. Taraf
Devletler onay belgesine gönüllü askerlik için as-
gari yaş› belirten bağlay›c› bir aç›klama da ekleye-
cekler, ayr›ca bu askere yaz›lman›n herhangi bir
zorlamaya dayanmamas›n› güvence alt›na alan
önlemleri de belirteceklerdir. Gönüllü askerlik ya-
ş›n›n 15 olduğu ülkelerden ise bu yaş› zamanla
yükseltmeleri beklenmektedir (madde 3).

Savafl suçlar›n›n
kovuflturulmas›-Uluslararas›
Ceza Mahkemesi

17 Temmuz 1998 tarihinde benimsenen Uluslara-
ras› Ceza Mahkemesi Roma Yönetmeliği, 15 ya-
ş›ndan küçük çocuklar›n ulusal silahl› kuvvetlere
yaz›lmalar›n› ya da silah alt›na al›nmalar›n› veya

bu çocuklar›n uluslararas› silahl› çat›şmalarda ak-
tif olarak kullan›lmalar›n› savaş suçu olarak nite-
lendirmektedir. Ayn› tan›m, 15 yaş›ndan küçük
çocuklar›n askere ya da silah alt›na al›n›p ulusla-
raras› nitelik taş›mayan çat›şmalarda kullan›lmas›-
n› da kapsamaktad›r.

Birleşmiş Milletler, ilk kez, 1948 y›l›nda ald›ğ› bir
Genel Kurul karar›yla (A/RES/260 (III), 9 Aral›k
1948) bu konuda bir uluslararas› ceza mahkemesi-
ne gerek duyulduğunu belirlemiştir. 1998 y›l›nda
Genel Kurul, Tirinidad ve Tobago’dan gelen bir
talebe yan›t olarak, Uluslararas› Hukuk Komisyo-
nundan, bir uluslararas› ceza mahkemesinin ku-
rulmas›na ilişkin çal›şmalara başlamas›n› istemiş-
tir. 1993 y›l›nda eski Yugoslavya’da çat›şmalar
başlad› ve savaş suçlar›, insanl›ğa karş› işlenen
suçlar ve soyk›r›m gibi konular böylece uluslara-
ras› gündeme yerleşti. BM Güvenlik Konseyi, es-
ki Yugoslavya için bir ad hoc Uluslararas› Suç
Mahkemesi kurdu. Uluslararas› Hukuk Komisyo-
nu, bir uluslararas› ceza mahkemesi kurulmas›na
ilişkin olarak haz›rlad›ğ› taslağ› 1994 y›l›nda Ge-
nel Kurula sundu. Bu konuda oluşturulan bir Ha-
z›rl›k Komisyonu 1996 ile 1998 y›llar› aras›nda
toplanarak taslağa son şeklini verdi. Ard›ndan,
BM’nin Uluslararas› Ceza Mahkemesi kuruluşuna
ilişkin tam yetkili elçilerden oluşan diplomatik
konferans› 15-17 Haziran tarihlerinde Roma’da
toplanarak bu mahkemenin işyelişine ve yetkisine
ilişkin hususlar› son haline getirdi. Mahkemeye
ilişkin yönetmelik 11 Nisan 2002 tarihinde yürür-
lüğe girdi ve hemen 60 ülke taraf›ndan onayland›.
Ayr›nt›lar için bkz. www.un.org/law/icc

Merkezi Lahey’de olan bu mahkemenin soyk›r›m,
insanl›ğa karş› işlenen suçlar, savaş suçlar› ve ül-
kelere sald›r› suçu gibi Yönetmelikte tan›mlanan
fiillerde yarg› yetkisi bulunmaktad›r ve bu bağ-
lamda çocuklara da çeşitli at›flarda bulunulmakta-
d›r. Örneğin “soyk›r›m” “bir ulusal, etnik, ›rksal
ya da dinsel grubu tümüyle ya da k›smen yok et-
meye yönelik” çeşitli fiiller olarak tan›mlanmak-
tad›r. Bu filler aras›nda “belirli bir grup içinde ye-
ni doğumlar› önlemeye yönelik önlemlerin daya-
t›lmas›” ve “bir gruba mensup çocuklar›n zorla
başka gruba aktar›lmas›” da yer almaktad›r (mad-
de 6). Tan›mda yer al›p sivil halk›n korunmas›n›
amaçlayan diğer unsurlar çocuklar aç›s›ndan da
özel önem taş›maktad›r.   

Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü
Biçimleriyle ilgili ILO
Sözleflmesi (No. 182)

Uluslararas› Çal›şma Örgütü Genel Konferans›
1999 y›l›nda Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri
ile ilgili 182 say›l› Sözleşme ile 190 say›l› Tavsi-
ye Karar›n› benimsedi. Sözleşmenin amaçlar› aç›-
s›ndan “çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri” ara-
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s›nda “çocuklar›n silahl› çat›şmalarda kullan›lmak
üzere zorla ya da zorunlu olarak silah alt›na al›n-
malar›” da yer almaktad›r (bkz. madde 32, s.481). 

Güvenlik Konseyinin çocuklar
ve silahl› çat›flmayla ilgili
kararlar› 

Güvenlik Konseyi 1999 y›l›nda daha önce benze-
ri görülmemiş bir karar alarak “silahl› çat›şmala-
r›n çocuklar üzerindeki zararl› ve yayg›n etkileriy-
le bu durumun bar›ş, güvenlik ve kalk›nma aç›s›n-
dan yol açt›ğ› uzun dönemli sonuçlara ilişkin de-
rin endişelerini” dile getirmiştir. Güvenlik Konse-
yi, silahl› çat›şmalar›n aktif taraflar› ile diğer ta-
raflar›n başlatmas› gereken girişimlere ilişkin ay-
r›nt›l› tavsiyelerde bulunmuştur (S/RES/1261
(1999). Konsey BM Genel Sekreterinden bu hu-
suslar›n ne ölçüde yerine getirildiğine ilişkin bir
raporu 2000 y›l› Temmuz ay›na kadar sunmas›n›
istemiştir. Haz›rlanan rapor, silahl› çat›şmalar›n
başka kesimlere göre çocuklar üzerindeki çok ağ›r
sonuçlar›na dikkat çekmektedir (çerçeveli yaz›ya
bak›n›z). Güvenlik Konseyi 2000 y›l›nda bu konu-
lara ilişkin bir karar daha aç›klam›şt›r
(S/RES/1314 (2000).  

Anti-personel may›nlar

Komite ve diğer organlar, anti-personel kara ma-
y›nlar›n›n çocuklar üzerinde b›rakm›ş olduğu y›k›-
c› etkileri belirtmiş ve bunlara karş› uluslararas›
kampanyaya destekte bulunan Devletler’i kutla-
m›şt›r:

Kanada Hükümeti, Ekim 1996’da yapt›ğ› bir çağ-
r› ile, bütün ülkeleri, anti-personel kara may›nlar›-
n› yasaklayan bağlay›c› bir antlaşmay› imzalamak
üzere Aral›k 1997’de Ottawa’da yap›lacak ulusla-
raras› bir toplant›ya davet etti. “Ottawa Süreci”
olarak adland›r›lan program böyle başlad›. Haz›r-
l›k toplant›lar› 1997 bahar›nda, Viyana, Bonn ve
Brüksel’de yap›ld› ve Eylül 1997’de Oslo’daki
diplomatik bir konferansta 89 Hükümet bir taslak
Sözleşme üzerinde anlaşt› – “Anti-Personel Kara
May›nlar›n›n Kullan›m›, Stoklanmas›, Üretimi ve
Nakliyesinin Engellenmesi ve Bunlar›n Getirdiği
Y›k›mlara İlişkin Sözleşme”.Sözleşme, 3 Aral›k
1997’de Ottowa’da imzaya sunuldu ve 40. onay›n
ard›ndan 1999 y›l› Mart ay›nda resmen yürürlüğe
girdi. 

Sözleşme’nin belli başl› hükümleri şunlard›r:

• anti-personel may›nlar›n (APM) kullan›m›,
stoklanmas›, üretimi ve nakliyesine ilişkin tam
bir engelleme;

• güvence sağlayacak cihazlarla donat›lm›ş as-
keri araç may›nlar›n›n sürekli kullan›m› için
istisna tan›nmas›;

• may›n temizleme ve ilgili etkinliklere ilişkin

eğitimin verilebilmesi için elde APM bulun-
mas›yla ilgili bir istisna;

• depolarda tutulan APM’lerin Sözleşme yürür-
lüğe girdikten sonra dört y›l içinde imha edil-
mesi;

• may›n tarlalar›ndaki APM’lerin Sözleşme
yürürlüğe girdikten sonra 10 y›l içinde imha

Genel Sekreterin Güvenlik
Konseyine sundu¤u rapor,
2000

“Son dönemlerin silahl› çat›şmalar›nda çocuk-
lar, gerek şiddetin hedefleri, gerekse uy-
gulay›c›lar› olarak giderek daha fazla zarar gör-
müş, mağdur olmuşlard›r. Dünyadaki toplam 21
milyon mültecinin hemen hemen yar›s›n›
çocuklar oluşturmaktad›r. Ayr›ca, yap›lan tah-
minlere göre 13 milyon çocuk da kendi ülkesin-
de yerinden olmuştur. 18 yaş›ndan küçük olup
eline silah almaya zorlanan ya da buna özen-
dirilen çocuk say›s›n›n 300 bin civar›nda olduğu
tahmin edilmektedir. Her y›l 8 ile 10 bin aras›n-
da çocuk may›nlara kurban gitmek-
tedir...UNICEF verilerine göre 11986 ile 1996
aras›ndaki 10 y›l içinde silahl› çat›şmalarda 2
milyon çocuk ölmüş, 6 milyon çocuk yaralan-
m›ş, 10 milyon çocuk savaş›n travmas›n›
yaşam›ş ve 1 milyon çocuk da bu yüzden kim-
sesiz kalm›şt›r. 

“Bu arada ›rza tecavüz, kurşun ve pala gibi
savaşlarda kullan›lan bir silah haline gelmiştir.
Yukar›da yer alan ürkütücü ve yal›n rakamlar
d›ş›nda, bir de bu davran›şa maruz kalan ergen-
ler ortada dolaşmaktad›r. Çocuklar kendi boşlar›
kadar otomatik silahlar taş›rken, ailelerinden
kopar›lm›ş çocuklar büyük yoksunluklar içinde
yaşamaktad›r. Üstelik, silahl› çat›şmalar›n
HIV/AIDS salg›n›n› daha da yayg›nlaşt›rd›ğ›n›
unutmamak gerekir. Silahl› güçlerin istila ettik-
leri yerlerde ve savaş›n sürdüğü alanlarda bu
hastal›k giderek yayg›nlaşmaktad›r. Yasa d›ş›
silah ve doğal kaynak ticaretinin de beslediği bu
çat›şmalar, gençliğimizi koruyabilmemiz aç›s›n-
dan gerekli olan kamusal değerleri, sosyal ve
hukuksal yap›lar› da erozyona uğratmaktad›r. 

“İstatistikler de, görüntüler de bize ayn› şeyi an-
latmaktad›r: silahl› çat›şmalar›n çocuklar
üzerindeki etkisi başka kesimlere göre daha ağ›r
olmaktad›r. Bu durumda, gerek Güvenlik Kon-
seyinin, gerekse Genel Kurulun teyit ettiği gibi,
bu durumdaki çocuklar›n gereksinimleriyle çok
daha fazla ilgilenmemiz zorunludur...”

Genel Sekreterin Güvenlik Konseyine sunduğu
rapordan, 19 Temmuz 2000 (A/55/163-
S/2000/712, parag. 2-4) 
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edilmesi (Taraf Devletler’e, zaman diliminin
ek bir 10 y›l ile uzat›lmas› hakk› tan›nabilir);

• elde tutulan APM’lerin, may›n tarlalar›n›n yer-
lerinin vb. toplam say›s›n›n rapor edilmesi
yükümlülüğü;

• Taraf Devletler’in may›n temizleme ve may›n
mağdurlar›n›n rehabilitasyonuna destek vb.,
sağlamak için gerekli işlemleri yapmalar›;

• Sözleşme’nin ihlâl edildiği şüphesi uyand›ran
durumlarda, araşt›rma komisyonlar›n›n ilgili
ülkelere gönderilmesini içeren basit bir dene-
tim mekanizmas›.” 

Çocuk Haklar› Komitesi, Taraf Devletleri yeni
Sözleşmeyi de onaylamaya davet etmektedir: 

“Komite, Taraf Devlete, henüz patlamam›fl
may›nlarla (UXO) ilgilenmek, her yörede sürekli
bir temizleme çal›flmas› yürütme, halk› bu yön-
de bilinçlendirici giriflimlerde bulunma ve
rehabilitasyon programlar›nda okullar, pagoda
ve yerel kurulufllar› seferbet etme gibi alanlarda
ulusal kapasite gelifltirmek üzere uluslararas›
mali yard›mlara baflvurmas›n› tavsiye eder.”
(Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti ‹RSG, add.
78, parag. 49)

“Komite, Taraf Devletin çabalar›n› dikkate al-
makla birlikte, may›nlar ve bunlar›n çocuklar
aç›s›ndan oluflturdu¤u tehlike konusunda en-
diflelidir. Komiteye göre ana babalar›n, çocuk-
lar›n ve genel kamuoyunun may›nlar konusun-
da e¤itilmesi önem tafl›maktad›r ve may›nlar
yüzünden sakat kalanlara yönelik rehabilitasyon
programlar› uygulanmal›d›r. Taraf Devlet, BM
kurulufllar› dahil olmak üzere uluslararas› yar-
d›mlar çerçevesinde may›nlarla ilgili durumu
yeniden ele almal›d›r. Komiteye göre Taraf Dev-
let ayr›ca May›nlar›n Kullan›m›n›n,Depolan-
mas›n›n, Üretiminin ve Aktar›m›n›n Yasaklan-
mas› ve May›nlar›n Etisiz Hale Getirilmesiyle il-
gili Sözleflmeyi (1977) onaylamal›d›r.” (Irak
‹RSG, Add. 94, parag. 28)

“Komite, ülkenin baflta bat› s›n›rlar›nda olmak
üzere may›nlar›n halen yayg›n olmas›ndan
büyük endifle duymaktad›r. Taraf Devletin bu
may›nlar›n yerini belirleyip temizleme ve böy-

lece çocuklar› koruma aç›s›ndan yeterince çaba
göstermedi¤i kan›s›ndad›r. Endifle yaratan bir
baflka husus da, may›nlar yüzünden yaralanan
ve sakat kalan çocuklar›n bak›m›na ve
rehabilitasyonuna yönelik programlar›n, bu
arada kazalar›n önlenmesi için bilinç ve duyar-
l›l›k gelifltirme çal›flmalar›n›n yetersiz kalmas›d›r.

“Taraf Devlet, kendi s›n›rlar› içindeki may›nlar›
belirlemek ve bunlar› etkisiz hale getirmek için
gerekli bütün önlemleri almal› ve bu durumun
olas› tehlikeleri karfl›s›nda halk› duyarl›laflt›r-
mal›d›r. Taraf Devlet, ülkenin bat› bölgeleri bafl-
ta olmak üzere may›nlar›n çocuklar üzerindeki
etkileri ve zararlar› konusunda bir çal›flma
yürütmelidir. Ayr›ca Taraf Devlet 1997 y›l›nda
kabul edilen May›nlar›n Kullan›m›n›n,Depolan-
mas›n›n, Üretiminin ve Aktar›m›n›n Yasaklan-
mas› ve May›nlar›n Etisiz Hale Getirilmesiyle il-
gili Sözleflmeyi onaylamal›d›r. Taraf Devletin bu
alanda talep edebilece¤i uluslararas› yard›mlar
aras›nda BM May›n Temizleme Hizmetlerdi
(UNMAS) da yer almaktad›r.” (Gürcistan ‹RSG,
add. 124, parag. 58 ve 59. Ayr›ca bkz. Kam-
boçya ‹RSG. Add. 128, parag. 58-60; BK
Denizafl›r› Topraklar ‹RSG, add. 135, parag. 47
ve 48) 

Dünya Çocuk Zirvesi

Dünya Çocuk Zirvesi’nde (New York, 1990),
dünya liderleri, kendilerini “... çocuklara, her yer-
de bar›şç›l ve güvenli bir gelecek sağlayabilmek
için, onlar› savaş›n k›rbac›ndan korumak ve daha
başka silahl› çat›şmalar› önlemek üzere önlemler
alma yolunda dikkatlice çal›şmaya” adam›şlard›r:
“Çocuklar›n eğitiminde bar›şç›l değerlerin, an-
lay›ş ve diyaloğun gelişmesine katk›da bulu-
nacağ›z. Çocuklar›n en temel gereksinimleri savaş
zamanlar›nda ve şiddet yüklü alanlarda bile
korunmal›d›r. Savaş ve şiddetin halen devam et-
mekte olduğu yerlerde ateşkes dönemleri ve özel
yard›m koridorlar›na çocuklar›n yarar› için riayet
edilmek durumundad›r.” (Dünya Zirvesi Bildir-
gesi, parag. 20(8)). 2002 y›l› May›s ay›nda top-
lanan BM Genel kurulu özel çocuk oturumu Dün-
ya Zirvesinden bu yana sağlanan ilerlemeleri
değerlendirmiş ve bir sonraki on y›l için hedefler
belirlemiştir.
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii
UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

38. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda efl-
güdüm sa¤lanmas› (38. madde, savunma, d›fliflleri, içiflleri, e¤itim ve sosyal yard›m ile ilgili devlet kurulufl-
lar›n› özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekti¤i durumlarda uluslararas› iflbirli¤ine gitmesi.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel birhükümet stratejisinin parças›
olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 38. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (38. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin silahl›
kuvvetlerin bütün üyelerini, bu arada bar›fl gücü mensuplar›n›, sosyal hizmet uzmanlar›n›, insanî yard›m
çal›flmalar›nda görev yapanlar›, psikologlar› ve sa¤l›k personelini kapsamas› gerekir).

3388..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
Devlet afla¤›da belirtilen belgeleri onaylam›fl/imzalam›fl m›?

� 1949 tarihli dört Cenevre Sözleflmesi,

� Ek Protokol I,

� Ek Protokol II,

� Silahl› çat›flmalardan etkilenen çocuklar›n korunmas›yla ilgili di¤er uluslararas› belgeler.

� Devlet, 15 yafl›ndan küçük çocuklar›n çat›flmalarda do¤rudan yer almamalar›n› sa¤layacak gerekli ad›m-
lar› atm›fl m›?

� Devlet, 18 yafl›ndan küçük çocuklar›n çat›flmalarda do¤rudan ya da dolayl› biçimde yer almamalar›n› sa¤-
layacak gerekli ad›mlar› atm›fl m›?

� Devlet, 18 yafl›ndan küçük hiçbir çocu¤un askere al›nmamas›n› sa¤l›yor mu?

Devlet afla¤›dakileri sa¤layacak yasal düzenlemeleri yapm›fl ve di¤er önlemleri alm›fl m›?

� 15 yafl›ndan küçük çocuklar›n silahl› kuvvetlere al›nmalar›n›n önlenmesi,
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� 18 yafl›ndan küçükler askere al›n›rken önceli¤in en büyük olanlara verilmesi,

� 18 yafl›ndan küçük çocuklar›n askere al›nmalar›n›n önlenmesi.

� Devlet, hükümetle iliflkisi olmayan güçlerin 18 yafl›ndan küçük çocuklar› silahland›rmas›n› engelleyecek ön-
lemleri alm›fl m›?

� Devlet, askeri okullar›n 18 yafl›ndan küçük ö¤renci almalar›n› engelleyecek önlemleri alm›fl m›?

� Devlet, 18 yafl›ndan küçük ö¤renci kabul eden askeri okullar›n savunma bakanl›¤› taraf›ndan de¤il de,
e¤itim bakanl›¤› taraf›ndan denetlenmesini sa¤layacak düzenlemeleri yapm›fl m›?

� Devlet, askeri okullar›n Sözleflme’nin 29. maddesinde yer alan e¤itim amaçlar›na sayg› göstermesini sa¤-
layacak önlemleri alm›fl m›?

� Devlet, silahl› çat›flmalar›n etkiledi¤i bütün çocuklar›n korunmas›n› ve bak›m›n› sa¤layacak mümkün olan
bütün önlemleri alm›fl m›?

� Devlet, Silahl› Çat›flmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkisi bafll›kl› çal›flmada yer alan tavsiyeleri inceleyip bu
yönde gerekli ad›mlar› atm›fl m›?

� Devlet, Sözleflme’nin 38(4). maddesine iliflkin olarak, çocuklar› anti-personel may›nlardan korumak üzere
gerekli ulusal, iki tarafl› ve çok tarafl› giriflimlerde bulunmufl mu?

� Devlet, Anti-Personel May›nlar›n Kullan›lmas›n›n, Stoklanmas›n›n, Üretilmesinin ve Aktar›m›n›n Yasaklan-
mas›n› ve Bu May›nlar›n Tahribine ‹liflkin Sözleflmeyi onaylad› m›?

� Devlet, Çocuklar›n Silahl› Çat›flmalara Dahil Olmalar› Konusundaki ‹htiyari Protokol’ü onaylad› m›?

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 38. madde, ken-

di bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 38. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 19: her tür fliddete karfl› korunmaMadde 22: mülteci çocuklarMadde 29: e¤itimin amaçlar›Madde
34: cinsel sömürüden korunmaMadde 35: çocuk kaç›rma ve sat›fl›Madde 37: iflkence, ac›mas›z, insanl›k d›fl›
ve afla¤›lay›c› davran›fllara karfl› korunmaMadde 39: silahl› çat›flma ma¤durlar›na rehabilitasyon 

Çocuk Haklar› Sözleflmesi, çocuklar›n silahl› çat›flmalara dahil olmalar› ile ilgili ‹htiyari Protokol
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Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suiistimal, iflkence ya da her türlü zalimce, insanl›k d›fl› ve-
ya afla¤›lay›c› muamele ya da ceza uygulamas› ya da silahl› çat›flma ma¤duru olan bir çocu¤un, bedensel ve
ruhsal bak›mdan sa¤l›¤›na yeniden kavuflmas› ve yeniden toplumla bütünleflebilmesi için uygun olan bütün
önlemleri al›rlar. Bu tür sa¤l›¤a kavuflturma ve toplumla bütünlefltirme, çocu¤un sa¤l›¤›n›, özgüvenini ve
sayg›nl›¤›n› gelifltirici bir ortamda gerçeklefltirilir.

39.
madde, aşağ›daki durumlara
maruz kalm›ş çocuk mağdurlara
yard›mc› olacak önlemleri ön-
görmektedir:

• her türden şiddet, ihmal, sömürü ya da istismar
(örneğin, maddeler 19, 32, 33, 34, 35, 36’da
ayr›nt›land›r›ld›ğ› üzere),

• işkence ya da diğer zalimce, insanl›k d›ş› veya
aşağ›lay›c› muamele ya da ceza uygulamas›
(madde 37),

• silahl› çat›şma (madde 38).

Madde, rehabilitasyon ve toplumla bütünleştirme-
nin çocuğun sağl›ğ›, özgüveni ve sayg›nl›ğ›n› ge-
liştiren bir ortamda gerçekleştirilmesini öngörür.
Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin genel ilkele-
ri, söz konusu önlemlerin ayr›m gözetilmeksizin
tüm çocuk mağdurlara sağlanmas›n›; çocuğun
yüksek yarar›n›n birincil önemde olmas›n›; çocu-
ğun azamî yaşama ve gelişme hakk›n›n güvence
alt›na al›nmas›n› ve çocuğun görüşlerine – örne-
ğin, tek tek durumlar› da içeren planlama ve uygu-
lama programlar›nda - sayg› gösterilmesini öngö-
rür. Sağl›k ve sağl›ğ›n korunmas› hizmetlerinden
(madde 24), eğitime (madde 28) ve yeterli yaşam
standard›na (madde 27) dek Sözleşme’deki diğer

haklar, 20. madde uyar›nca öngörülen geçici ya da
sürekli olarak aile ortamlar›ndan yoksun kalm›ş
çocuklara özel bak›m ve yard›m sağlanmas› yü-
kümlülüğü gibi, bu maddenin uygulanmas›na ko-
nu olmaktad›r. 

Sözleşmenin 2000 y›l›nda benimsenen çocuk sat›-
ş›, fahişeliği ve pornografisi ile ilgili İhtiyari Pro-
tokolü, Taraf Devletlerden, Protokol kapsam›na
giren fiillere maruz kalan çocuklar›n, rehabilitas-
yon dahil haklar›n› ve ç›karlar›n› korumak üzere
gerekli önlemleri almalar›n› istemektedir. Gene
2000 y›l›nda benimsenen ve BM’nin Uluslararas›
Örgütlü Suça Karş› Mücadele Sözleşmesini ta-
mamlay›c› içerikte olan Başta Kad›nlar ve Çocuk-
lar Olmak Üzere İnsan Sat›ş› ve Kaçakç›l›ğ›n›n
Önlenmesine, Bast›r›lmas›na ve Cezaland›r›lmas›-
na ilişkin Protokol de bu gibi fiillere maruz kalan-
lar›n korunmas›na ilişkin hükümler içermektedir.  

Taraf Devletler’in raporlar›na ilişkin Sonuç Göz-
lemleri’nde, Komite, 39. maddeyi s›kl›kla 37. ve
40. madde ile birlikte grupland›rm›şt›r. 39. madde,
37. maddede yasaklanan muamele ve ceza uygu-
lamas›n›n, mağduru olan bütün çocuklar›n (“ceza
yasas›n› ihlâl ettiği ileri sürülen, böyle itham edi-
len ya da kabul edilen”), söz konusu mağduriyetin

39. Maddenin Metni

Ma¤dur
durumdaki
çocuklar›n
rehabilitasyonu

Özet



586 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

ailede, kurumlarda ya da toplum içinde oluşup
oluşmad›ğ›na bak›lmaks›z›n, “çocuğun toplumla
yeniden bütünleştirilmesine ve çocuğun toplum-
daki yap›c› rolünün (geliştirilmesinin) teşvik edil-
mesi” ile bağdaş›r bir tarzda muamele görmeleri-
ni gerektirmektedir. Çocuklar›n, bedensel ya da
ruhsal şiddetin tüm biçimlerinden korunmas›n›
öngören 19. madde, tedavi ve tedavi sonras›na da
değinmektedir. 25. madde, bak›m, korunma ve te-
davi için yerleştirilmiş çocuklara – rehabilitasyon
hedefleri de dahil olmak üzere - periyodik olarak
muayene edilme hakk›n› sağlar. 

Taraf Devletler’in İlk Raporlar›’na ilişkin yorum-
lar›nda, Komite, 39. maddenin üslubunun potansi-
yel çocuk mağdurlar›n daha geniş bir çerçevede
ele al›nmas›n› gerektirdiğini ifade etmiştir. 39.
madde özellikle işaret edilen durumlara ek olarak,
Komite, şiddet mağdurlar›, mülteci çocuklar
(madde 22), çocuk emeği ve zorla çal›şt›rma
(madde 32), uyuşturucu bağ›ml›l›ğ› ve ticareti
(madde 33), aile çat›şmas› ve çocuklar›n al›n›p sa-
t›lmas› (madde 35), ve çocuk adalet sistemine ko-
nu olan çocuklar (maddeler 37 ve 40) gibi konula-
ra da değinmiştir. �

Çocuk Haklar› Komitesi, 
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Özel koruma önlemleri

Bu bölüm alt›nda, Taraf Devletler’den, afla¤›daki hususlara iliflkin bafll›ca yasal, yarg›sal, idarî ya da
yürürlükteki di¤er önlemleri; Sözleflme’nin ilgili hükümlerini uygularken karfl›lafl›lan etmenler, güç-
lükler, kaydedilen ilerleme ve uygulamadaki öncelikler ile gelece¤e iliflkin somut hedefler hakk›nda-
ki bilgileri sa¤lamalar› istenmektedir:

(a) Ola¤anüstü durumlardaki çocuklar;

(i) Mülteci çocuklar (madde 22);

(ii) Silahl› çat›flmalardaki çocuklar (madde 38); bedensel ve ruhsal olarak sa¤l›¤a kavuflturma ve
toplumla yeniden bütünlefltirme dahil olmak üzere (madde 39);

...”

(b) Yasalara ayk›r› davran›fllarda bulunan çocuklar

...

(iv) Bedensel ve ruhsal bak›mdan sa¤l›¤›na yeniden kavuflturma ve yeniden toplumla bütünlefltir-
me (madde 39)

(c) Bedensel ve ruhsal olarak sa¤l›¤a kavuflturma ve toplumla yeniden bütünlefltirme dahil olmak
üzere; 

(i) Ekonomik sömürü, çocuk eme¤i dahil olmak üzere (madde 32);

(ii) Uyuflturucu kullan›m› (madde 33);

(iii )Cinsel sömürü ve cinsel istismar (madde 34);

(iv )Sömürünün öteki biçimleri (madde 36);

(v) Çocuk sat›fl›, ticareti ve kaç›r›lma durumlar› (madde 35). 

…

Ayr›ca, Taraf Devletler’in, paragraf 23 kapsam›ndaki çocuklara iliflkin özel istatistikî bilgi ve göster-
geleri sa¤lamalar› memnuniyetle karfl›lanacakt›r.

(ÇHS/K/5; parag. 23-24)
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Periyodik Raporlar K›lavuzu

“VIII. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLER‹ (madde 22, 38, 40, 37(b)-(d), 32-36).4. Çocu¤un bedensel ve
ruhsal olarak sa¤l›¤›na kavuflturulmas› ve toplumla yeniden bütünlefltirilmesi (madde 39).Lütfen,
39. madde uyar›nca ve 40. maddenin 1. paragraf› ›fl›¤›nda, çocuk adalet sistemi kapsam›ndaki ço-
cu¤un bedensel ve ruhsal olarak sa¤l›¤›na yeniden kavuflturulmas› ve yeniden toplumla bütünleflti-
rilmesini sa¤lamaya yönelik ve söz konusu rehabilitasyon ve yeniden bütünlefltirmenin çocu¤un sa¤-
l›¤›n›, özgüveninin ve sayg›nl›¤›n› gelifltiren bir ortamda gerçekleflmesini güvence alt›na almak için
uygulanan önlemlere iliflkin bilgi veriniz.Raporlar, baflka hususlara ek olarak, e¤itim ve sa¤lanan
meslekî yetifltirmenin yan› s›ra, bu amaç için gelifltirilmifl program ve etkinlikleri ve oluflturulan me-
kanizmalar› da saptamak ve konu dahilindeki çocuklara iliflkin yafl, cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel
alan ve sosyal ve etnik kökeni içeren ilgili ayr›flt›r›lm›fl verileri göstermek durumundad›r. Taraf Dev-
letler, 39. maddenin uygulanmas›nda kaydedilen ilerlemeyi, karfl›lafl›lan güçlükleri ve gelece¤e yö-
nelik oluflturulan hedefleri ayr›ca belirtmelidirler”.

(ÇHK/K/58, parag. 149-150. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun flu paragraflar› da bu madde alt›nda-
ki bilgilendirmeye iliflkindir: 61, 86-87, 90, 129-131, 156, 159, 161 ve 164; K›lavuz’un tam metni
için, bkz. Ek 3, s. 687.) 

Çocuk ma¤durlar›n
rehabilitasyonu

Çocuk Haklar› Komitesi, çocuk mağdurlar›n reha-
bilite edilmesine yönelik önlemlere ilişkin eksik-
likler konusundaki görüşlerini s›kça dile getirmiş-
tir. Örneğin:

“Komite, Sözleflmenin 39. maddesi ›fl›¤›nda Ta-
raf Devlete, kötü muameleye, cinsel istismara
ve ekonomik sömürüye maruz kalan çocuklara
yönelik rehabilitasyon merkezlerinin aç›lmas›
için daha fazla çaba göstermesini tavsiye eder.”
(Fiji ‹RSG, Add. 89, parag. 45. Ayr›ca bkz. Po-
lonya ‹RSG, Add. 31, parag. 40; Danimarka
‹RSG, Add. 33, parag. 32; Birleflik Krall›k ‹RSG,
Add. 34, parag. 39; Ukrayna ‹RSG, Add. 42,
parag. 29; Bulgaristan ‹RSG, Add. 66, parag.
30; Nijerya ‹RSG, Add. 61, parag. 43; Myanmar

‹RSG, Add. 69, parag. 45)

Komite, çocuk mağdurlara yönelik rehabilitasyon
hizmetlerinde hiçbir ayr›m gözetilmemesi gerekti-
ğini vurgulam›şt›r:

“K›rsal ve kentsel yöreler aras›ndaki ayr›m dahil,
istismara u¤ram›fl çocuklara yönelik rehabilitas-
yon hizmetlerinde bölgesel farkl›l›klar görülmek-
tedir. Komiteye göre Taraf Devlet Sözleflmenin
39. maddesi uyar›nca çocuklar›n fiziksel ve psi-
kolojik rehabilitasyonu ve sosyal entegrasyonu
için gerekli bütün önlemleri almal›d›r.” (Avustur-

ya ‹RSG, Add. 98, parag.21)

Komite, “Çocuklara yönelik Devlet kaynakl› şid-
det” konulu genel görüşmesinin (Eylül 2000) ard›n-
dan çocuk mağdurlar›n rehabilitasyonu, dan›şman-
l›k ve destek hizmetleri için tavsiyeler belirlemiştir

(parag. 27 ve 28). Komite ayr›ca korunma gereksi-
nimi içinde olan çocuklar›n suçlu (örneğin terk, ser-
serilik, fuhuş, göçmenlik, okul ve evden kaçma gi-
bi durumlarla ilgili yasal düzenlemeler aç›s›ndan)
olarak görülmemelerinin önemini vurgulam›ş. Bu
durumdakilere çocuk koruma mekanizmalar›yla
yaklaş›lmas›n› önermiştir (25. oturum raporu, Ey-
lül/Ekim 2000, ÇHS/K/100, parag. 688.9)

‹hmal, sömürü ya da istismar›n
çocuk ma¤durlar›

Sözleşme’nin çeşitli maddeleri, çocuklara yönelik
şiddeti, ihmal ve sömürüyü önlemek için Taraf
Devletler’in bir dizi girişimde bulunmalar›n› ge-
rektiren koruyucu haklar› öngörmektedir. 39.
maddenin hedefi, mağduriyetleri hâlâ sürenler
için uygun önlemlerin al›nmas›d›r.

Bu konu, çocuk sat›ş›, fahişeliği ve pornografisi
ile ilgili İhtiyari Protokolde daha ayr›nt›l› biçimde
ele al›nmaktad›r (bkz. s.653). Bu Protokole Taraf
Devletlerin, “Protokol kapsam›na giren fiillerin
mağdurlar›n›n haklar›n› ve ç›karlar›n›, yarg› süre-
cinin bütün aşamalar›nda korumak ve kollamak
üzere gerekli önlemleri almalar›” gerekmektedrir
(madde 8, bkz. çerçeveli yaz›).

Gene 2000 y›l›nda benimsenen ve BM’nin Ulusla-
raras› Örgütlü Suça Karş› Mücadele Sözleşmesini
tamamlay›c› içerikte olan Başta Kad›nlar ve Ço-
cuklar Olmak Üzere İnsan Sat›ş› ve Kaçakç›l›ğ›-
n›n Önlenmesine, Bast›r›lmas›na ve Cezaland›r›l-
mas›na ilişkin Protokol bu konuda bir bölüm içer-
mektedir. Burada “kaçakç›l›ğ›n mağduru olan ki-
şilere yard›m ve koruma gerekliğinden” söz edil-
mekte, bu arada “san›klar›n yarg›lanmalar› süre-
cinde mağdurlar›n görüşlerini ve kayg›lar›n› dile
getirebilmeleri için kendilerine imkan tan›nmas›
gerekliliği” vurgulanmaktad›r (madde 6.2 (b),
583. sayfadaki çerçeveli yaz›ya bak›n›z).



İnsan Haklar› Komisyonu taraf›ndan kabul edilen,
Çocuk Sat›ş›, Çocuk Fahişeliği ve Pornografisinin
Engellenmesine Yönelik Eylem Program›, aşağ›-
daki önerileri içermektedir:

“34. Disiplinler aras› bir yaklaş›m kullanan reha-
bilitasyon ve toplumla yeniden bütünleştirme
programlar›, çocuk ticareti, sat›ş› ya da cinsel sö-
mürü kurban› olan çocuklara ve onlar›n ailelerine
yard›m etmek üzere geliştirilmelidir. Bu türden
programlar› uygulayacak hükümet d›ş› kuruluşlar
ya da kamu kurumlar›, kendilerine yeterli destek
ve fon sağlanarak oluşturulmal› ya da desteklen-
melidir. (Bunlar) Birleşmiş Milletler organlar›n-

dan ve denk düzeyde yetkinliğe sahip kamuya ait
ya da özel, ulusal ya da uluslararas› kaynaklardan
teknik yard›m, değerlendirme yard›m› ve kendi
ad›na fon sağlamaya ilişkin yeni yöntemler üzeri-
ne bilgi isteme yolunda teşvik edilmelidir. (İnsan
Haklar› Komisyonu Karar› 1992/74, 5 Mart 1992,
Ek.)

Bu konudaki Birinci Dünya Konferas›nda kabul
edilen Çocuklar›n Cinsel Meta Olarak Sömürül-
mesine Karş› Eylem Gündemi (Stockholm, İsveç,
1996), ticarî amaçl› cinsel sömürüye maruz kalan
çocuk mağdurlara yönelik “ceza içermeyen” bir
yaklaş›m›n benimsenmesini vurgulayan, “Sağl›ğa
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Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, Çocuk Sat›fl›, Çocuk Fahifleli¤i ve
Çocuk Pornografisi ‹le ‹lgili ‹htiyari Protokol (2000 y›l›nda kabul
edilmifl)

Madde 8

1. Taraf Devletler, bu Protokol çerçevesinde yasaklanan uygulamalar›n çocuk mağdurlar›n›n haklar›-
n› ve yararlar›n› cezaî kovuşturma sürecinin bütün aşamalar›nda korumak için gerekli önlemleri
özellikle aşağ›daki yollardan alacaklard›r:

(a) Çocuk mağdurlar›n olumsuz etkilere aç›k yanlar›n›n göz önüne al›nmas›; bu konumdaki çocuk-
lar›n tan›k olarak özel gereksinimleri dahil gereksinimlerinin gözetilmesi için mevcut prosedür-
lerin uyarlanmas›;

(b) Çocuk mağdurlar›n, ilgili kovuşturma sürecindeki haklar› ve rolleri; kovuşturma sürecinin kap-
sam›, zamanlamas›, ilerlemesi ve sonuçlar› konusunda bilgilendirilmeleri;

(c) Çocuk mağdurlar›n görüşlerinin, gereksinimlerinin ve duyarl›l›klar›n›n, kişisel yararlar› söz ko-
nusu olduğu durumlarda, ulusal yasalarda yer alan usullere uygun biçimde dile getirilmesine
imkân tan›nmas›;

(d) Hukukî süreç boyunca çocuk mağdurlara gerekli destek hizmetlerinin sağlanmas›;

(e) Çocuk mağdurlar›n özel yaşamlar›n›n ve kimliklerinin gerektiği biçimde korunmas›; çocuk
mağdurlar›n kimliklerinin bilinmesine yol açabilecek sak›ncal› bilgilerin yayg›nlaşmas›na kar-
ş› ulusal yasalar çerçevesinde gerekli önlemlerin al›nmas›;

(f) Gerektiği durumlarda çocuklar›n, ailelerinin ve tan›klar›n tehdit ve misillemelere karş› korun-
malar›;

(g) Davalar›n sonuçland›r›lmas›nda, kararlar›n tebliğinde ve çocuk mağdurlara tazminat ödenme-
sinde gereksiz gecikmelerden kaç›n›lmas›. 

2. Taraf Devletler, mağdurun gerçek yaş›na ilişkin belirsizliğin, mağdurun yaş›n›n belirlenmesine
ilişkin araşt›rmalar dahil olmak üzere cezaî soruşturma sürecinin başlat›lmas›n› engellememesini
sağlayacaklard›r.

3. Taraf Devletler, bu Protokol’de belirtilen fiillerin mağduru olan çocuklara ceza hukuku çerçevesinde
gösterilecek davran›şlar›n çocuğun yüksek yarar›n› birincil derecede gözetmesini sağlayacaklard›r.

4. Taraf Devletler, bu Protokol ile yasaklanan fiillerin çocuk mağdurlar›yla ilgili işlerde görev yapan-
lar›n, özellikle hukuk ve psikoloji alanlar›ndaki eğitim olmak üzere, gerekli eğitimden geçmeleri
için önlemler alacaklard›r.

5. Taraf Devletler, gerektiği durumlarda, bu tür ihlâllere karş› mücadele eden, bu tür ihlâllerin mağ-
duru olan çocuklar›n korunmalar› ve rehabilitasyonu için çal›şan kişilerin ve/veya kuruluşlar›n gü-
venliğini sağlayacak önlemleri alacaklard›r.

6. Bu maddedeki herhangi bir husus, suçlama alt›nda olanlar›n adil ve tarafs›z biçimde yarg›lanma
haklar›yla çelişmez ve bu hakk› d›şlamaz.

(Tam metin için bkz. Ek-2, s.682. Değerlendirme için bkz. s.653)



589MA⁄DUR DURUMDAK‹ ÇOCUKLARIN REHAB‹L‹TASYONU

Kavuşturma ve Toplumla Bütünleştirme” konulu
bir bölüm içermekte ve bu bölümde aşağ›dakileri
öngörmektedir:

• Mağdurlara ve onlar›n ailelerine sosyal, t›bbî
ve psikolojik dan›şmanl›k hizmeti ve benzeri
destek sağlanmal›d›r;

• Çocuk mağdurlara yard›m sunan t›bbî perso-
nel, öğrenciler, sosyal hizmet uzmanlar› ve il-
gili hükümet d›ş› kuruluşlar toplumsal cinsiye-
te duyarl›l›k konusunda eğitim almal›d›rlar;

• Çocuk mağdurlar›n ve ailelerinin toplumsal
olarak damgalanmalar›n› önleyecek etkili
önlemler al›nmal›d›r;

• Aileler ve toplumlar›n sağl›klar›na yeniden ka-
vuşmalar› ve toplumla yeniden bütünleşmeleri
mümkün olduğunca kolaylaşt›r›lmal›d›r;

• Sonraki cinsel sömürüyü önlemek için çocuk
mağdurlar ve ailelerine alternatif geçim araç-
lar› sağlanmal›d›r. (A/51/385, parag. 5)

Eylem Gündemi, 2001 y›l› Aral›k ay›nda Japon-
ya’n›n Yokohama kentinde yap›lan İkinci Dünya
Konferans›nda gözden geçirilmiştir:

Uyuşturucu al›şkanl›ğ›na ilişkin olarak, çocuklar
ya da yetişkinlere yönelik hizmetlerin yetersiz ol-
duğu ülkelerde, özel olarak çocuklara yönelik ola-
rak geliştirilmiş rehabilitasyon hizmetlerine gerek
bulunmaktad›r. (bkz. madde 33, s. 501).Komite,
cinsel sömürünün dahil olduğu, istismar› da içeren
özel durumlarda çocuk mağdurun özel yaşam›n
gizliliği hakk›n›n önemi ve medyan›n özel yaşa-
m›n gizliliğine gösterilecek sayg›daki özel rolünü
ifade etmiştir (tart›şma için, bkz. madde 16, s. 219
ve madde 17, s. 233):

Birleflmifl Milletler S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlara Karfl› Mücadele
Sözleflmesi’ni (2000 y›l›nda benimsenmifltir) tamamlayan Baflta
Kad›nlar ve Çocuklar Olmak Üzere ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n Önlen-
mesi, Bast›r›lmas› ve Cezaland›r›lmas› Protokolü

Madde 6

İnsan ticareti mağdurlar›na yönelik yard›m ve koruma

1. Uygun hallerde ve kendi iç hukukunun elverdiği ölçüde, her Taraf Devlet, diğer önlemlerin yan›
s›ra, insan ticaretine ilişkin yarg›lama işlemlerini gizli yürüterek insan ticareti mağdurlar›n›n özel
hayatlar›n› ve kimliklerini koruyacakt›r.

2. Her Taraf Devlet, uygun hallerde, kendi iç hukukî veya idarî sisteminin insan ticareti mağdurlar›
lehine aşağ›daki olanaklar› içermesini sağlayacakt›r:

a) İlgili yarg›sal ve idarî işlemler hakk›nda bilgi,

b) Ceza yarg›lamas›n›n uygun aşamalar›nda mağdurun görüş ve endişelerinin, san›klar›n savun-
ma haklar›na engel olmayacak şekilde ileri sürülebilmesine ve bunlar›n göz önüne al›nmas›na
yard›m.

3. Her Taraf Devlet, uygun durumlarda, sivil toplum örgütleriyle, diğer ilgili kuruluşlarla ve sivil top-
lumun diğer unsurlar›yla işbirliği içinde özellikle aşağ›daki hususlara ilişkin hükümler dahil, insan
ticareti mağdurlar›n›n fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden iyileşmelerini sağlamak için önlemler
al›n›p uygulanmas›n› değerlendirecektir.

(a) Uygun bar›nma olanağ›,

(b) İnsan ticareti mağdurlar›n›n anlayabilecekleri bir dilde özellikle yasal haklar›na ilişkin dan›ş-
manl›k hizmeti ve bilgi verilmesi,

(c) T›bbî, psikolojik ve maddî yard›m,

(d) Çal›şma, öğrenim ve eğitim olanaklar›.

4. Her Taraf Devlet, bu madde hükümlerini uygularken, insan ticareti mağdurlar›n›n yaş›n›, cinsiye-
tini ve uygun bar›nma, eğitim ve bak›m dahil, özel ihtiyaçlar›n› ve özellikle çocuklar›n özel ihti-
yaçlar›n› dikkate alacakt›r.

5. Her Taraf Devlet, kendi ülkesi içinde bulunduğu sürece, insan ticareti mağdurlar›n›n fiziksel gü-
venliğini sağlamak için çaba gösterecektir.

6. Her Taraf Devlet, kendi iç hukuk sisteminin insan ticareti mağdurlar›na gördükleri zararlar için taz-
minat alma olanağ›n› veren önlemleri içermesini temin edecektir.    

(Tam metin içinbak›n›z ek 4, s. 787)
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Ekonomik sömürünün çocuk
ma¤durlar›

Çocuk Haklar› Komitesi, “çocuklar›n ekonomik
sömürüsüne” ilişkin Genel Tart›şmas›’n› takiben,
bir dizi tavsiye dile getirmiştir. Bunlar, Sözleş-
me’deki bütün haklar›n bölünmez ve birbirleriyle
ilişkili olduğunu ve çocuklar›n ekonomik sömürü-
sünü önlemeye ve bununla mücadele etmeye yö-
nelik girişimin Sözleşme’nin genel ilkeleri çerçe-
vesinde (maddeler 2, 3, 4 ve 12) yer almas›n› ön-
görmektedir. Uygun bir yasal çerçeve ve gerekli
uygulama önlemleri, Sözleşme’deki ilkeler ve hü-
kümlerle uyumlu olarak geliştirilmelidir (ayr›ca
bkz. madde 32, s. 481):

“Sözkonusu önlemler ekonomik sömürü durum-
lar›n›n ve bu durumlar›n çocuklar›n yaflamlar›
üzerindeki zararl› etkilerinin önlemesini güçlen-
direcektir; çocuklar›n korunmas›na yönelik sis-
temler güçlendirilmesi, her türden ekonomik
sömürüye maruz kalm›fl çocuk ma¤durlar›n, ço-
cu¤un sa¤l›k, özgüven ve sayg›nl›¤›n› gelifltiren
bir ortamda bedensel ve ruhsal olarak sa¤l›klar›-
na kavuflturulmalar›n› ve toplumla yeniden bü-
tünlefltirilmelerini sa¤layacakt›r.”Komite, daha
özel olarak flunlar› tavsiye etmifltir:

“Taraf Devletler, ekonomik sömürünün sonucu
olarak ciddî bedensel ve ahlâksal tehlikeye ma-
ruz kalm›fl çocuklar›n rehabilitasyonunu güvence
alt›na alacak önlemleri almak durumundad›rlar.
Bu çocuklara gerekli sosyal ve t›bbî yard›m sa¤-
lamak, Sözleflme’nin 39. maddesi ›fl›¤›nda, top-
lumla yeniden bütünlefltirilmelerine yönelik
programlar› tasarlamak esast›r.” (beflinci oturum

raporu, Ocak 1994, ÇHS/K/24, s. 39 ve 43)

Uluslararas› Çal›şma Örgütü (ILO), Çocuk İşçili-
ği: Hedef Kabul Edilemez Olan adl› elkitab›nda,
şu tavsiyede bulunmaktad›r: “Çocuğun işten çe-
kilmesi, bütünlüklü bir destekleyici önlemler silsi-
lesi ile birlikte gerçekleştirilmelidir. Bağ›ml› k›-
l›nd›klar›, fahişeliğe zorland›klar› ya da ailelerin-
den ve kal›c› bir sosyal ortamdan yoksun olarak
sokaklarda yaş›yor ve çal›ş›yor olduklar› için ço-
cuklar›n gelişmeleri engellenmişse bu durum
özellikle önemlidir. Eğitim, yetiştirme, sağl›k hiz-
metleri ve beslenmeye ek olarak, söz konusu ço-
cuklar yoğun bir dan›şma hizmeti, güvenli bir or-
tam ve genellikle yasal yard›m gereksinimi için-
dedirler. Bu amaca yönelik, söz konusu çocuklar
için kalabilecekleri ve sağl›klar›na kavuşabilecek-
leri S›ğ›nma Evlerinde bir dizi eylem program›
hedeflenmiştir.

“Örnekler, söz konusu çocuklar›n, sosyal hizmet
uzmanlar›na ve aile ya da çocuk terapistlerinden

psikiyatristlere kadar bir dizi profesyonel hizmete
gereksinim duyduğunu göstermiştir. Gönüllüler
ya da sosyal hizmet uzmanlar› da önemli bir rol
oynamaktad›rlar; ancak bu kesimin işi oldukça
yorucudur. Konuyla ilgili saha çal›şanlar›n›n ol-
dukça yüklü bir iş hacimleri bulunmakta, bu ne-
denle kendileri de özel eğitim ve rehberlik gerek-
sinimi duymaktad›rlar. ‘Rehabilite edilmiş’ ço-
cuklar›n damgalanmalar› ya da çeşitli ac›lara ma-
ruz kalmamalar› için polisle işbirliğine de genel-
likle gerek duyulmaktad›r. Kuruluşlar, çocuklar›
aileleriyle yeniden bir araya getirmekte bir miktar
başar›l› olmuşlard›r. Maliyetleri çok yüksek de ol-
sa, geniş kapsaml› rehabilitasyon önlemlerine bü-
yük gereksinim duyulmaktad›r”. ILO, özelde teh-
like arz eden iş ve zorunlu çal›şt›rman›n biçimleri
ve uzun dönemli uzman desteği ve rehabilitasyon
gerektiren cinsel meta sömürüsü dahil olmak üze-
re çocuk emeğinin, ac› veren k›sa ve uzun erimli
bedensel ve ruhsal etkilerinin alt›n› çizmektedir”
(Çocuk işçiliği: Hedef Kabul Edilemez Olan, s. 9
ve devam›, 107).

Çocuk adalet sistemi içindeki çocuklar

Periyodik Raporlar K›lavuzu, 39. ve 40. maddele-
rin 1. paragraf› uyar›nca, çocuk adalet sistemine
konu olan çocuğun bedensel ve ruhsal olarak sağ-
l›ğ›na kavuşturulmas› ve toplumla yeniden bütün-
leştirilmesini sağlamak ve söz konusu sağl›ğa ka-
vuşturma ve bütünleştirmenin, çocuğun sağl›ğ›n›,
özgüvenini ve sayg›nl›ğ›n› geliştiren bir ortamda
gerçekleşmesini güvence alt›na almak için al›nan
tüm önlemlere ilişkin bilgi talep etmektedir. Bu,
söz konusu çocuklar›n, suçlar›n failleri olduğu ka-
dar, mağdurlar› olarak görülmelerinin de alt›n›
çizmektedir

Çocuk Haklar› Komitesi, Birleşmiş Milletler’e,
Sözleşme’nin, özelde 37., 39. ve 40. maddelerinin
uygulanmas›na yönelik standartlar› sağlayan ço-
cuk adalet sistemine ilişkin kurallar› ve k›lavuzla-
r› önermiştir. Pek çok durumda Taraf Devletler’e,
çocuk adalet sistemlerini, 37., 39. ve 40. maddeler
ile ilgili kural ve ilkeler ›ş›ğ›nda yeniden gözden
geçirmeleri ricas›nda bulunmuştur.

Komite 39. madde ›ş›ğ›nda somut önerilerde bu-
lunmuştur. Örneğin:

“Komite, Sosyal Hizmetler Merkezi nezaretinde
psikolojik yard›m hizmeti veren tesisler oldu¤u-
nu bilmektedir. Bununla birlikte Komite, suç ifl-
lemifl, yarg›lanan ya da özgürlü¤ü k›s›tlanm›fl
çocuklar›n fiziksel ve psikolojik rehabilitasyonu
ve toplumla yeniden bütünleflmeleri yönündeki
önlemlerin yetersizli¤inden kayg›l›d›r.

“Komite, Sözleflmenin 39. maddesi ›fl›¤›nda, bu
konumdaki çocuklar›n fiziksel ve psikolojik aç›-
dan iyileflmeleri ve toplumla yeniden bütünlefl-
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melerine yönelik programlar›n hemen haz›rlan-
mas›n› ve bu tür mekanizmalar›n çocuk adalet
sisteminde de kullan›lmas›n› Taraf Devlete tavsi-
ye eder.” (Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedon-
ya ‹RSG, Add. 118, parag. 48 ve 49)

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleş-
miş Milletler Yönlendirici “Riyad İlkeleri”, top-
lumsal kaynaklar›, gençler aras›nda yard›mlaşma-
y› ve mağdurlar lehine tazminat ve yard›m prog-
ramlar›n› da devreye sokarak, gençlerin, suçlulu-
ğu önleme politikalar›na ve sürecine tam kat›l›m›
(parag. 9) ile gerçekleştirme gibi konular› kapsa-
m›na almas›n› öngörür. İlkeler, ayn› zamanda,
okullar›n, genç insanlara, “özellikle kendilerine
özgü gereksinimleri olan kötü muamele ve eziyet
görenlere, ihmal ve istismar edilenlere” (parag.
26) t›bbî özen, dan›şma ve diğer hizmetlerin sağ-
lanmas›na yarayacak haberleşme ve uygulama
merkezî olarak yararl› bir biçimde hizmet edebile-
ceğini de dile getirir. Toplumlar, bulunduklar›
yerlerde, “‘sosyal tehlike’ durumundaki çocuklar
için toplumsal gelişme, eğlenme ve dinlenme do-
nan›m› ve özel sorunlar için verilmeye haz›r hiz-
met merkezleri gibi gençlere toplumsal destek
sağlayacak çok çeşitli araçlar› ortaya koymas›,
varsa bunlar› takviye etmesi gerekir ... Aile oca-
ğ›nda art›k bar›namayan ya da hiç yuvas› bulun-
mayan gençleri kusursuzca bar›nd›racak özel ma-
halleler düzenlenmelidir ... Kamu kuruluşlar› ilk
olarak yuvas›z ya da sokaklarda yaşayan çocukla-
r› ilgi odağ› yapmal› ve onlara gerekli hizmeti sağ-
lamal›, özellikle gençler güçlük çekmeden bar›n-
ma donan›mlar›, araçlar› hakk›nda bilgi, iş bulma
olanaklar› ve diğer yard›m kaynaklar›n› yerel dü-
zeyde elde edebilmelidirler.” (parag. 33, 34 ve 38)
Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuklar›n
Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralla-
r›; “Topluma dönüş” üzerine bir bölüm içerir:
“Her çocuk sal›verildikten sonra topluma, aile ya-
şam›na, eğitime veya işe dönerken kendisine yar-
d›m etmek üzere düzenlenmiş programlardan ya-
rarland›r›l›r. Bu amaçla, erken sal›verilme gibi
usuller ve özel kurslar düzenlenir” (kural 79). 
“Yetkili makamlar, çocuklar›n toplum içinde ye-
niden yer edinebilmelerine yard›m etmek ve ço-
cuklar›n karş›laşabilecekleri zararlar› en aza indi-
rebilmek için gerekli hizmetleri sağlar veya sağ-
lanmas›n› güvence alt›na al›r. Bu hizmet birimleri
çocuğun mümkün olduğu ölçüde toplumla yeni-
den bütünleşmesini kolaylaşt›rmak için, çocuğun
sal›verilmesinden sonra kalacağ› uygun bir yer, iş,
giysi, vb. yaşam›n› sürdürebileceği imkânlar› sağ-
lar. Çocuk henüz tutuklu bulunduğu s›rada, top-
lum içine dönüşüne yard›mc› olmas› amac›yla bu
tür hizmetleri sağlayan kuruluşlar›n temsilcilerine
dan›ş›l›r ve temsilciler çocuklarla görüştürülür”
(kural 80).

‹flkence, insanl›k d›fl› ya da afla¤›lay›c›
muamelenin ya da cezaland›rman›n
çocuk ma¤durlar›

İşkence ya da öteki insanl›k d›ş› ya da aşağ›lay›c›
muamele ve cezaland›rmay› yasaklayan 37. mad-
deyi ihlâl eden uygulamalar›n meydana gelmesi
Komite’nin çocuk adalet sistemine ilişkin Genel
Tart›şmas›’nda gündeme getirilmiş ve Komite Ta-
raf Devletler’in,
“Çocu¤un sa¤l›¤›n›, özgüveninin ve sayg›nl›¤›n›
gelifltiren bir ortamda bedensel ve ruhsal olarak
iyilefltirilmesi ve toplumla yeniden bütünlefltiril-
mesine yönelik etkili bir sistemin sa¤lanmas› ge-
reksinimine gereken önemi göstermediklerini”
dile getirmifltir. (onuncu oturum raporu, Ekim-
Kas›m 1995, ÇHS/46, parag. 221)

İşkenceye ve Diğer Zalimce, İnsanl›kd›ş› veya
Onur K›r›c› Muamele ve Cezaya Karş› Sözleş-
me’nin 14. maddesi, şu hususlar› ifade etmektedir:
“1. Her Taraf Devlet, işkence mağduru kişinin
olabildiğince eksiksiz bir rehabilitasyona yönelik
yöntemler dahil, adil ve yeterli tazminata hak ka-
zanabilmesini, kendi yasal sisteminde güvence al-
t›na almak durumundad›r. Mağdurun, işkence so-
nucu ölmesi durumunda, bu kişinin yak›nlar› taz-
minat hakk›na sahip olacakt›r.”
“2. Bu maddedeki hiçbir şey, mağdurun ya da di-
ğer kişilerin ulusal hukuk ve yasalar çerçevesinde-
ki tazminat hakk›n› etkilemeyecektir.”
Birleşmiş Milletler Genel Kurul’u, 1985’te, Suç
ve Gücün Kötüye Kullan›m›n›n Mağdurlar›na
İlişkin Temel Haklar Bildirgesi’ni kabul etmiştir.
Genel Kurul, Devletler’i, zarar› karş›lama ve/veya
resmî suiistimal mağdurlar›na tazminat› da içeren
telâfi edici önlemleri ve gerekli maddî, t›bbî, psi-
kolojik ve sosyal yard›m› sağlamaya ve bunlar›
adaletli bir biçimde ulaşt›rmaya - suiistimal, ulu-
sal hukukun ihlâli olduğu sürece - davet eder (Ge-
nel Kurul Karar› 40/34, 29 Kas›m 1985, Ek).
Komite, çocuk mağdurlara tazminat verilmesi ko-
nusunu da gündeme getirmiştir:
“Komite, Taraf Devletin, çocuklar›n ortadan kay-
bolmalar›n›, çocuklara yönelik iflkenceyi, kötü
muameleyi ve çocuklar›n yasa d›fl› ve keyfi yol-
lardan al›konulmalar›n› önlemek üzere gerekli
bütün önlemleri almas›nda ›srarl›d›r. Bu tür bü-
tün fiiller sistematik biçimde araflt›r›lmal›, bu tür
fiilleri gerçeklefltirdikleri iddia edilen kifliler yarg›
önüne ç›kar›lmal›, suçlu bulunanlar cezaland›r›l-
mal› ve kurbanlara gerekli tazminat ödenmeli-
dir.” (Endonezya ‹RSG, Add. 25, parag.24. Ayr›-
ca bkz. Çad ‹RSG, Add. 107, parag. 35)

Çeşitli Taraf Devletler’in söz konusu olduğu du-
rumlarda, Komite, işkence ve öteki insanl›k d›ş›
ya da aşağ›lay›c› muamele ya da cezaland›rman›n
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mağduru olan çocuk mağdurlara ilişkin kayg›lar›-
n› ifade etmiştir (ayr›ca bkz. madde 37, s. 549):
Silahl› çat›flman›n çocuk ma¤durlar›
Komite, Silahl› Çat›şmalardaki Çocuklara İlişkin
Tart›şma’y› takiben şunlar› ifade etmiştir:
“Sözleflme’nin 39. maddesine özel olarak dikkat
çekilmifltir: Kaynaklar ve erzaklara (yani, yiyecek
ve ilaçlar) gereksinimin alt›n› çizen farkl› dene-
yim ve programlar Komite’nin dikkatine sunul-
mufltur. Dahas›, Birleflmifl Milletler organlar› ve
hükümet d›fl› kurulufllar›n ortak çabalar›yla plan-
lanmak ve uygulanmak üzere, sa¤l›¤a yeniden
kavuflturma ve toplumla yeniden bütünlefltirme-
ye yönelik tutarl› bir plan›n göz önüne al›nmas›-
na iliflkin gereklili¤e vurgu yap›lm›flt›r. (a) Elve-
riflli stratejilerin uygulanmas› ve izlenmesine ve
(b)aile ve yerel toplumun kat›l›m›n›n bu süreçte
güçlendirilmesine iliflkin gereksinime ayr›ca dik-
kat çekilmelidir.” (ikinci oturum raporu, Eylül-
Ekim 1992, ÇHS/K/10, parag. 74)
Cenevre Sözleşmeleri ve iki Ek Protokol’deki ko-
ruyucu hükümler, silahl› çat›şmalardaki çocuk
mağdurlara ilişkin olarak 39. madde hükümlerinin
uygulanmas›na ilişkindir. (bkz. madde 38, s. 572)
Çocuklar›n silahl› çat›şmalara kat›lmalar›na iliş-
kin İhtiyari Protokol, Taraf Devletlerden, Proto-
kol hükümlerine ayk›r› olarak silah alt›na al›nan
ya da çat›şmalarda kullan›lan çocuklar› terhis et-
melerini ya da başka yollardan bu hizmetten ç›-
karmalar›n› istemektedir. Ayr›ca Taraf Devletler,
gerekli olduğunda bu “çocuklara fiziksel ve psiko-
lojik tedavileri ve toplumla yeniden bütünleşmele-
ri için gerekli yard›mlar› da sağlamakla” yüküm-
lüdürler (madde 6 (3), bkz. s.647).
Komite silahl› çat›şmalara sahne olan ya da olmuş
Devletlere tavsiyelerde bulunmakta, çoğu kez kap-
saml› eylem programlar› önermektedir. Örneğin: 
“Komite, Taraf Devlete, ulusal ve uluslararas›
HDK’lar, bu arada örne¤in UNICEF gibi BM ku-
rulufllar›yla iflbirli¤i halinde, silahl› çat›flmalar›n
çocuk ma¤durlar›n fiziksel gereksinimlerini kar-
fl›lamaya koyulmas›n› tavsiye eder. Bu arada, sa-
vafl yüzünden sakat kalanlarla, savafl›n travma
yaratan etkilerine do¤rudan ya da dolayl› biçim-
de maruz kalan çocuklar›n psikolojik yard›m ge-
reksinimleri de gözetilmelidir. Taraf Devlet bu
ba¤lamda yard›m, rehabilitasyon ve yeniden
bütünlefltirme boyutlar›n› içeren uzun vadeli ve
kapsaml› bir program haz›rlamal›d›r.” (Sierra Le-
one ‹RSG, Add. 116, parag. 74)
“Komite Taraf Devletten, silah alt›na al›nan ve
savaflan bütün çocuklar› serbest b›rakmas›n› ve
bu çocuklara yönelik rehabilitasyon ve yeniden
toplumla bütünlefltirme çal›flmalar›n› bafllatmas›n›

talep etmektedir. Ayr›ca Taraf Devlet, herhangi
bir grubun çocuklar› silah alt›na almas›n› yasakla-
yan yasal düzenlemeleri titizlikle uygulamal›d›r.
“Taraf Devlet, ayr›ca, UNICEF gibi BM kuruluflla-
r›yla iflbirli¤i yaparak, özellikle sakat kalanlar
baflta olmak üzere savafl kurban› çocuklar›n fi-
ziksel gereksinimlerinin yan›s›ra savafl›n travma
yaratan etkilerine do¤rudan ya da dolayl› biçim-
de maruz kalan çocuklar›n psikolojik yard›m ge-
reksinimleri de gözetilmelidir. Taraf Devlet bu
ba¤lamda yard›m, rehabilitasyon ve yeniden
bütünlefltirme boyutlar›n› içeren uzun vadeli ve
kapsaml› bir program haz›rlamal›d›r.” (Kolombi-
ya 2RSG, Add. 137, parag. 56 ve 57)
“...Komite, savafl›n etkiledi¤i çocuklar için yeterli re-
habilitasyon hizmetlerinin olmay›fl›ndan kayg›l›d›r.
“Taraf Devlet, uluslararas› arac›l›ktan da yararla-
narak silah alt›na al›nan ve savaflan bütün ço-
cuklar› serbest b›rakmas›n› ve bu çocuklara yö-
nelik rehabilitasyon ve yeniden toplumla bütün-
lefltirme çal›flmalar›n› derhal bafllatmas›n› talep
etmektedir. Ayr›ca Taraf Devlet ulusal ve ulusla-
raras› HDK’lar, bu arada örne¤in UNICEF gibi
BM kurulufllar›yla iflbirli¤i halinde, silahl› çat›flma-
lar›n çocuk kurbanlar›n›n fiziksel gereksinimlerini
karfl›lamak üzere her tür önlemi almas›n› tavsiye
eder. Bu arada, savafl yüzünden sakat kalanlar-
la, savafl›n travma yaratan etkilerine do¤rudan
ya da dolayl› biçimde maruz kalan çocuklar›n
psikolojik yard›m gereksinimleri de gözetilmeli-
dir.” (Komoros ‹RSG, Add. 141, parag. 45 ve
46. Ayr›ca bkz. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti
‹RSG, Add. 49, parag. 37 ve 41; Lübnan ‹RSG,
Add. 54, p. 42; Guatemala ‹RSG, Add. 58, pa-
rag. 39; Çad ‹RSG, Add. 107, parag. 35; Güney
Afrika ‹RSG, Add. 122, parag. 36)
Komite, psiko-sosyal yard›m gerekliliğini özellik-
le vurgulam›şt›r:
“Komite, Taraf Devletin, psikolojik travman›n
birçok türünden etkilenen çocuklara psiko-sos-
yal yard›m aç›s›ndan yetersiz kapasiteye sahip
olmas›ndan kayg›l›d›r.
“Komite, halen mevcut psiko-sosyal yard›m me-
kanizmalar›n›n güçlendirilmesi için gerekli her
tür çabay› göstermeli ve bu alanda çal›flmak
üzere daha fazla sosyal hizmet uzman› görev-
lendirmelidir. Taraf Devlet ayr›ca bu alanda tek-
nik yard›ma baflvurmal›d›r.” (Sierra Leone ‹RSG,
Add. 116, parag. 63 ve 64) 
Komite, 39. maddenin amaçlar› dahilinde, mülte-
ci çocuklar›n mağdurlar olarak görülmesini de
tavsiye etmektedir.



UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr
39. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (39. madde, sosyal yard›m, sa¤l›k, ifle bafllama, adalet, savunma ve d›fliflleri ile ilgili dev-
let kurulufllar›n› özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 39. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (39. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin çocuk
koruma alan›nda görev yapan herkesi, ö¤retmenleri, sosyal hizmet uzmanlar›n› ve sa¤l›k kurulufllar›nda
çal›flanlar› kapsamas› gerekir).

3399.. mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
Devlet, afla¤›da say›lan davran›fl ve uygulamalar›n ma¤duru durumundaki çocuklar›n bedensel ve psikolojik an-
lamda iyileflmelerini ve toplumla bütünleflmelerini sa¤layacak giriflimleri 39. maddeye uygun biçimde gerçeklefl-
tirilmesini sa¤lamakta m›d›r?

� her tür ihmal, � iflkence,

� fliddet ya da istismar, � sat›fl ya da kaç›r›lma,

� cinsel istismar, � baflka her tür ac›mas›z, insanl›k d›fl› ya da

� cinsel sömürü, afla¤›lay›c› muamele ya da ceza,

� uyuflturucu al›flkanl›¤›, � silahl› çat›flma.

� ekonomik sömürü,

� Devlet, çocuk adalet sistemine giren çocuklar›n rehabilitasyonunu ve toplumla bütünleflmelerini sa¤laya-
cak düzenlemeleri gerçeklefltirmifl mi?

� Devlet, çocuk ma¤durlar›n maruz kald›klar› davran›fllar nedeniyle tazminat almalar›n› sa¤layacak düzenle-
meleri yapm›fl m›?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� Devlet, sözü edilen rehabilitasyon ve toplumla bütünleflmenin gerçekleflece¤i ortam›n, çocu¤un sa¤l›¤›na,
öz sayg›s›na ve onuruna uygun olmas›n› sa¤lamak için gerekli önlemleri alm›fl m›?

� Devlet, bireysel durumlarda dahil olmak üzere çocuklar›n rehabilitasyonunu ve toplumla bütünleflmelerini
amaçlayan programlar›n planlanmas›nda ve uygulanmas›nda çocu¤un görüfllerinin de dikkate al›nmas›n›
sa¤l›yor mu?

Devlet, 

� Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, Çocuk Sat›fl›, Çocuk Fahifleli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ‹lgili ‹htiyari
Protokol ile,

� Özellikle Kad›nlara ve Çocuklara Yönelik ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n Önlenmesi ve Cezaland›r›lmas› Hakk›n-
daki, Uluslar aras› Organize Suça ‹liflkin Birleflmifl Milletler Antlaflmas›na Ek Protokolü onaylad› m›?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 39. madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus
olmas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi 

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› 39. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 19: her tür fliddete karfl› korunma

Madde 22: mülteci çocuklar

Madde 32: çocuk iflçili¤i 

Madde 33: uyuflturucu al›flkanl›¤›

Madde 34: cinsel sömürü

Madde 35: sat›fl ve kaç›r›lma 

Madde 36: di¤er sömürü biçimleri 

Madde 37: iflkence ya da ac›mas›z, insanl›k d›fl› ve afla¤›lay›c› davran›fl ve ceza

Madde 38: silahl› çat›flma

Madde 40: çocuk adalet sistemi

Çocuk Haklar› Sözleflmesi, çocuklar›n silahl› çat›flmalara dahil olmalar› ile ilgili ‹htiyari Protokol 

Çocuk Haklar› Sözleflmesi, çocuk sat›fl›, çocuk fahifleli¤i ve pornografisi ile ilgili ‹htiyari Protokol 
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1. Taraf Devletler, ceza yasas›n› ihlâl etti¤i iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da ihlâl etti¤i kabul

edilen her çocu¤un; çocu¤un yafl› ve yeniden topluma kazand›r›lmas›n›n ve toplumda yap›c› rol üstlenmesi-

nin arzu edilir oldu¤u hususlar› göz önünde bulundurularak, tafl›d›¤› sayg›nl›k ve de¤er duygusunu geliflti-

recek ve baflkalar›n›n da insan haklar›na ve temel özgürlüklerine sayg› duymas›n› pekifltirecek nitelikte mu-

amele görme hakk›n› kabul ederler.

2. Bu amaçla ve uluslararas› belgelerin ilgili hükümleri göz önünde tutularak Taraf Devletler özellikle flun-

lar› sa¤larlar:

(a) ‹fllendi¤i zaman ulusal ya da uluslararas› hukukça yasaklanmam›fl bir eylem ya da ihmal nedeniyle

hiçbir çocuk hakk›nda ceza yasas›n› ihlâl etti¤i iddias› ya da itham› öne sürülemeyece¤i gibi böyle bir ih-

lâlde bulundu¤u da kabul edilmeyecektir.

(b) Hakk›nda Ceza Yasas›’n› ihlâl etti¤i iddias› veya itham› bulunan her çocuk afla¤›daki asgarî güven-

celere sahiptir:

(i) Haklar›ndaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar masum say›lmak;

(ii) Haklar›ndaki suçlamalardan kendilerinin hemen ve do¤rudan do¤ruya; ya da uygun düflen

durumlarda ana-babalar› ya da yasal vasileri kanal› ile haberli k›l›nmak ve savunmalar›n›n haz›r-

lan›p sunulmas›nda gerekli yasal ya da uygun olan baflka yard›mlardan yararlanmak;

(iii) Yetkili, ba¤›ms›z ve yans›z bir makam ya da mahkeme önünde adlî ya da baflkaca uygun yar-

d›mdan yararlanarak ve özellikle çocu¤un yafl› ve durumu göz önüne al›nmak suretiyle kendisinin

yüksek yarar›na ayk›r› oldu¤u saptanmad›¤› sürece, ana-babas› veya yasal vasisi de haz›r bulundu-

rularak yasaya uygun biçimde adil bir duruflma ile konunun gecikmeksizin karara ba¤lanmas›n›n

sa¤lanmas›;

(iv) Tan›kl›k etmek ya da suç ikrar›nda bulunmak için zorlanmamak; aleyhine olan tan›klar› sor-

guya çekmek veya sorguya çektirmek ve lehine olan tan›klar›n haz›r bulunmas›n›n ve sorgulanma-

s›n›n eflit koflullarda sa¤lanmas›;

40. Maddenin Metni

Çocuk adalet
sisteminin
uygulanmas›
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(v) Ceza Yasas›’n› ihlâl etti¤i sonucuna var›lmas› halinde, bu karar›n ve bunun sonucu olarak
al›nan önlemlerin daha yüksek yetkili, ba¤›ms›z ve yans›z bir makam ya da mahkeme önünde yasa-
ya uygun olarak incelenmesi;

(vi) Kullan›lan dili anlamamas› veya konuflamamas› halinde çocu¤un paras›z çevirmen yard›m›n-
dan yararlanmas›;

(vii) Kovuflturman›n her aflamas›nda özel yaflam›n gizlili¤ine tam sayg› gösterilmesi.

3.  Taraf Devletler, ceza yasas›n› ihlâl etti¤i ileri sürülen, bununla itham edilen ya da ihlâl etti¤i kabul olu-
nan çocuk bak›m›ndan, yaln›zca ona uygulanabilir yasalar›n, usullerin, onunla ilgili makam ve kurulufllar›n
oluflturulmas›n› teflvik edecek ve özellikle flu konularda çaba göstereceklerdir:

(a) Ceza Yasas›’n› ihlâl konusunda asgarî bir yafl s›n›r› belirleyerek, bu yafl s›n›r›n›n alt›ndaki çocu¤un
ceza ehliyetinin olmad›¤›n›n kabulü;

(b) Uygun bulundu¤u ve istendi¤i takdirde, insan haklar› ve yasal güvencelere tam sayg› gösterilmesi
koflulu ile bu tür çocuklar için adlî kovuflturma olmaks›z›n önlemlerin al›nmas›;

4.  Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararlar›, dan›flmanl›k, flartl› sal›verme, bak›m için yerlefltirme,
e¤itim ve meslek ö¤retme programlar› ve di¤er kurumsal bak›m seçenekleri gibi çeflitli düzenlemelerin uygu-
lanmas›nda, çocuklara durumlar› ve suçlar› ile orant›l› ve kendi esenliklerine olacak biçimde muamele edil-
mesi sa¤lanacakt›r.

Ç
ocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 40.
maddesi, ceza yasas›n› ihlâl ettiği ileri sü-
rülen, bununla itham edilen ya da ihlâl et-
tiği kabul olunan tüm çocuklar›n haklar›n›

kapsar. Dolay›s›yla, itham›n yap›ld›ğ› andan, sor-
gulama, tutuklama, hükümlülük, herhangi bir yar-
g›lama öncesi dönem ve cezaland›rma süresince
çocuğa gösterilecek muamele bu madde kapsam›-
na girer. Madde, Devletler’in, cezaland›rmac›
yaklaş›m yerine, 1. paragrafta amaçlanan önceden
belirlenmiş pozitif amaçlarla çocuklara yönelik
özel bir çocuk adalet sistemi getirilmesini talep
eder (örneğin, madde 1’in ›ş›ğ›nda, 18 yaş›na ya
da erişkinlik yaş›na dek). 40. madde, çocuk için
asgarî güvencelerin bir listesini ayr›nt›l› olarak
verir ve ceza yasas›n› ihlâl eden çocuklarla kovuş-
turma olmaks›z›n ilgilenilmesine yönelik önlem-
leri ve kurumsal bak›ma yönelik alternatif düzen-
lemeleri sağlamak için asgarî bir cezaî ehliyet ya-
ş› belirlemesini talep eder. Ayr›ca, 37. madde (s.

553) sal›verme olas›l›ğ› olmaks›z›n ömür boyu ha-
pis ve idam cezas›n› yasaklar ve özgürlüğün k›s›t-
lanmas›n›n en son çare olarak ve mümkün olan en
k›sa zaman süresi için kullan›lmas› yönünde ›srar
eder. 39. madde, çocuk mağdurlar›n sağl›klar›na
kavuşturulmalar›n› ve topluma yeniden kazand›-
r›lmalar›n› sağlamak için al›nmas› gereken önlem-
leri belirtir (s. 585). Ayr›ca, Çocuk Haklar› Komi-
tesi, Birleşmiş Milletler’in çocuklar›n ceza adaleti
sistemine ilişkin ilkeleri ve kurallar›, Çocuk Hak-
lar›na Dair Sözleşme’nin yaşama geçirilmesi aç›-
s›ndan gerekli standartlar› getiren çerçeve olarak
benimser.

Komite, “Çocuk Adaleti Düzenlemelerine” ilişkin
1995 tarihli Genel Tart›şma’ya ilişkin taslakta,
Birleşmiş Milletler’in çocuk mahkemelerine iliş-
kin öteki kural ve k›lavuzlar›yla birlikte, Sözleş-
me’nin “çocuğu merkez alan bir sistemi gerektir-
diğini” belirtir. �

Özet
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Çocuk Haklar› Komitesi, 
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Özel koruma önlemleri

Bu bölüm alt›nda, Taraf Devletler’in, bafll›ca yasal, yarg›sal, idarî, ya da yürürlükteki di¤er önlemler
dahil olmak üzere, gerekli bilgileri, Sözleflme’nin ilgili hükümlerinin uygulanmas› s›ras›nda karfl›lafl›-
lan etmenleri ve güçlükleri, kaydedilen ilerlemeyi ve afla¤›dakiler ba¤lam›nda gelece¤e yönelik ola-
rak belirlenen uygulama önceliklerini ve somut hedefleri bildirmeleri talep edilmektedir.

...

(b)Yasalara ayk›r› davran›fllarda bulunan çocuklar

(i) Çocuk adalet sistemi (madde 40)

...”

(ÇHS/K/5, parag. 23)

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“VIII. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLER‹ (maddeler 22, 38, 39, 40, 37(b)-(d), 32, 36).

B. Çocuk adalet sistemine dahil olan çocuklar (madde 40)

1. Çocuk adalet sistemi (madde 40)

Lütfen, çocuk adalet sistemine dahil olan, ceza yasas›n› ihlâl etmekle suçlanan ya da ihlâl etti¤i ka-
bul edilen her çocu¤un, afla¤›da belirtilen ölçütlere göre muamele görme hakk›n›n tan›nmas›na ve
güvence alt›na al›nmas›na yönelik yasal ve öteki önlemlere iliflkin bilgi veriniz:

Çocu¤un sayg›nl›k ve de¤er duygusunun sa¤lanmas›yla uyumlu;

Çocu¤un insan haklar›na ve baflkalar›n›n temel özgürlüklerine yönelik sayg›s›n› güçlendiren;

Çocu¤un yafl›n› ve toplumla yeniden bütünlefltirilmesini dikkate alan ve toplumdaki yap›c› rolü-
nü gözeten;

Sözleflme’nin genel ilkelerine, yani ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüfl-
lerine sayg› ve temel yaflama hakk›, hayatta kalma ve geliflmenin azamî ölçüde sa¤lanmas›na
yönelik sayg›y› güvence alt›na alan...

Lütfen, özelde afla¤›daki noktalar› güvence alt›na almak üzere benimsenmifl yasal ve öteki uygun
önlemlerin yan› s›ra, 40. maddenin, 2. paragraf› ba¤lam›nda, çocuk adaleti alan›nda uygulanabilir
olan, çok tarafl›, bölgesel ya da ikili düzeylerdeki uluslararas› belgeleri belirtiniz:

Hiçbir çocuk, ifllendikleri zaman içerisinde ulusal ya da uluslararas› hukuk taraf›ndan yasaklan-
mam›fl olan fiil ya da ihmaller nedeniyle ceza yasas›n› ihlâl etmifl oldu¤u ileri sürülmeyecek, it-
ham edilmeyecek ya da ihlâl etmifl kabul edilmeyecektir;

Ceza yasas›n› ihlâl etmifl oldu¤u ileri sürülen ya da itham edilen her çocuk, en az›ndan, çocuk
olarak kendisine sa¤lanan afla¤›daki ek güvencelerden yararlanacakt›r;

‹tham yasal olarak sabit oluncaya kadar masum say›lmak;

Kendisine yönelik ithamlara iliflkin an›nda (yasaca saptanm›fl herhangi bir zaman s›n›r› içersin-
de) ve do¤rudan bilgilendirilmek, e¤er uygunsa, yasal vasileri taraf›ndan ve savunmas›n›n su-
nuluflu ve haz›rlanmas› sürecinde yasal ya da di¤er uygun yard›m› almak; bu ba¤lamda, çocu-
¤a sa¤lanabilecek di¤eri uygun yard›mlar›n neler oldu¤unu lütfen belirtiniz;

Konunun, yetkili, ba¤›ms›z, tarafs›z makam ya da organ taraf›ndan yasaya uygun biçim-
de adil bir duruflmada, çocu¤a sa¤lanabilir olan di¤er uygun yard›mlar›n ne oldu¤u belir-
tilerek, gecikme olmaks›z›n (yasaca saptanm›fl herhangi bir zaman s›n›r› belirtilerek) aç›k-
l›¤a kavuflturulmas›; çocu¤un yüksek yarar› do¤rultusunda oldu¤u sürece, yafl›n›n ya da
durumunun ana babas› ya da yasal vasileri önünde özellikle dikkate al›nmas›;

‹fade vermeye ya da suç ikrar›nda bulunmaya zorlanmamak; aleyhine olan tan›klar› sor-
guya çekmek ya da çektirmek ve lehine olan tan›klar›n haz›r bulunmas› ve sorgulanma-
s›n›n eflit koflularda sa¤lanmas›;
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Çocuk Adaletine ‹liflkin
Birleflmifl Milletler Kural ve
‹lkeleri

Komite, Taraf Devletler’in raporlar›n› incelemesi
sürecinde ve öteki yorumlar›nda, çocuk adaletine
ilişkin Birleşmiş Milletler kural ve k›lavuzlar›n›,
40. maddenin uygulanmas›n› ve çocuk adaletinin
işletilmesine ilişkin ayr›nt›l› standartlar› sağlayan
belgeler olarak gördüğünü s›kl›kla ifade etmiştir:
Birleşmiş Milletler Çocuk Adaletinin Yönetimi
Hakk›nda Asgarî Standart Kurallar – Beijing Ku-
rallar›; Özgürlüğünden Yoksun B›rak›lm›ş Çocuk-
lar›n Korunmas›na İlişkin Birleşmiş Milletler Ku-
rallar›; ve Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İliş-
kin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri –
“Riyad İlkeleri” (tam metin için, bkz. Ek 4, s.
747).

Komite, yak›n zamanlarda, 1997 y›l› Şubat ay›nda
Viyana’da yap›lan bir uzmanlar toplant›s›nda ha-
z›rlanan Çocuk Adaletindeki Çocuklara İlişkin

Eylem K›lavuzu başl›kl› belgeye de at›fta bulun-
muştur (Ekonomik ve Sosyal Konsey karar›
1997/30, Ek). 

“Çocuklara yönelik devlet kaynakl› şiddet” konu-
lu görüşmelerin ard›ndan çeşitli tavsiyeler benim-
senmiştir ve bunlar›n aras›nda aşağ›dakiler de yer
almaktad›r: 

“Komite, Taraf Devletlerin, 18 yafl›ndan küçük
çocuklarla ilgili usuller (silahl› kuvvetler bünye-
sinde uygulananlar dahil) dahil olmak üzere ce-
za kanununun bütün hükümlerini yeniden de-
¤erlendirmelerini, bu de¤erlendirme sonucunda
Çocuk Haklar› Sözleflmesi hükümlerine (Madde
37 ve 40) uygunlu¤u sa¤lamalar›n› tavsiye
eder. Taraf Devletler, BM Çocuk Adaletinin Dü-
zenlenmesinde Asgari Kurallar (Beijing kurallar›)
belgesinde, BM Çocuk Suçlar›n›n önlenmesi K›-
lavuz ‹lkelerinde (Riyad ‹lkeleri), BM özgürlükle-
rinden Yoksun B›rak›lm›fl Çocuklar›n Korunma-

Ceza yasas›n› ihlâl etti¤i kabul ediliyorsa, bu karar›n ve sonucunda dayat›lan önlemlerin,
yüksek yetkili, ba¤›ms›z, tarafs›z makam ya da adlî organ taraf›ndan yasaya uygun biçim-
de yeniden incelenmesi;

Kullan›lan dili anlayamamas› durumunda, çocu¤u ücretsiz çevirmen sa¤lanmas›;

Kovuflturman›n tüm aflamalar›nda özel yaflam›n gizlili¤i hakk›na sayg› gösterilmesi.

Lütfen, 40. maddenin, 3. paragraf› uyar›nca ceza yasas›n› ihlâl etmekle suçlanan ve ihlâl etti¤i ka-
bul edilen çocuklara özel olarak uygulanabilir yasalar›n, prosedürlerin, yetkilerin ve kurulufllar›n olufl-
turulmas›n› sa¤lamak üzere benimsenen önlemleri belirtiniz; bu bilgiler, baflka hususlar›n yan›s›ra
bu kurulufllar›n say›s›na, ifllevlerine ve hangi alanlarda görev yapt›klar›na da de¤inmelidir. Raporlar,
özelde, çocuk merkezli bir sistemi güvence alt›na almak üzere benimsenmifl önlemleri belirtmeli ve
afla¤›daki hususlar› içermelidir:

Kovuflturmaya u¤ram›fl çocuklar›n ceza yasas›n› ihlâl etme ehliyetine sahip olarak  görülmeye-
cekleri asgarî bir yafl›n düzenlenmesi;

Söz konusu çocuklarla kovuflturma olmaks›z›n ilgilenilmesini, bu tür durumlarda insan haklar›na ve
yasal güvencelere tam olarak sayg› gösterilmesini sa¤layacak önlemlerle birlikte, bu sistemin hangi
durumlarda uyguland›¤›n›n ve bu uygulaman›n hangi usullere göre yap›ld›¤›n›n belirtilmesi.

Lütfen, 40. maddenin, 4. paragraf› uyar›nca, çocuklara kendi esenliklerine uygun biçimde, hem ko-
flullar› hem de suçlar›yla orant›l› olarak ilgilenilmesini güvence alt›na almak için, bak›m, yönlendir-
me, gözetim kararlar›, dan›flma, flartl› sal›verme, bak›m için yerlefltirme, e¤itim ve yetifltirme prog-
ramlar›n› ve di¤er kurumsal bak›m seçeneklerini içeren çeflitli düzenlemeleri belirtiniz. 

Raporlar, çocuk adalet sistemine dahil olan yarg›çlar, savc›lar, avukatlar, infaz görevlileri, göçmen-
lik bürosu görevlileri ve sosyal hizmet uzmanlar› dahil, tüm profesyoneller için gelifltirilen ve Sözlefl-
me’nin hükümleri, Beijing Kurallar›, Riyad ‹lkeleri ve Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl Çocuklar›n
Korunmas›na ‹liflkin Birleflmifl Milletler Kurallar› gibi konular› kapsayan e¤itim çal›flmalar› konusun-
da da bilgi vermelidir. 

Di¤er hususlar›n yan›s›ra, bahsi geçen çocuklara iliflkin yafl, cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel alan, ulu-
sal, sosyal ve etnik köken, suç ve sa¤lanan düzenlemelere yönelik ayr›flt›r›lm›fl veriler ile birlikte, 40.
maddenin uygulanmas› sürecinde kaydedilen ilerleme, karfl›lafl›lan güçlükler ve gelece¤e iliflkin he-
deflere iliflkin bilgi de sa¤lanmak durumundad›r.

(ÇHS/K/58, parag. 132-137. Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun belirtilen paragraflar› da bu madde al-
t›ndaki aktar›ma iliflkindir: 24, 35, 43, 46, 59, 86-87, 88, 138-150 ve 166; K›lavuz’un tam metni
için, bkz. Ek 3, s. 687.)
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s›yla ilgili BM kurallar›nda ve Ekonomik ve Sos-
yal Konsey karar›na ek olarak  verilen Çocuk
Ceza Adaleti Sistemindeki Çocuklar için Eylem
K›lavuzunda yer alan hükümleri (özel olarak ba-
k›m alt›ndaki çocuklarla ilgili olanlar baflta ol-
mak üzere) mevcut ulusal hukuka dahil etmeli-
dirler. Komite, çocuklara uygulanabilir nitelikte-
ki ceza yasalar›n›n yeniden gözden geçirilerek,
suç say›lan fiille orant›s›z biçimde mahkemelerin
yaln›zca hapsi öngören davalarla ilgilenmesi du-
rumunun de¤ifltirilmesini tavsiye eder.” (25.
oturum raporu, Eylül/Ekim 2000, ÇHS/K/100,
parag. 688.7)

Burada belirtilmesi gerekir ki, Beijing Kurallar›,
çocuğu, ilgili yasal sistemler alt›nda, herhangi bir
suç vaki olduğunda yetişkininden farkl› biçimde
muamele görmesi gereken yaştaki kişi olarak ta-
n›mlamaktad›r. Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’deki çocuğa ilişkin hükümler uyar›nca ulusal
hukuk çerçevesinde erişkinlik yaş›na daha önce
ulaş›lmad›ğ› sürece, Sözleşme’nin amaçlar› doğ-
rultusunda 18 yaş›n alt›ndakilerin tümü “çocuk-
lar” tan›m›na uymaktad›r. Komite, Taraf Devlet-
ler’in, 18 yaş›n alt›ndakilere sağlanan koruman›n,
s›rf erişkinliğe daha erken ulaş›ld›ğ› için azalt›l-
mamas› gerektiğini belirtmiştir (ayr›ca bkz. İnsan
Haklar› Komitesi Genel Yorumu 17,
HRI/GEN/1/Rev.5, s. 133). Dolay›s›yla, Çocuk
Haklar› Komitesi, kural ve k›lavuzlar›ndaki stan-
dartlar›n 18 yaş›n alt›ndaki herkes için uygulan-
mas› gerektiği inanc›n› taş›maktad›r.

“Beijing Kurallar›” söz konusu kural ve ilkelerin,
çocuklar için, cezaî adalet sisteminin ötesinde de
geçerli olmas› gerektiğini ileri sürer: Bunun 3. ku-
ral› şöyle demektedir:

“(1) Bu Kurallar’›n ilgili hükümleri sadece çocuk
suçlulara değil, fakat ayn› zamanda büyük taraf›n-
dan yap›ld›ğ› zaman suç oluşturmayacak bir eyle-
mi gerçekleştiren herhangi bir çocuğa da uygulan-
mal›d›r.

(2) Kurallar’›n temel ilkelerinin, haklar›nda ko-
ruma ve sosyal yard›m tedbirleri al›nm›ş olan bü-
tün çocuklara teşmil edilmesi için de çaba harcan-
mal›d›r.

(3) Ayr›ca Kurallar’›n ayn› zamanda genç (ço-
cuk olmayan) suçlulara da teşmili için çaba har-
canmal›d›r.”

Beijing Kurallar›’na ilişkin resmî aç›klama, 3(1).
kural›n, çeşitli ulusal yasal sistemlerde “suç say›-
lan davran›şlar çerçevesinin, çocuklar için yetiş-
kinlerden daha geniş olduğunu gözeterek, bu ku-
ral›n ‘statü-suçlar›’ olarak tan›mlanan (örneğin,
okuldan kaytarmak, okul ve aileye karş› itaatsiz-
lik, kamuya ait yerlerde sarhoşluk, vb.) suçlara da
denk düştüğünü belirtir”. 

Komite’nin genel kayg›lar›

Yukar›daki özette dile getirildiği üzere, Komite,
Birleşmiş Milletler kural ve k›lavuzlar›n›n bir arada,

“çocu¤u, temel hak ve özgürlüklerin bir öznesi
olarak gören ve çocuklar› ilgilendiren tüm ey-
lemlerin çocu¤un yüksek yarar›n›n birincil
önemde ele al›narak yönlendirilmesine iliflkin
gereklili¤i vurgulayan, çocuk-merkezli bir siste-
min benimsenmesini gerektirdi¤ini” ifade etmifl-
tir. (dokuzuncu oturum raporu, May›s-Haziran
1995, ÇHS/K/43, Ek VIII, s. 64)

Çocuk-merkezli sisteme ilişkin bu gereklilik, Ta-
raf Devletler’in raporlar›ndaki Sonuç Gözlemle-
ri’nde de yinelenmiştir. (örneğin, bkz. Birleşik
Krall›k İRSG, Add.34, parag. 35; Senegal İRSG,
Add.44, parag. 26)

Komite, çocuk adaletine ilişkin Genel Tart›şma
Raporu’nda, Taraf Devletler’in raporlar›n›n,

“genellikle, yasal hükümlerin genel bir tan›m›yla
s›n›rland›¤›n›, çocuklar›n yarg› sistemine dahil
olmas›na yol açan sosyal faktörlere ya da bu
çerçevede al›nm›fl olan kararlar›n sosyal sonuç-
lar›na nadir olarak de¤indi¤ini” belirtmektedir.
(onuncu oturum raporu, Ekim-Kas›m 1995,
ÇHS/K/46, parag. 217) 

Komite, çocuk suçunun ve şiddetinin toplumsal
kökenlerine, Taraf Devletler’le yapt›ğ› görüşme
ve tart›şmalarda s›kl›kla değinmiştir. Örneğin, Ja-
maika’n›n çocuk adalet sistemine ilişkin tart›şma-
da bir Komite üyesi şunlar› ifade etmiştir: “... genç
suçlular hem suçu işleyen hem de mağdurlar ola-
rak görülmelidir; çocuk suçluluğu toplumun daha
geniş kesimdeki şiddetin bir ölçütüdür...” (Jama-
ika ÖK.197, parag. 89)

Beijing Kurallar› ceza yasas› ihlâllerinin söz ko-
nusu olduğu tüm davalarda, küçük suçlar hariç,
“yarg›layan makam taraf›ndan önemsiz ve talî de-
recedeki suçlar d›ş›ndaki bütün vakalarda çocu-
ğun suçu işlemeden önceki yaşam koşullar› ve su-
çun hangi ortam içinde işlendiği konusunda hü-
kümden önce yeterli araşt›rma yap›lmas›n›” ön-
görmektedir (kural 16). 

Komite, çok say›da Taraf Devlet’i kastederek, ço-
cuklara ilişkin adalet sisteminin Sözleşme’nin ilke
ve hükümleriyle, özel olarak da 37., 39. ve 40.
maddeler ve Birleşmiş Milletler kural ve k›lavuz-
lar›n› örnek alan öteki uluslararas› araçlarla bağ-
daşmad›ğ›na ilişkin kayg›s›n› dile getirmiştir. Ba-
z› durumlarda Komite, sistemin genelinden birta-
k›m özel durumlar› al›p öne ç›karmaktad›r. Bu
bağlamda Komite, çocuk adaleti için ayr› bir sis-
tem geliştirmenin gerekliliğine; pek çok örnek
olayda çok aşağ›larda belirlendiği inanc›n› taş›d›-
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ğ› cezaî ehliyet yaş›na (bkz. s. 607); ve çocuk hak-
lar› üzerinde odaklanm›ş bir eğitimin önemine
özel olarak dikkat çekmiştir (bkz. s. 602).

Komite, raporlar›n› incelediği Taraf Devletlerin
çoğuna çocuk adalet sistemlerini kapsaml› bir re-
forma tabi tutmalar›n› tavsiye etmeyi sürdürmekte
ve bu ülkeleri konuya ilişkin teknik yard›m alma-
ya teşvik etmektedir. Örneğin: 

“Yasalarla sorunu olan çocuk say›s›n›n artmas›
ve Taraf Devletin bu konuda ald›¤› önlemlerin
s›n›rl›l›¤› kayg›lara yol açmaktad›r. Komite bu
konuda özellikle afla¤›daki hususlara dikkat çek-
mek ister,

(a) Çocuk adalet sisteminde yeterli yasal düzen-
lemelerin olmay›fl› ve mevcut sistemin gerek
Sözleflmeyle, gerekse ilgili di¤er BM stan-
dartlar›na uymay›fl›;

(b) Göz alt›nda tutulan çocuklarla ilgili yeterli yi-
yecek, giyecek, ›s›nma, e¤itim imkanlar› ve
bofl zaman etkinlikleri olmay›fl› dahil göze-
tim ve tutuk evlerinin yetersiz koflullar›;

(c) Yasalarla sorunu olan çocuklara yönelik hiz-
metlerin yetersizli¤i, bu alanda çocuklarla il-
gili çal›flmalar yapabilecek e¤itilmifl personel
yetersizli¤i ve haklar› ihlale u¤rayan çocuklar
için uygun flikayet mekanizmalar›n›n bulun-
may›fl›;

“Komite Taraf Devlete flu tavsiyelerini iletir:

(a) Baflta 37, 40 ve 39. maddeler olmak üzere
Sözleflmeyle ve BM Çocuk Adaletinin Düzen-
lenmesinde Asgari Kurallar (Beijing kuralla-
r›), BM Çocuk Suçlar›n›n Önlenmesi K›lavuz
‹lkeleri (Riyad ‹lkeleri), Özgürlüklerinden
Yoksun B›rak›lm›fl Çocuklar›n Korunmas›yla
ilgili BM kurallar› dahil olmak üzere ilgili di-
¤er BM standartlar›yla uyumlu bir çocuk
adalet sisteminin yerlefltirilmesi için gerekli
bütün önlemlerin al›nmas›; 

(b) Özgürlükten yoksun b›rakmaya ancak en
son çare olarak baflvurulmas› ve bunun
mümkün oldu¤u kadar k›sa tutulmas›; öz-
gürlüklerinden yoksun b›rak›lan çocuklar›n
haklar›n›n özel yaflam hakk› dahil korunmas›
ve bu çocuklar›n aileleriyle temas› sürdürme-
lerinin sa¤lanmas›;

(c) Çocuk adalet sisteminde özgürlükleri
k›s›tlanan çocuklar›n, yeterli yiyecek, giye-
cek, ›s›nma, e¤itim ve bofl zaman etkinlikleri
dahil olmak üzere durumlar›n›n iyilefltirilmesi
için gerekli önlemlerin al›nmas›;

(d) Adalet sisteminde görevli bütün personelin
ilgili uluslararas› standartlar› ö¤renmelerini
sa¤lamak üzere gerekli e¤itim çal›flmalar›n›n
yap›lmas›;

(e) Bu konularda, baflka kurulufllar›n yan›s›ra
OHCHR, Uluslararas› Suç Önleme Merkezi,
Uluslararas› Çocuk Adaleti A¤› ve UNICEF
dahil olmak üzere çeflitli kurulufllardan tek-
nik yard›m al›nmas› ve bu alanda Çocuk
Adaleti Teknik Yard›m ve Dan›flmanl›k Kuru-
luna baflvurulmas›. “ (Gürcistan ‹RSG, Add.

124, parag. 68 ve 69)

Komite 22. oturumu s›ras›nda çocuk adalet siste-
minin idaresi ile ilgili bir tavsiye karar› alm›şt›r.
Buna göre, 

“Komite, çal›flmalar›na bafllad›¤›ndan bu yana
çocuk adalet sisteminin idaresine sürekli ve sis-
tematik biçimde dikkat göstermifl, bu alanda
Taraf Devletlerin raporlar›ndan hareketle somut

tavsiyeler ve Sonuç Gözlemleri gelifltirmifltir.”

Komite taraf›ndan belirtildiğine göre, raporlar
üzerinde yap›lan değerlendirmeler, Sözleşmenin
çocuk adaleti ile ilgili hükümleri dünyan›n bütün
bölgelerinde, ülkelerin kendi ulusal yasal düzenle-
melerinde yeterince yans›ma bulmam›şt›r ve bu da
ciddi endişelere neden olmaktad›r. Ekonomik ve
Sosyal Konseyin 1997/30 say›l› karar› çerçevesin-
de Çocuk Adaleti için Eylem K›lavuzunun tavsi-
yeleri doğrultusunda bu alanda bir Teknik Yard›m
ve Dan›şmanl›k Eşgüdüm Kurulu oluşturulmas›
bu nedenle memnuniyetle karş›lanm›şt›r. Bu tav-
siyeler doğrultusunda Taraf Devletler:

“çocuk adalet sistemlerinin idaresine iliflkin ola-
rak gerek Sözleflmede, gerekse ilgili di¤er ulus-
lararas› standartlarda yer alan hükümleri ve ku-
rallar› tam olarak yaflama geçirmek için gerekli
bütün yasal, idari ve di¤er önlemleri alacaklar-

d›r.”

Tam uygulaman›n ve bu yöndeki engellerin aş›l-
mas› için gerekli önlemlerin geliştirilmesi önün-
deki “hukuksal, sosyal, finansal ve diğer engelle-
rin” kavran›lmas›n›n önemi de ayr›ca belirtilmek-
tedir. 

Komitenin tavsiyesi, İnsan Haklar› Yüksek Komi-
serliğinin bu konulara öncelik tan›mas› ve aşağ›-
daki çabay› göstermesi yönündedir:

“ilgili bütün BM organlar› ve kurulufllar›, çocuk
adalet sisteminin idaresi konusundaki çal›flmala-
r›n› yo¤unlaflt›rmal› ve Çocuk Haklar› Sözleflme-
sini bu amaca hizmet edecek bafll›ca araç ola-
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rak kullanmal›d›r.” (22. oturum raporu, Ey-

lül/Ekim 1999, ÇHS/K/90, ss. 3 ve 4)

Komite’nin Periyodik Raporlar K›lavuzu, çocuk
adalet sistemine dahil olan her çocuğun “Sözleş-
me’nin genel ilkelerine, yani, ayr›m gözetmeme,
çocuğun yüksek yarar›, görüşlerine sayg› ve temel
yaşam hakk›, hayat›n› sürdürme ve azamî ölçüde
gelişme haklar›na sayg›y› güvence alt›na alan” bir
tarzda muamele görmesini sağlamaya yönelik ya-
sal ve diğer önlemlere ilişkin bilgiler edinmeye
çaba göstermektedir (parag. 132).

Ayr›m gözetmeme

Genel Tart›şma, ayr›m gözetmeme ilkesi konu-
sunda şunlar› belirtir:

“... çocuklar›n cezaî ehliyetinin de¤erlendirilme-
sinde ve onlara uygulanabilecek önlemlerin ka-
rarlaflt›r›lmas›nda öznel ve keyfî tutumlar›n (er-
genlik, farkl› kiflilik vb. gibi konularda) hâlâ sür-
mekte oldu¤u endifleyle tespit edilmifltir.”
(onuncu oturum raporu, Ekim-Kas›m 1995,

ÇHS/K/46, parag. 218)

Örneğin, Komite, ekonomik ya da sosyal olarak
dezavantajl› çocuklara yönelik fiilî ya da potansi-
yel ayr›mc›l›ğa da değinmiştir:

“Komite, Taraf Devlet’in, yasalarla bafl› derde
girmifl, ekonomik ve sosyal olarak dezavantajl›
çocuklara yeterli korunman›n sa¤lanmas›n› ve
Sözleflme’de 40. maddenin 3 ve 4. paragraf ön-
görülen ve kurumsal bak›m›n fiilen gerçeklefl-
mesini güvence alt›na almak üzere sorumluluk
üstlenmesini tavsiye eder.” (Bolivya ‹RSG,

Add.1, parag. 16)

Beijing Kurallar› bir ayr›m gözetmeme ilkesi içer-
mektedir: “Aşağ›daki Standart Kurallar, çocuk
suçlulara ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ve di-
ğer görüşler, millî ve sosyal köken, varl›k, doğum
yeri vs. hiçbir ayr›m gözetmeksizin uygulanacak-
t›r.” (kural 2(1))

Yüksek yarar

Beijing Kurallar›, Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin 3. maddesindeki yüksek yarar ilkesi ile
bağdaş›r biçimde, Taraf Devletler’in “çocuklar›n
ve ailelerin daha iyiye yönlendirilmelerini sağla-
malar›n›” öngörür (kural 1(1)); ve “çocuk adalet
sisteminde daima çocuğun iyileştirilmesinin ön
plana al›nmas› gerektiğini” (kural 5(1)) belirtir.
Ayn› zamanda, yarg›lamalar, “çocuğun ç›karlar›-
na en iyi yard›mc› olacak şekilde ve onun anlaya-
bileceği tarzda ve söylediklerini serbestçe ifade
edebileceği ortamda cereyan etmelidir” (kural
14(2)); ve çocuğun yarar› çocuklara ilişkin dava-
larda yol gösterici ilke olmal›d›r.” (kural 17(1)(d))

Komite, Genel Tart›şma Raporu’nda şunlar› be-
lirtmiştir:

“Çocu¤un yüksek yarar› ilkesi, Sözleflme’de, ço-
cuk adaleti ba¤lam›nda bir kez daha teyit edil-
mifl, bu vesileyle özellikle çocu¤un insan haklar›-
na ve temel özgürlüklere sayg›s›n› güçlendiren,
çocu¤un yafl›n› ve özel gereksinimlerini dikkate
alan, sayg›nl›k ve de¤er duygusunu sa¤layan
bir tarzda muamele görmesi gereklili¤i vurgu-
lanm›flt›r. Ne var ki, raporlar, pek çok örnekte
özel çocuk adalet sistemlerinin bulunmad›¤›n›;
yarg›çlar, avukatlar, sosyal hizmet uzmanlar› ya
da ilgili kurulufllardaki personele bu konuda
özel herhangi bir e¤itim verilmedi¤ini ve çocuk-
lara temel haklar›na ve yasal güvencelerce ilifl-
kin bilgi sa¤lanmad›¤›n› göstermifltir.” (onuncu
oturum raporu, Ekim-Kas›m 1995, ÇHS/K/46,
parag. 219)

Moğolistan’la yap›lan tart›şmalar s›ras›nda bir Ko-
mite üyesi, ceza yasas›n›n gözden geçirilmesinde,
suçlular›n rehabilitasyonunun, toplumun korunma-
s› ve çocuğun toplum yarar› çerçevesinde cezalan-
d›r›lmas›n›n ard›ndan gündeme gelen üçüncü konu
değil, birincil hedef olmas› gerektiğini” ifade et-
miştir (Moğolistan ÖK.266, parag. 38).

Kat›l›m

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’nin 12. maddesi,
görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip bir çocu-
ğun, kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerini
serbestçe ifade etme hakk›n› bu görüşlere çocuğun
yaş› ve olgunluk derecesine uygun olarak gereken
özenin gösterilmesi gerektiğini (parag. 1) belirtir;
özelde, çocuk, kendisini etkileyen adlî ve idarî
kovuşturmalarda sesini duyurma olanağ›na sahip
olmal›d›r (parag. 2; bkz. s. 171). Söz konusu kat›-
l›m haklar›n› uygulayabilmek için, çocuk, gereken
bilgiyi edinebilmelidir. Dolay›s›yla, çocuklar,
kendilerini etkileyen adalet sisteminin uygulama
ve planlanmas› süreçlerine dahil edilmeli, bu alan-
larda seslerini duyurabilme olanağ›na sahip olma-
l› ve çocuğun görüşleri, ilgili usullerin belirlenme-
sinde ve sistemin bütün yönlerinde ciddîye al›n-
mal›d›r. 37. madde, çocuklara, “yasal ya da uygun
olan diğer yard›mlar› tahsis etme ve mahkeme ya
da benzer bir organ önünde herhangi bir özgürlük-
ten yoksun b›rak›lma durumuna karş› ç›kma hak-
k›n›” özel olarak sağlar. 40. madde, çocuğun, ken-
disine yönelik suçlamalara ilişkin doğrudan ve ek-
siksiz olarak bilgilendirilmesini ve yasal ya da ge-
rekli diğer yard›mlar› edinebilmesini ve kovuştur-
malarda doğrudan yer alma yetkisine (gerekiyorsa
çevirmen yard›m›yla) sahip olmas›n› öngörür.
Resmî kovuşturmalar bağlam›nda, eşit derecede
önemli bir başka nokta, çocuğun sessiz kalma
hakk›d›r (bkz. aşağ›da, s. 604). Beijing Kurallar›,
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kovuşturmalar›n “... çocuğun ç›karlar›na en iyi
yard›mc› olacak şekilde ve onun anlayabileceği
tarzda ve söylediklerini serbestçe ifade edebilece-
ği ortamda” yap›lmas› gerektiğini öngörür (kural
14(2)).

Riyad İlkeleri, planlama ve uygulama kadar, önle-
mede de kat›l›m›n önemini özellikle vurgular: “İş-
bu yönlendirici ilkelerin yorumlar› sonras›nda ço-
cuğa yönelik bir yönelim kal›b›n›n kabulü isabetli
olur. Gençler; toplumda etkin bir taraf rolü üstlen-
melidirler. Toplumsallaşt›rma ve denetim önlem-
lerinin basit nesneleri olarak görülmemelidirler”
(parag. 3). Örneğin, Hükümet’in her düzeyine,
toplumsal kaynaklar›, gençler aras›nda yard›mlaş-
may› ve mağdurlar lehine tazminat ve yard›m
programlar›n› da devreye sokarak, gençlerin,
“suçluluğu önleme politikalar›na” ve sürecine ka-
t›labilmelerini sağlama önerisinde bulunulmuştur
(parag. 9(h)). Toplumda, “yerel gençlik kuruluşla-
r› yap›land›r›lmal›, varsa bunlar güçlendirilmeli
ve bunlara toplumsal sorunlar›n izlenmesi ve yön-
lendirilmesi işlevinde tam bir kat›l›mc› statüsü ka-
zand›r›lmal›d›r. Bu örgütlenmeler toplu hay›r et-
kinlikleri, özellikle yard›m gereksinimi olan genç-
ler yarar›na projeler üretme girişimine özendiril-
melidir (parag. 37). “Genel olarak plan ve prog-
ramlara kat›l›m gönüllü olmal›d›r ve gençlerin
kendilerinin bu plan ve programlar›n tasarlanma-
s›nda, ele al›nmas›nda ve icras›nda yer almalar›
gerekir” (parag. 50).

Komite’nin çocuk adalet sistemine ilişkin Genel

Tart›şma Raporu, şunlar› dile getirmiştir:

“Benzer biçimde, çocu¤un kendisini etkileyen
kovuflturmalara kat›l›m hakk› ba¤lam›nda, Taraf
Devletler’in raporlar›, çocuklar›n, yasal dan›fl-
manl›k hizmeti hakk›, davay› çevreleyen koflullar
ya da belirlenmifl önlemler dahil olmak üzere il-
gili konularda nadiren bilgilendirildiklerini orta-
ya koymufltur.” (onuncu oturum raporu, Ekim-

Kas›m 1995, ÇHS/K/46, parag. 220)

Kamuoyunun çocuk adaletine etkisi

Komite, Genel Tart›şma Raporu’nda, ayn› zaman-
da şu hususlar› ifade etmiştir:

“... Komite, çocuk adalet sisteminin, duygusal
ve toplumsal bask›lara giderek daha fazla mu-
hatap kalmas› yönündeki e¤ilimi endifleyle karfl›-
lamaktad›r; çünkü bu e¤ilim, çocu¤un yüksek
yarar›na sayg›y› sars›c› vesileler yaratmaktad›r.”
(onuncu oturum raporu, Ekim-Kas›m 1995,

ÇHS/K/46, parag. 220)

Söz konusu durum, Komite ile Şili Hükümeti tem-
silcileri aras›nda yap›lan ve temsilcilerden birinin
ceza yasas› hükümlerinin çocuk haklar›na sayg›
gösteren yeni bir mevzuat› getirebileceği en güç
alan olduğunu dile getirdiği tart›şmalarda doğru-
lanm›şt›r:

“1991’den bu yana, asl›nda fiili’deki genel ka-
muoyunda, yap›lm›fl istatistiklerce henüz do¤ru-
lanmam›fl olsa bile, suçlarda keskin bir art›fl ol-
du¤u yönünde gittikçe büyüyen bir kan› söz ko-
nusudur. Bu yüzden, kamuoyunun mevcut gö-
rüflü, suçlular›n korunmas›n› garanti alt›na alan
yasalar›n benimsenmesine elveriflli de¤ildir.” (fiili

ÖK.146, parag. 33)

Beijing Kurallar› “Temel Görüşler”de, “gençliğin
korunmas› ve toplumda bar›ş düzenin sürdürülme-
si amac› ile tüm çocuklara ayr›nt›l› bir sosyal ada-
let çerçevesi içinde uygulanacak adalet, her ülke-
nin ulusal kalk›nma sürecinin bir parças› olarak
görülmelidir.” (kural 1(4)).

Çocuk adalet sistemine yönelik e¤itim

Komite, çocuk adalet sistemine çocuklarla birlik-
te dahil olan herkes için, hem onun planlanmas› ve
idaresinde, hem de kurum ve programlar›nda,
Sözleşme ilke ve hükümlerine ve Birleşmiş Mil-
letler kural ve k›lavuzlar›na yönelik özel bir eğiti-
min yer almas› gerektiğini ›srarla belirtmiştir. 

Komite “çocuklara yönelik devlet kaynakl› şid-
det” konulu Genel Görüşmesinin ard›ndan aşağ›-
daki tavsiyeyi geliştirmiştir (Eylül 2000): 

Küçük suçlular›n kamuoyunda
alg›lan›fl› 

İspanya’n›n İlk Raporu’nun tart›ş›lmas› s›ras›n-
da, bir Hükümet temsilcisi, çocuk suçlar›n›n ka-
muoyunda yol açt›ğ› endişeye değinmiştir: “Kü-
çüklerin, suçlar›n büyük bir oran›ndan sorumlu
olduğuna ilişkin toplumsal alg›lay›ş, görüldüğü
kadar›yla gençlerin küstahça diye nitelenebile-
cek ve baz› durumlarda da çevreye zarar veren
davran›ş biçimlerinden kaynaklanmaktad›r.
Medya, küçükler taraf›ndan işlenmiş suçlara ge-
niş çapl› yer vermiş, sorunu çarp›tma ve büyüt-
me eğiliminde olmuştur. Asl›nda, bir y›l içinde,
13 yaş›n alt›nda çocuklar taraf›ndan işlenen üç
ya da dört örnek olay d›ş›nda, öldürme olay› bu-
lunmamaktad›r; dolay›s›yla durum, resmedildiği
kadar vahim değildir. Bu tür abart›l› görüşleri
telâfi etmek için, olgular gerçek durumu sergile-
mek üzere yay›mlanmal›d›r. Medya taraf›ndan
yap›lmakta olan abartmay› engellemek ve genç
insanlar›n toplumda ve emek piyasas›nda yerle-
rini almalar›n› sağlamaya yönelik her türden ça-
bay› göstermek önem arz etmektedir.” (İspanya
ÖK.173, parag. 5)
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“Komite, Taraf Devletlere, ilgili HDK’larla ortak-
l›k içinde ve gerekti¤inde uluslararas› teknik
yard›mlara da baflvurarak, ilgili meslek grupla-
r›ndan kiflileri çocuk haklar› konusunda e¤itme-
leri tavsiyesinde bulunur. E¤itilecek meslek ke-
simleri aras›nda, bunlarla s›n›rl› kalmamak kay-
d›yla, bak›c›lar ve sosyal hizmet uzmanlar›, sa¤-
l›k çal›flanlar›, hukukçular,yarg› organlar›nda gö-
rev yapanlar, polis ve di¤er güvenlik görevlileri,
ceza kurumlar›nda çal›flanlar vb. yer almal›d›r.
Bu e¤itimde iflbirli¤ine dayal› yaklafl›mlar› öngö-
ren disiplinler aras› yöntemler kullan›lmal›, ilgili
insan haklar› standartlar› kapsanmal›, disiplin
sa¤laman›n fliddete dayal› olmayan yollar› üze-
rinde durulmal›, kurumlara yerlefltirme uygula-
mas›na alternatifler gelifltirilmeli, çocuk geliflimi-
ne iliflkin gerekli bilgiler verilmeli ve bu arada
özel olarak güç durumdaki ve korunmaya muh-
taç çocuklar›n (örne¤in az›nl›klara mensup ço-
cuklarla özürlü çocuklar gibi) haklar› ve gereksi-

nimleri özel olarak ele al›nmal›d›r.”

Komite ayr›ca sistem içinde görev yapanlar için
belirli standartlar oluşturulmas›n› da tavsiye et-
miştir: 

“Komiteye göre, alternatif sistemlerde, polis
teflkilat›nda, ceza kurumlar›nda vb. çal›flan kifli-
lerin mesleki vas›flar› ve e¤itimi aç›s›ndan asgari
standartlar›n belirlenmesi gerekmektedir. Örne-
¤in bu kiflilerin sicillerinde fliddete baflvurma gi-
bi kay›tlar›n olmamas›na özen gösterilmelidir.
Bu tür görevler yapanlar›n mesleki statüleri, üc-
retleri ve meslekte ilerleme flanslar› aç›s›ndan
uygun imkanlar sa¤lanarak yeterli vas›flara sa-
hip kiflilerin bu mesleklere yönelmeleri özendiril-
melidir.” (25. oturum raporu, Eylül/Ekim 2000,

ÇHS/K/100, parag. 688.15 ve 688.16)

Suç ifllemenin önlenmesi

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme, suç işlemenin
önlenmesine özel olarak değinmez, ancak yukar›-
da belirtildiği üzere, Çocuk Haklar› Komitesi, suç
işlemenin sosyal kökenlerini vurgulam›ş ve ayn›
zamanda, Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İliş-
kin Riyad İlkeleri’nin, uygulamaya yönelik ilgili
standartlar› sağlayan bir belge olarak görülmesi
gerektiğini sürekli olarak önermiştir. Söz konusu
İlkeler, “kapsaml› önlem planlar›n›n”, Hükü-
met’in her düzeyinde kurumsallaşt›r›lmas›n› ön-
görür ve bunlar›n Sözleşme ve öteki uluslararas›
araçlar çerçevesinde uygulanmalar›n› önerir. 

“... her çocu¤un ... yeniden
topluma kazand›r›lmas›n›n ve

toplumda yap›c› rol
üstlenmesinin arzu edilir
oldu¤u hususlar› göz önünde
bulundurularak, tafl›d›¤› de¤er
ve sayg›nl›k duygusunu
gelifltirecek ve baflkalar›n›n da
insan haklar›na ve temel
özgürlüklerine sayg› duymas›n›
pekifltirecek nitelikte muamele
görme hakk›...”: madde 40(1)

Sözleşme’nin 40. maddesinin 1. paragraf›, çocuk
adalet sisteminin olumlu ve rehabilite edici amaç-
lar›n› ön planda tutar; Komite, bu amaçlar›, çocu-
ğun yüksek yarar› bağlam›nda özellikle vurgula-
maktad›r (bkz. yukar›da, s. 601). Bu paragraf, ay-
n› maddenin, en az›ndan daha küçük çocuklar› ce-
zaî ehliyetten hariç tutman›n, adlî kovuşturmalar›
önlemenin ve özellikle kurumsal bak›m seçenek-
leri içeren bir dizi düzenleme geliştirmenin öne-
mini vurgulayan, 3. ve 4. paragraflar›ndaki hü-
kümlerle ilişkili olduğunu belirtir (bkz. aşağ›da, s.
609). Paragraf, ayn› zamanda, insan haklar›na say-
g›n›n geliştirilmesi ve çocuğun özgür bir toplum-
da sorumlu bir hayata haz›rlanmas›n› içeren 29.
maddede  saptanm›ş (bkz. s. 437) eğitim amaçla-
r›n› da yans›tmaktad›r.Uluslararas› Kişisel ve Si-
yasal Haklar Sözleşmesi, cezaî adalet sistemleri
ile bağlant›l› olarak, “çocuklar›n yarg›lanmas›nda
çocuklar›n yaşlar›n› ve rehabilitasyonlar›n› ilerlet-
me gereğini göz önünde tutacak bir yarg›lama
usulü izlenir.” (madde 14(4)).

“Bu amaçla ve uluslararas›
belgelerin ilgili hükümleri göz
önünde tutularak Taraf
Devletler özellikle flunlar›
sa¤larlar: “‹fllendi¤i zaman
ulusal ya da uluslararas›
hukukça yasaklanmam›fl bir
eylem ya da ihmal nedeniyle
hiçbir çocuk hakk›nda ceza
yasas›n› ihlâl etti¤i iddias› ya
da itham› öne sürülemeyece¤i
gibi böyle bir ihlâlde
bulundu¤u da kabul
edilmeyecektir”: madde
40(2)(a)

Bu sözler, ceza hukukunda suçlar›n işlendikleri
zaman içersinde tan›mlanm›ş olmas› gerektiği il-
kesini yans›tmaktad›r. Bak›n›z, örneğin, İnsan
Haklar› Evrensel Bildirgesi, madde 11(2), ve
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Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi,
madde 15. Ayr›ca, Sözleşme, şöyle demektedir:
“... suçun işlendiği zaman geçerli olandan daha
ağ›r bir ceza verilemez. Eğer suçun işlenmesinden
sonraki yasal düzenlemeler bu suç için eskisine
göre daha hafif ceza öngörüyorsa, ilgili kişi bun-
dan yararlanabilmelidir.” 

Komite, “çocuklara yönelik devlet kaynakl› şid-
det” konulu Genel Görüşmesinin ard›ndan Taraf
Devletler için aşağ›daki tavsiyeleri geliştirmiştir:

“ilgili yasal düzenlemelerin (terk, serserilik, fu-
hufl, göçmenlik, okul kaçakl›¤›, evden kaçma
vb. ile ilgili olanlar dahil) gözden geçirilerek 18
yafl›ndan küçük olup korunmaya muhtaç çocuk-
lar›n suçlu say›lmamalar›n›n sa¤lanmas› ve bu
çocuklara çocuk koruma mekanizmalar› arac›l›-

¤›yla yaklafl›lmas›.”

Bir diğer tavsiye de şu yöndedir:

“olağanüstü durumlarla ilgili ve diğer ulusal gü-
venlik yasalar›n›n gözden geçirilerek, bu yasalar›n
çocuk haklar›n›n korunmas› ve çocuklara karş›
şiddetin önlenmesi aç›s›ndan yeterli güvenceyi
sağlar duruma getirilmesi; bu yasal düzenlemele-
rin amac›ndan saparak çocuklar› hedef al›r duru-
ma gelmesinin önlenmesi (örneğin çocuklar›n ka-
mu düzeni aç›s›ndan tehdit say›lmalar› ya da so-
kaklarda yaşayan ve/ya da çal›şan çocuklar›n gene
birer tehdit unsunu olarak görülmeleri gibi)” (25.
oturum raporu, Eylül/Ekim 2000, ÇHS/K/100, pa-
rag. 688.9 ve 688.10)

Komite, M›s›r taraf›ndan verilen İkinci Rapor
üzerine şu endişesini dile getirmiştir: 

“ Çocuk Yasas›n›n 69. maddesine göre dilencilik
ve okul kaçakl›ğ› gibi fiiller suç say›lmaktad›r.

“Komite, dilencilik ve okul kaçakl›ğ› gibi fiillerin
suç say›lmas›ndan vazgeçilmesini tavsiye etmekte-
dir.” (M›s›r 2RSG, Add. 145, parag. 53 ve 54) 

“(b) Hakk›nda ceza yasas›n›
ihlâl etti¤i iddias› veya itham›
bulunan her çocuk afla¤›daki
asgarî güvencelere sahiptir: ...”

Dolay›s›yla, 40. maddenin 2(b). paragraf›, suç teş-
kil eden faaliyetlerde bulunmakla itham edilen ya
da suçlanan çocuklara sağlanabilecek asgarî gü-
vencelerin bir listesini vermektedir. Bunlardan ba-
z›lar›, uluslararas› belgelerce çocuklar dahil her-
kes için zaten tesis edilmiş olan ilkeleri yans›t›r-
ken, diğerleri özel olarak çocuklar için geçerlidir.
Beijing Kurallar› şöyle der: “Masumiyet karinesi,
suçlaman›n bildirilmesi, konuşmama hakk›, avu-
katla temsil edilme hakk›, veli veya vasinin haz›r
bulunmas› hakk›, tan›klarla yüzleştirme ve tan›k-

lara çapraz sorgu hakk›, daha üst makama temyiz
hakk› ve temel usulî güvenceler yarg›laman›n her
aşamas›nda güvence alt›na al›nmal›d›r.” (kural
7(1)). Kurallara ilişkin aç›klama şöyle demekte-
dir: 

“Kural 7(1), yürürlükteki insan haklar›na iliflkin
düzenlemelerle tan›nm›fl olan dürüst ve hakka-
niyetli yarg›laman›n esasl› baz› unsurlar›n› dile
getirmektedir... Bu Asgarî Kurallar’›n 14. mad-
desi ise çocuklar›n yarg›lanmas›na iliflkin özel

hükümler de getirmektedir”.

Kurallar, özellikle kural 7(1) en temel yasal gü-
venceleri genel bir biçimde teyit ederken, çocuk
davalar›ndaki soruşturmalar için önem arz eden
noktalar› belirtir. Kural 14, der ki: “14(1) Kural 11
uyar›nca çocuğa özgü bir yarg› d›ş› yola başvurul-
mam›şsa çocuğun yarg›lamakta olduğu (mahke-
me, heyet, konsey, vb.) yetkili makamda yarg›la-
man›n dürüst ve hakkaniyetle yap›lmas› gerekir.
14(2) Yarg›lamalar çocuğun ç›karlar›na en iyi yar-
d›mc› olacak şekilde ve onun anlayabileceği tarz-
da ve söylediklerini serbestçe ifade edebileceği
ortamda cereyan etmelidir.”

“…(i) haklar›ndaki suçlama yasal
olarak sabit oluncaya kadar masum
say›lmak”

Söz konusu önerme, İnsan Haklar› Evrensel Bil-
dirgesi’nin 11. maddesini ve Uluslararas› Siyasal
ve Kişisel Haklar Sözleşmesi’nin 14(2). madde-
sindeki hükümleri yans›tmaktad›r. 

Çocuk Haklar› Komitesi, suskunluğun bir suç de-
lili olarak değerlendirilmesine olanak tan›yan
mevzuata ilişkin kayg›lar›n› (tan›kl›k etmeye ya
da suç ikrar›nda bulunmaya zorlanmamak hakk› –
madde 40(2)(b)(iv) ile bağlant›l› olarak) dile getir-
miştir:

“Komite, ayn› zamanda, 1988 tarihli Suç Kan›t-
lar› Düzenlemesinin, Sözleflme’nin 40. madde-
siyle, özellikle yasayla sabitlenmedi¤i sürece
masum say›lma hakk› ve tan›kl›k etmeye ya da
suç ikrar›nda bulunmaya zorlanmama haklar›yla
ba¤daflmaz göründü¤üne iliflkin kayg› duymak-
tad›r. Polis sorgulamas›na yönelik suskunlu¤un
Kuzey ‹rlanda’da 10 yafl›ndan büyük çocuklar
için bir suç delili olarak kabul edildi¤i belirtil-
mektedir. Benzer biçimde, mahkemede suskun-
luk, 14 yafl›n üzerindeki çocuklara karfl› kullan›-
labilmektedir...

“Komite, çocuk adalet sistemine iliflkin olarak,
Kuzey ‹rlanda’da bugün yürürlükte olan ola¤a-
nüstü durum ve di¤er mevzuat›n Sözleflme ilke
ve hükümleriyle tutarl›l›klar›n›n güvence alt›na



605ÇOCUK CEZA ADALET‹ S‹STEM‹N‹N UYGULANMASI

al›nmas› suretiyle gözden geçirilmesini tavsiye

eder.” (BK ‹RSG, Add.34, parag. 20 ve 34)

“… (ii) Haklar›ndaki
suçlamalardan kendilerinin
hemen ve do¤rudan do¤ruya;
ya da uygun düflen durumlarda
ana-babalar› ya da yasal
vasileri kanal› ile haberli
k›l›nmak ve savunmalar›n›n
haz›rlan›p sunulmas›nda gerekli
yasal ya da uygun olan baflka
yard›mlardan yararlanmak”

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin 9(2). maddesine göre, gözalt›na al›nan bir
kimse, gözalt›na al›nma sebepleri hakk›nda gözal-
t›na al›nd›ğ› s›rada haberdar edilmelidir ve “ken-
disine isnat edilen suçlar konusunda derhal bilgi-
lendirilmelidir” 14(3)(a). madde adlî bir suçla
suçlanan herkesin “hakk›ndaki suç isnad›n›n nite-
liği ve nedenleri konusunda ayr›nt›l› bir şekilde ve
anlayabileceği bir dilde derhal bilgilendirilmesi-
ni” öngörür. Sözleşme, çocuğun, “uygun düşen
durumlarda ana-babalar› veya yasal vasileri kana-
l› ile” haberli k›l›nmas› gerekliliğini ekler – söz
konusu gereklilik büyük olas›l›kla çocuğun yük-
sek yarar› ›ş›ğ›nda belirlenmiştir.

Beijing Kurallar›, yasal yard›m alma hakk›n› daha
da genişletir: “Yarg›lanmalar› s›ras›nda çocukla-
r›n yasal dan›şmalar› vas›tas›yla temsil edilme ve-
ya ülkede varsa adlî yard›mdan yararlanmak için
başvurma haklar› vard›r.” (kural 15(1))

Ayr›ca, Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi, adlî bir suçla suçlanan herkesin “sa-
vunmas›n› haz›rlamak ve kendi seçtiği avukatla
görüşmek için yeterli zamana ve kolayl›klara sa-
hip olma” hakk›na sahip olmas›n› (madde
14(3)(b)) öngörür. Suçlanan kişinin yararlanacağ›
diğer haklar ise şunlard›r: “Duruşmalarda haz›r
bulundurulma ve kendisini bizzat veya kendi se-
çeceği bir avukat arac›l›ğ›yla savunma; eğer avu-
kat› bulunmuyorsa sahip olduğu haklar konusunda
bilgilendirilme; adaletin yarar› gerektirdiği her
durumda kendisine bir avukat tayin edilme, ve
eğer avukata ödeme yapabilecek yeterli imkân›
yoksa, ücretsiz olarak avukat tayin edilme” (mad-
de 14(3)(d)). 

Almanya, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme’yi
onaylarken, Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi’ne ilişkin bir çekinceyi yans›tarak,
40(2)(b)(ii). ve (iv). madde bağlam›nda, “söz ko-
nusu hükümlerin, ceza yasas›n›n küçük bir ihlâli
söz konusu olduğunda, aşağ›daki hususlar›n istis-
nas›z her durumda sağlanamayacağ›n› belirtmiştir:

(a) Savunman›n sunuluşu ve haz›rlanmas›nda ‘ya-
sal ya da uygun düşen diğer yard›m›” edinme hak-
k›, ve/veya 

(b) Hapis cezas›n› öngörmeyen bir suçlaman›n da-
ha yüksek yetkili bir makam ya da adlî organ tara-
f›ndan gözden geçirilmesini sağlama yükümlülü-
ğü” (ÇHS/K/2/Rev.5, s.19).

Almanya’n›n İlk Raporu’nu incelediğinde, Komi-
te şu yorumda bulunmuştur:

“Çocuk adaletine iliflkin meseleler ba¤lam›nda,
Komite, Taraf Devlet’çe madde 40(2)(b)(ii)’ye
iliflkin yap›lm›fl bulunan ve çocu¤un yasal yard›m
ve savunma haklar›n›n yan› s›ra, adalete eriflme
ve adil bir yarg›lamaya yönelik haklar›n› s›n›rlan-
d›r›r gibi görünen beyana [asl›nda çekinceye]
iliflkin kayg›lar›n› ifade eder…

“Hükümet’in, çocuk ma¤durlar ve tan›klarla ilgi-
lenmeye yönelik çocu¤a-uygun kovuflturmalar›n
gelifltirilmesi ve güçlendirilmesini göz önüne alan
bir ba¤lamda çocuk adalet sisteminde reforma
gitmeye yönelik niyeti dikkate al›nm›flt›r... Buna
ek olarak, söz konusu çerçevede Komite, Taraf
Devlet’in 40(2)(b)(ii). ve (v). maddeye yönelik be-
yanlar›n› geri çekme konusunu yeniden düflüne-
ce¤i yolundaki umudunu dile getirir.” (Almanya
‹RSG, Add.43, parag. 20 ve 34)

“(iii) Yetkili, ba¤›ms›z ve yans›z bir
makam ya da mahkeme önünde adlî
ya da baflkaca uygun yard›mdan
yararlanarak ve özellikle çocu¤un yafl›
ve durumu göz önüne al›nmak
suretiyle kendisinin yüksek yarar›na
ayk›r› oldu¤u saptanmad›¤› sürece,
ana-babas› veya yasal vasisi de haz›r
bulundurularak yasaya uygun biçimde
adil bir duruflma ile konunun
gecikmeksizin karara ba¤lanmas›n›n
sa¤lanmas›”

İnsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 10. madde-
si ile Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 14.
maddesinde benzer hükümler yer almaktad›r. Söz-
leşme, ”yersiz” gecikmenin söz konusu olmad›ğ›
bir duruşmay› öngörür; Çocuk Haklar›na Dair
Sözleşme, çocuklar›n söz konusu olduğu durum-
larda “yersiz” nitelemesini ç›kar›r. Sözleşme’nin
40. maddesi, duruşma öncesi al›konulmaya teka-
bül etmez; çünkü, 37. madde herhangi bir koşulda
özgürlüğün k›s›tlanmas›n›n mümkün olan en k›sa
süre için ve son çare niteliğinde bir önlem olarak
kullan›labileceğini öngörmektedir (bkz. tart›şma
ve Komite’nin ve diğerlerinin görüşleri için, mad-
de 37, s. 555).



606 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

40. madde, çocuğun yasal ve diğer uygun yard›ma
ilişkin yerleşik hakk›na, “çocuğun yüksek yarar›-
na ayk›r› olmad›kça” ana-babas›n›n ya da yasal
vasisinin de yan›nda bulunmas› ilkesini ekler.
Madde, ana-baba ya da yasal vasilerin bulunmala-
r›n›n genel olarak öngörülebileceğini, ancak belli
durumlarda bu yola gidilmeyebileceğine işaret
eder. Beijing Kurallar› bu noktay› vurgular: “Ebe-
veynler veya yasal temsilcilere yarg›lamalara ka-
t›lma hakk› verilmeli ve yarg›layan makam, bu ki-
şilerden çocuğun ç›karlar› için kendisine katk›da
bulunmalar›n› talep edilebilmelidir. Bununla bir-
likte bu kişilerin haz›r bulunmamalar› çocuğun ç›-
kar›na olursa, yetkili makam an›lan kişilerin yar-
g›lamalarda bulunmamalar›n› isteyebilir.” (kural
15(2))

“(iv) Tan›kl›k etmek ya da suç
ikrar›nda bulunmak için
zorlanmamak; aleyhine olan tan›klar›
sorguya çekmek veya sorguya çekmifl
olmak ve lehine olan tan›klar›n haz›r
bulunmas›n›n ve sorgulanmas›n›n eflit
koflullarda sa¤lanmas›”

Cezaî bir hükmün belirlenmesi sürecinde “kendi
aleyhine tan›kl›k etmek ya da suç ikrar›nda bulun-
mak için zorlanmamak” hakk›na herkesin sahip
olmas›n› öngören İnsan Haklar› Evrensel Bildir-
gesi’nin 11. maddesi ile Uluslararas› Kişisel ve Si-
yasal Haklar Sözleşmesi’nin 14. maddesine bak›-
n›z. (madde 14(3)(g)). (Ayr›ca bkz. Komite’nin
madde 40(2)(b)(i) alt›ndaki genel yorumlar›; yu-
kar›da, s. 604)

“(v) Ceza yasas›n› ihlâl etti¤i
sonucuna var›lmas› halinde, bu
karar›n ve bunun sonucu olarak
al›nan önlemlerin daha yüksek yetkili,
ba¤›ms›z ve yans›z bir makam ya da
mahkeme önünde yasaya uygun
olarak incelenmesi”

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin 14(5). maddesi, “Bir suçtan dolay› mahkum
olan bir kimse, mahkumiyetinin ve ald›ğ› cezan›n
daha yüksek bir yarg› yeri taraf›ndan hukuka uy-
gun olarak incelenmesini isteme hakk›na sahip ol-
mas›n›” öngörür. 

Sözleşme’yi onaylad›ğ›nda, Danimarka,
40(2)(b)(v). maddeye ilişkin bir çekince koymuş-
tur: “Herkesin, kendisine bir mahkeme taraf›ndan
dayat›lan herhangi bir cezaî önlemin daha yüksek
bir mahkeme taraf›ndan yeniden inceleme hakk›-
na sahip olmas›, Danimarka Ceza Muhakemeleri
Usulü Yasas›’n›n temel bir ilkesidir. Ancak, belli
durumlarda bu hakk› s›n›rlayan birtak›m hüküm-
ler bulunmaktad›r; örneğin, jüri taraf›ndan verilip,

mahkemedeki meslekten yarg›ç taraf›ndan aksine
hüküm verilmeyen kararlarda olduğu gibi...”
(ÇHS/K/2/ Rev.8, s. 20; Norveç de bir çekince be-
lirtmiş ancak bunu 1995’te geri çekmiştir:
ÇHS/K/2/Rev.8, s. 4 ve 35). Komite şöyle görüş
belirtmiştir:

“Komite, Taraf Devlet’in Sözleflme’nin
40(2)(b)(v). maddesine iliflkin bir çekince koydu-
¤unu kayg›yla dile getirir; ancak, Hükümet’in
söz konusu çekinceyi yeniden ele alabilece¤ini
de kaydeder...

“Komite, Taraf Devlet’i Sözleflme’ye yönelik çekin-
cesini geri çekme olas›l›¤›n› göz önünde bulun-
durma yönünde teflvik etmeyi ve bu konuya ilifl-
kin geliflmelerden haberdar edilmeyi dilemekte-

dir.” (Danimarka ‹RSG, Add.33, parag. 8 ve 16)

(Ayr›ca bkz. Komite’nin Almanya’n›n koyduğu
çekince ye ilişkin, yukar›da madde 40(2)(b)(ii) al-
t›nda tart›ş›lan, söz konusu altparagraftaki yorum-
lar›.)

“(vi) Kullan›lan dili anlamamas› veya
konuflamamas› halinde çocu¤un
paras›z çevirmen yard›m›ndan
yararlanmas›”

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin 14(3)(f). maddesi, ayn› hakk› güvence alt›-
na al›r. Bu, sadece farkl› dil konuşan çocuklar için
değil, ayn› zamanda özürlü çocuklar bak›m›ndan
da önemlidir. 

“(vii) Kovuflturman›n her aflamas›nda
özel yaflam›n gizlili¤ine tam sayg›
gösterilmesi”

Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşme-
si’nin 14(1). maddesi, bas›n ve halk›n d›şar›da tu-
tulabileceği s›n›rl› koşullar› belirterek, kamuya
aç›k oturumlar› gerektiren genel kurallar› öngörür:
“... bir ceza davas›nda veya hukuk davas›nda veri-
len hüküm, gençlerin menfaati, veya aile uyuş-
mazl›klar› veya çocuğun velayeti ile ilgili davalar
aksini gerektirmedikçe alenî olarak tefhim edilir.”

Beijing Kurallar›, Sözleşme’nin 40. maddesindeki
hüküm üzerine şu aç›klamalar› getirmektedir:
“Her aşamada çocuğun afişe olmas› yahut damga-
lanmas› gibi zararlara yol açabilecek durumlar›n
ortadan kald›r›lmas› için gizliliğe azamî özen gös-
terilmelidir. İlke olarak, çocuk suçlunun kimliğine
ilişkin hiçbir bilginin yay›nlanmas›na izin veril-
memelidir. (kural 8(1) ve (2))

Kurallara ilişkin resmî yorum şöyle bir aç›klama
getirmektedir: “Kural 8, çocuğun özel yaşam›n
gizliliği hakk›n›n korunmas›n›n önemini vurgular.
Genç insanlar, damgalanmaktan özellikle daha
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kolay etkilenirler. Damgalama süreçlerine ilişkin
kriminolojik araşt›rma, genç kimselerin ‘suçlu’ ya
da ‘kriminal’ gibi kal›c› biçimde özdeşleştirilme-
sinden doğan (çeşitli türlerdeki) zarar verici etki-
leri ortaya ç›karm›şt›r.

“Kural 8, çocuğu davaya ilişkin bilgilerin (örne-
ğin, genç suçlular›n, töhmet alt›nda b›rak›lanlar›n
ya da mahkum edilenlerin adlar›) medyada yay›m-
lanmas›ndan doğabilecek olumsuz etkilerden ko-
ruman›n önemini de vurgular. Bireyin yarar›, hiç
olmazsa ilke düzeyinde korunmal› ve desteklen-
melidir.”

Komite, çocuk adaletine ilişkin Genel Tart›şma
Raporu’nda, Kurallar doğrultusunda şunlar› be-
lirtmiştir:

“Kovuflturmalar›n tüm aflamalar›nda, adlî rapor-
lar ve medya taraf›ndan yap›labilecek olas› bildi-
rimler de dahil olmak üzere, çocu¤un özel yafla-
m›na eksiksiz olarak sayg› gösterilmelidir.”
(onuncu oturum raporu, Ekim-Kas›m 1995,
ÇHS/K/46, parag. 227; ayr›ca bkz. madde 16,
çocu¤un özel yaflam›n›n gizlili¤i hakk›, s. 219;
ve madde 17, medyan›n rolü, s. 223)

“Taraf Devletler, hakk›nda ceza
yasas›n› ihlâl etti¤i iddias› ileri
sürülen, bununla itham edilen
ya da ihlâl etti¤i kabul olunan
çocuk bak›m›ndan, yaln›zca ona
uygulanabilir yasalar›n, usul-
lerin, onunla ilgili makam ve
kurulufllar›n oluflturulmas›n›
teflvik edecektir...”: madde 40(3)

Komite, 18 yaş›n alt›ndakilerin tümü için ayr› bir
çocuk adalet sistemini sürekli olarak önermiştir.
Beijing Kurallar› da, aşağ›daki noktalar› vurgula-
maktad›r: “Özellikle çocuk suçlulara ve çocuk
adaletinin yönetimi fonksiyonlar›n› üstlenen ku-
rum ve kuruluşlara uygulanabilecek kanunlar ve
kurallar kabul edilmelidir.

(a) Çocuk suçlular›n temel haklar› korunurken,
ayn› zamanda her çeşit gereksinimlerinin karş›lan-
mas›;

(b) Toplumun gereksinimlerinin karş›lanmas›;

(c) Aşağ›daki kurallar›n tamamen ve hakkaniyetle
uygulanmas›.” (kural 2(3))Komite, konuya ilişkin
birçok belirgin tavsiyelerde bulunmuştur. Örneğin:

“Komite Taraf Devlet’in idarî bölümlerinin ço-
¤unlu¤unda, çocuk mahkemeleri yarg›çlar›n›n
atanmam›fl olmas›na ve çocuk mahkemeleri

yarg›çlar›na yönelik e¤itim programlar›n›n eksik-
li¤ine özel bir önemle de¤inir.” (Honduras ‹RSG,
Add.24, parag. 18)“Komite tüm illerde çocuk
mahkemelerinin kurulmas›n› da tavsiye eder.”
(Arjantin ‹RSG, Add.35, parag. 18)“... uzman-
laflm›fl mahkemelerin kurulmas› öncelikli bir ko-
nu olarak ele al›nmal›d›r.” (Bulgaristan ‹RSG,
Add.66, parag. 34)

Bunun yan› s›ra, Komite bu konuda özel mevzu-
at›n getirilmesini memnuniyetle karş›lam›şt›r:

“Komite mevzuat ve uygulamalar›n Sözleflme il-
keleri ile uyum içinde olmas›n› sa¤lamaya yöne-
lik anlaml› ilerlemeyi temsil eden ve böylelikle
uygulamaya yönelik yasal bir çerçeve sunan ye-
ni çocuk yasas›n›n yak›n bir zaman önce kabul
edilmesini ve yürürlü¤e konmas›n› memnuniyet-
le karfl›lar.” (Bolivya ‹RSG, Add.1, parag. 4)

Bunlara karş›n, mevcut hükümlerin, 40(3). mad-
denin “ruhunu” taş›mad›klar› durumlara ilişkin
kayg›lar dile getirilmiştir: 

“Komite, Taraf Devlet’in, 18 yafl›n alt›ndaki kim-
selere yönelik kovuflturmalar›n Sözleflme’nin 40.
maddesi, 3. paragraf›n›n ruhuyla tamam›yla
ba¤daflt›¤›n› güvence alt›na almak üzere, çocuk
adalet sistemlerini yeniden gözden geçirme ko-
nusu üzerinde düflünmesini tavsiye eder.” (Nor-
veç ‹RSG, Add.23, parag. 25)

“(a) Ceza yasas›n› ihlâl konusunda
asgarî bir yafl s›n›r› belirleyerek, bu
yafl s›n›r›n›n alt›ndaki çocu¤un ceza
ehliyetinin olmad›¤›n›n kabulü”

Komite’nin Periyodik Raporlar K›lavuzu, 1. mad-
de gereğince (çocuğun tan›m›) cezaî ehliyet için
yasalarda tan›mlanm›ş asgarî yaşa ilişkin bilgi ta-
lep edilmektedir (parag. 24). K›lavuz, 40. madde
gereğince “yaş s›n›r›n›n alt›ndaki çocuklar›n ceza
yasas›n› ihlâl etme ehliyetine sahip say›lmad›klar›
asgarî bir yaş s›n›r›n›n kabul edilmesi”ne ilişkin
bilgi talep eder (parag. 134). Beijing Kurallar›, 4.
kuralda, “Cezaî sorumluluğun alt s›n›r›n› belirle-
yen sistemler aç›s›ndan, bu s›n›r›n çocuğun duy-
gusal, zihinsel ve entelektüel aç›lardan olgunluğa
eriştiği yaş›n alt›nda tutulmamas›n›” öngörür.

Kural 4’e ilişkin yorum, şöyle demektedir: “Cezaî
sorumluluğa ilişkin asgarî yaş s›n›r›, tarih ve kül-
türe göre değişmektedir. Bu konuda modern yak-
laş›m, çocuğun cezaî sorumluluğunun gerektirdiği
ahlâkî ve psikolojik unsurlara uyumlu olarak ce-
zaî sorumluluğun psikolojik ve manevî sonuçlar›-
n› kald›rmaya haz›r olup olmad›ğ›d›r. Yani, çocu-
ğun kişisel anlama ve isteme yeteneğinin anti sos-
yal davran›ş›ndan onu sorumlu tutmaya yeterli
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olup olmad›ğ›d›r. Cezaî sorumluluk yaş› küçük tu-
tulur ya da böyle bir s›n›r hiç konulmam›ş olursa
sorumluluk kavram› anlam›n› kaybeder. Genelde
suç ve kabahat oluşturan davran›şlara ilişkin so-
rumlulukla, öteki sosyal hak ve sorumluluklar›n
s›n›r yaş› aras›nda bir ilişki vard›r (örneğin evlen-
me yaş›, rüşt olma yaş› vb.). Bu durumda, ulusla-
raras› alanda genel kabul görebilecek makul bir
yaş s›n›r› belirlemek üzere çaba harcanmas› ge-
rekmektedir.”

Komite, yasaca herhangi bir yaş›n belirlenmemiş
göründüğü durumlara ilişkin özel kayg›lar›n› dile
getirmiştir:

“... Söz konusu yafl›n daha alt›ndaki çocuklar›n
ceza yasas›n› ihlâl etti¤inin varsay›lamayaca¤› bir
asgarî yafl›n belirlenmemifl olmas› da kayg›yla
kaydedilmifltir...” (Senegal ‹RSG, Add.44, parag.
11. Ayr›ca bkz. Guatemala ‹RSG, Add.58, parag.
15 ve 26; Panama ‹RSG, Add.68, parag. 21)

Baz› Taraf Devlet raporlar›, cezaî ehliyet yaş›n›n
tan›m›na ilişkin, kimi durumlarda ciddî suçlar için
farkl› ve daha aşağ›da yaş düzenlemesine giden
bir kar›ş›kl›ğa işaret etmiştir. Örneğin, Belarus’ta,
cezaî ehliyet, “özellikle ciddî bir suçun işlenmesi
durumunda: bir milis görevlisini görevini ifa eder-
ken öldürme teşebbüsü; tecavüz; tren kazas›na yol
açabilecek kas›tl› davran›şlar; insan hayat›n› tehli-
keye ats›n ya da atmas›n, şiddet içerikli soygun;
silahlar›n, cephanenin ve narkotik maddelerin ça-
l›nmas›; ve öteki baz› suçlar...” için genellikle 16
yaş›nda, hatta kimi durumlarda 14 yaş›nda başla-
t›lmaktad›r (Belarus İR, parag. 105). Komite, ço-
cuk adalet sisteminin bugünkü durumuyla endişe
yaratt›ğ›n› belirtmiştir (Belarus İRSG, Add. 17,
parag. 10). 

Komite, yaş›n çok aşağ›larda belirlenmesine iliş-
kin kayg›lar›n› s›kl›kla dile getirmiş, ancak belli
bir yaş s›n›r› da önermemiştir. Bir Komite üyesi,
Birleşik Krall›ğ›n bağ›ml› bölgesi Hong Kong’un
İlk Raporu’na ilişkin tart›şmalar s›ras›nda, Hong
Kong taraf›ndan düzenlenen cezaî ehliyet yaş›n›n
(yedi) kendi görüşüne göre çok düşük olduğunu
ifade etmiştir. “İşlenen suçun, çocuk taraf›ndan
hatal› görülerek ciddî biçimde kavran›p kavran-
mad›ğ›n›n değerlendirilmesinin yap›lacağ› belir-
tilmiş de olsa, bu tatmin edici bir çözüm değildir.
Bu türden bir değerlendirme prosedürüne maruz
kalmak, genç yaştaki bir çocuk için katlan›lmas›
güç bir durumdur. Çocuğun, davran›ş›n›n hatal›
olduğunun fark›nda olduğu zamanlarda bile, duru-
mun bütünüyle onun denetiminde olmad›ğ› peka-
la gösterilebilir. İstatistikler, neredeyse tümünün
çok güç ailevi koşullardan geldiğini göstermekte
olduğundan, küçük yaşlardaki çocuk suçlular›n,
san›ktan çok mağdur olarak kabul edilmesi gere-
kir. Bu yaştaki bir çocuk için suç işlemeye yöne-

lik “r›zaî davran›ş”tan söz etmek yan›lt›c› olacak-
t›r. Ülkelerin çok büyük çoğunluğu, cezaî ehliyet
yaş›n› daha yüksek belirlemiş, hatta 14 bile çok
düşük görülmüştür...” (BK bağ›ml› bölgesi:: Hong
Kong, ÖK.329, parag. 79).

Öteki Devletler’e de benzer yorumlarda bulunul-
muştur:

“...Komite, cezai ehliyette asgari yafl›n, duruma
göre de¤iflmek üzere 7 ve 10 gibi çok düflük
yafllarda tutulmas›ndan derin endifle duymakta-
d›r...

“Komite, Federal Hükümetin cezai sorumluluk
yafl›n› yeniden düzenlemeyi ve bütün eyaletler-
de 10’a ç›karmay› planlad›¤›n› bilmekte, ancak
bu yafl› da çok düflük bulmaktad›r.” (Avustralya
‹RSG, Ad.. 79, parag. 11 ve 29).

Komite, cezai sorumluluk yafl›n›n çok düflük ol-
mas›ndan (7) duydu¤u endifleyi dile getirmek
ister. Komite, Taraf Devlete, bu konudaki yasal
düzenlemelerini gözden geçirerek cezai ehliyet
yafl›n› uluslararas› planda daha kabul edilebilir
bir düzeye yükseltmesini tavsiye eder. (Grenada
‹RSG, Add. 121, parag.12)

“...cezai sorumluluk yafl›n›n (9) düflük tutulmas›
endifleye neden olmufltur; endifleye yol açan di-
¤er bir husus da Taraf Devlet yasalar›nda 9 ila
14 yafllar aras›ndaki çocuklar›n “kötü niyetle”
davranabileceklerinin varsay›lm›fl olmas› ve 16-
18 yafl›ndaki çocuklar›n ise çocuk adalet siste-
minin d›fl›nda b›rak›lmas›d›r. 

“Komite, Sözleflmenin 37, 40 ve 39. maddele-
riyle birlikte ve BM Çocuk Adaletinin Düzenlen-
mesinde Asgari Kurallar (Beijing kurallar›), BM
Çocuk Suçlar›n›n Önlenmesi K›lavuz ‹lkeleri (Ri-
yad ‹lkeleri), Özgürlüklerinden Yoksun B›rak›l-
m›fl Çocuklar›n Korunmas›yla ilgili BM kurallar›
dahil olmak üzere ilgili di¤er BM standartlar› ›fl›-
¤›nda Taraf Devletin kendi yasalar›nda gerekli
de¤ifliklikleri yaparak cezai sorumluluk yafl›n›
yükseltmesini, 9-14 yafllar› aras›ndaki çocuklar›n
“kötü niyetle” fiilde bulunabilecekleri varsay›m›-
n› terk etmesini ve çocuk adalet sistemine 18
yafl›ndan küçük bütün çocuklar› dahil etmesini
tavsiye eder.” (Malta ‹RSG, Add. 129, parag.
49 ve 50)

“Komite, cezai sorumluluk yafl›n›n düflük (10
yafl) tutulmas›ndan dolay› endiflelidir.

“Komite Taraf Devlete, bu konudaki yasal dü-
zenlemelerini gözden geçirerek cezai ehliyet ya-
fl›n› uluslararas› planda daha kabul edilebilir bir



609ÇOCUK CEZA ADALET‹ S‹STEM‹N‹N UYGULANMASI

düzeye yükseltmesini tavsiye eder. (Surinam
‹RSG, Add. 130, parag.19 ve 20. Ayr›ca bkz.
Birleflik Krall›k ‹RSG, Add. 34, parag. 36; Sri
Lanka ‹RSG, Add. 40, parag. 22 ve 40; Yemen
‹RSG, Add. 47, parag. 14; K›br›s ‹RSG, Add. 59,
parag. 10; BK Ba¤›ml› Bölgesi Hong Kong ‹RSG,
Add. 63, parag. 19 ve 34; Etiyopya ‹RSG, Add.

67, parag. 20).

Komite üyesi, Meksika’yla yap›lan tart›şmalarda,
k›zlar ve erkekler aras›nda, ya da ülkenin farkl›
bölgelerinde yaşa ilişkin bir ay›r›mc›l›ğ›n olama-
mas› gerektiğini söylemiştir: “Cezaî ehliyet yaş›-
n›n genelde 18, ancak Meksika’n›n kimi bölgele-
rinde daha düşük olduğu görülmektedir. Çocukla-
r›n bu bağlamdaki konumlar› yerleşim bölgelerine
dayand›ğ› sürece nas›l eşit muameleye tâbi tutula-
caklar›n› kavramak güçtür. Sözleşme’nin 40.
maddesinin 3(a). paragraf›, cezaî ehliyete ilişkin
farkl› yaşlara olanak tan›mamaktad›r...” (Meksika
ÖK.106, parag. 37).

Komite, cezaî ehliyet yaş›n› 18 olarak düzenleme-
ye yönelik önergeyi memnuniyetle karş›lam›şt›r:

“... Komite, çocuklara iliflkin yeni kararname tas-
la¤›n›n cezaî ehliyete yönelik yafl s›n›r›n› 18 ola-
rak düzenlemesine iliflkin Taraf Devlet taraf›n-
dan sa¤lanan bilgi karfl›s›nda memnuniyet duy-

maktad›r.” (Nijerya ‹RSG, Add.61, parag. 39)

“(b) uygun bulundu¤u ve istenilir
oldu¤u takdirde, insan haklar› ve
yasal güvencelere tam sayg›
gösterilmesi koflulu ile bu tür
çocuklar için adlî kovuflturma
olmaks›z›n önlemlerin al›nmas›”

Beijing Kurallar› aras›nda yer alan 11. kural, ço-
cuklar söz konusu olduğunda adlî kovuşturmalara
baş vurulmamas›n› öngörür:

“(1) Çocuk suçlularla ilgili olarak kural 14(1)’de
sözü edilen yetkili makamlarca genel mahkemede
yarg›lamadan başka çarelerin olup olmad›ğ› husu-
su göz önüne al›nmal›d›r.

(2) Çocuklar›n davalar›yla ilgili polis, savc›l›k
veya öteki yetkili makamlar, resmî ceza usulüne
başvurmaks›z›n, her hukuk sisteminde ve işbu As-
garî Kurallar çerçevesinde olay› halletmeye yetki-
li olmal›d›r.

(3) Çocuklara özgü bu yarg› d›ş› yollara başvur-
ma halinde, yetkili topluluk ya da kuruluşa yap›la-
cak başvurunun çocuğun veya kanunî veli veya
vasisinin r›zas›n› içeren yarg›lama sonunda verile-
cek karar›n başvuru halinde temyiz edilebilir ol-
mas› gerekmektedir.

(4) Çocuk suçluluğu olaylar›n›n yarg› mekaniz-

mas› d›ş›nda hallini kolaylaşt›rmak için topluluk
programlar›, geçici gözetim ve rehberlik ve suç
mağdurlar›n›n zararlar›n›n tazmini gibi çeşitli ça-
balar harcanmal›d›r.”

Beijing Kurallar›’na ilişkin resmî yorumda şöyle
denmektedir: “Çocuklar›n genel mahkemeler yeri-
ne özel kurumlarda yarg›lanmalar› bir çok hukuk
sisteminde resmî ya da gayri resmî olarak uygula-
ma alan› bulmuştur. Bu uygulaman›n çocuklar
için bir avantaj› da, normal bir yarg›lama usulü-
nün olumsuz sonuçlar›n›n engellenmiş olmas›d›r
(örneğin bir mahkumiyet ya da hüküm nedeniyle
damgalanma gibi). Bir çok halde, herhangi bir
müdahalede bulunmamak en iyi çözümdür. Bu
durum özellikle suçun çok ciddî nitelikte olmad›-
ğ› ve ailenin, okulun veya öteki gayri resmî sosyal
kontrol müesseselerinin olumlu ya da yap›c› tepki
göstermeye müsait olduğu durumlarda söz konusu
olmaktad›r.

“Kural 11(2)’de de belirtildiği gibi, yarg› d›ş› di-
ğer yollara başvurma işlemi, karar sürecinin her-
hangi bir aşamas›nda polis, savc›l›k ya da mahke-
meler, kurullar ve konseyler gibi başka organlar
taraf›ndan gerçekleştirilebilir. Bu yetki, ilgili sis-
temde geçerli kurallarla ve usullerle, bu belgede
yer alan kurallara göre tek bir makam, birkaç ma-
kam ya da ilgili makamlar›n hepsi taraf›ndan ger-
çekleştirilebilir. Söz konusu işlemin yaln›zca ço-
cuk suçlularla s›n›rl› tutulmamas›, bu yöntemi
önemli bir araç haline getirmektedir. 

“Kural 11(3), çocuğun ya da veli veya vasinin
önerilen çözümü onaylamalar›n› öngörmektedir.
(Bu onay olmaks›z›n toplum hizmetleri yapt›rmak
Angaryay› Lağveden Konvansiyona ayk›r› düş-
mektedir.) Yine de bu onay, gayri kabili rücu ol-
mamal›d›r. Çünkü bazen çocuk buna çaresizlik
içinde muvafakat etmiş olabilir. Bu madde, yarg›
d›ş› çözümlerin her safhas›nda, zorlama ve kor-
kutma olanaklar›n› en aza indirmeye gayret edil-
mesi gereğini vurgulamaktad›r. Çocuklar (örneğin
mahkeme önüne ç›kmamak için) bir bask› hisset-
memeliler ya da onay vermeye zorlanmamal›d›r-
lar. Böylelikle, talep halinde yetkili merciin, ço-
cuk suçlularla ilgili hükümlerin uygun olup olma-
d›ğ›n›n objektif bir değerlendirmesini yapmas›
tavsiye edilir. (Bu yetkili mercii kural 14’de belir-
tilen başka bir mercii de olabilir)

“Kural 11(4), Çocuklar için normal yarg› prosedü-
rünün yerini alabilecek gerçekçi çözümlerin, top-
lumsal programlarla düzenlenmesini önerir; özel-
likle mağdurdan haks›z al›nm›ş mallar›n geri ve-
rilmesi, tazmin edilmesi veya çocuklar üzerinde
geçici bir gözetim ve yönlendirme program› uygu-
lanarak ilerde kanuna karş› gelmelerinin önlenme-
si gibi. Yarg› d›ş› tedbirlere başvurman›n gerekçe-
leri (daha ağ›r suçlar›n işlenmiş olmalar› halinde
dahi) her durumun özel koşullar›na göre değişir
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(ilk suç, bir çetenin bask›s› ile suç işleme gibi).”

Gözalt›na Al›nma Harici Önlemlerle İlgili Birleş-
miş Milletler Standart Asgarî Kurallar› (“Tokyo
Kurallar›”) da, Sözleşme’nin 40. maddesi ve ilgili
hükümleriyle ilişkilidir. Bu kurallar çocuk suçlu-
lara özel at›fta bulunmamakta; ancak, kurallar›n
yaşa göre bir ayr›m gözetilmeden herkes için ge-
çerli olmas›n› öngörmektedir. Bu kurallar, hapse
konulmaya alternatif önlemler konusunda asgarî
kurallar› belirlemektedir. 

“Koruma tedbiri, yönlendirme
ve gözetim kararlar›,
dan›flmanl›k, flartl› sal›verme,
bak›m için yerlefltirme, e¤itim
ve meslek ö¤retme programlar›
ve di¤er kurumsal bak›m
seçenekleri gibi çeflitli
düzenlemelerin
uygulanmas›nda, çocuklara
durumlar› ve suçlar› ile orant›l›
ve kendi esenliklerine olacak
biçimde muamele edilmesi
sa¤lanacakt›r.”: madde 40(4) 

Bu hükme ek olarak, 37. madde, çocuklar›n öz-

gürlüklerinin k›s›tlanmas› yoluna yaln›zca en son
çare olarak ve mümkün olan en k›sa süre için baş-
vurulmas›n› öngörmekte, idam cezas› ile sal›veril-
me olas›l›ğ› olmayan ömür boyu hapis cezalar›n›,
bu arada çocuklara yönelik ac›mas›z, insanl›k d›ş›
ve aşağ›lay›c› davran›ş ve cezalar› yasaklamakta-
d›r (bkz. madde 37, s. 545)

40. maddenin 4. paragraf›, verilen hükmün, çocuk
adalet sisteminin amaçlar›yla ve Sözleşme’nin ge-
nel ilkeleriyle uyumlu olmas›n› sağlamak üzere,
kurumlara yerleştirme uygulamas›na alternatifler
aranmas›n› öngörmektedir.

Beijing Kurallar› ise, yarg›lama, hüküm verme ve
infaz süreçlerinde daha ayr›nt›l› ilkeler getirmek-
tedir (kural 17):

“(1) Yarg›lama yapan makama aşağ›da yaz›l› il-
keler k›lavuzluk etmelidir:

(a) Verilecek ceza sadece suçun ağ›rl›ğ› ve işleniş
tarz›yla değil, çocuğun içinde bulunduğu ko-
şullar ve ihtiyaçlar› ve hem de toplumun ge-
reksinimleri ile de oranl› olmal›d›r.

...

(d) Çocuğun yarar› çocuklara ilişkin davalarda yol
gösterici ilke olmal›d›r...”

(Kural 17’de bunun d›ş›nda kalan ilkeler, özgür-
lüklerin k›s›tlanmas›na, idam ve fiziksel cezalara
ilişkindir; bkz. madde 37, s. 545)
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii
UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

40. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (40. madde, adalet, içiflleri, sosyal yard›m, e¤itim ve sa¤l›k ile ilgili devlet kurulufllar›n›
özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� 40. maddenin sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (40. madde aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin adalet
mekanizmas›nda görev yapanlar›, hukukçular›, güvenlik güçlerini ve çocuk adalet sisteminde görevli olan-
lar›, çocuklar› kötü yoldan çevirme ve suç önleme amaçl› sistemlerde çal›flanlar› kapsamas› gerekir).

4400..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
Devlette geçerli yasalar, politikalar ve uygulamalar, Devletin yetki alan›nda olup ceza yasas›n› ihlâl etti¤i iddia edi-
len, bununla itham edilen ya da ihlâl etti¤i anlafl›lan her çocu¤un

� onur ve de¤er anlay›fl›n› gelifltiren,

� temel insan haklar›na ve baflkalar›n›n özgürlüklerine sayg›s›n› pekifltiren,

� yafl›n› dikkate alan,

� toplumla yeniden bütünleflme gere¤ini gözeten,
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� toplumda yap›c› bir rol oynamas›n› arzulayan,

bir tarzda davran›fl görmesini sa¤l›yor mu?

� Devlet, çocuk adalet sistemini olufltururken, ilgili Birleflmifl Milletler kurallar›n› ve k›lavuzlar›n›, bu arada ko-
nuyla ilgili di¤er uluslararas› belgeleri dikkate ald› m›?

� Yasalar, çocuklar›n, gerçekleflti¤i tarihte ulusal ya da uluslararas› hukuk taraf›ndan suç say›lmayan hare-
ketleri ya da ihmalleri dolay›s›yla yarg›lanmamalar›n› sa¤l›yor mu?

Devlet’te geçerli olan yasalar, politikalar ve uygulamalar, ceza yasas›n› ihlâl etti¤i iddia edilen ya da bununla it-
ham edilen çocu¤a afla¤›daki haklar› tan›yor mu?

� yasalara göre suçlu bulununcaya kadar masum say›lma;

kendisine yönelik suçlamalardan,

� hemen,

� do¤rudan do¤ruya,

� uygunsa ana-babalar› ya da vasileri kanal› ile haberdar olma.

savunman›n haz›rlanmas›nda ve sunulmas›nda,

� hukukî yard›m alma,

� di¤er yard›mlardan yararlanma.

konunun ya da davan›n,

� gecikmeden,

� yetkin ve tarafs›z bir yetkili ya da yarg› organ› taraf›ndan,

� adil bir kovuflturma sonucunda (‘Beijing Kurallar›’ dahil ilgili uluslararas› belgelere uygun olarak),

� hukukî ve di¤er yard›mc›lar›n huzurunda,

� - çocu¤un yüksek yarar›na olmayaca¤› belirlenmedikçe ve çocu¤un yafl› ya da durumu dikkate al›-
narak - ana-babas›n›n ya da yasal vasilerinin huzurunda,

� çocu¤un kendisinin de bulundu¤u bir ortamda karara ba¤lanmas›.

çocu¤un

� ifade vermeye,

� suç itiraf›na, 

zorlanmamas›.

duruflma s›ras›nda

� karfl›t tan›klara soru sorabilme ya da sordurabilme,

� eflit koflullar alt›nda, kendi ad›na tan›klar›n kat›l›m›n› ve sorgulanmas›n› sa¤lama.

Ceza yasas›n› ihlâlden suçlu bulunma halinde yasalara göre bir üst, yetkili, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir merci ya
da yarg› organ›n›n,
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� verilen karar›,

� bu karar›n sonuçlar›n›,

gözden geçirmesini talep etme

� kullan›lan dili anlamama ve konuflamama durumunda çevirmen yard›m›ndan serbestçe yararlanma,

� kovuflturma ve duruflman›n her aflamas›nda özel yaflam›n tam sayg› görmesi.

Çocuklar›n da yer ald›klar› davalar,

� halka aç›k m›?

� bas›n mensuplar›na aç›k m›?

� Bas›n›n bu tür davalar› ve al›nan kararlar› haber yapmalar›na makul ölçülerde s›n›rlama getiriliyor mu?

� Yasalar, ceza yasas›n› ihlâl etti¤i ileri sürülen, bununla itham edilen ya da ihlâl etti¤i belirlenen bir çocu-
¤un kimli¤inin hiçbir biçimde aç›klanmamas›n› güvence alt›na al›yor mu?

� Devlet, yetiflkinlere iliflkin adalet sistemi d›fl›nda, ayr›ca çocuk adalet sistemine sahip mi?

� 18 yafl›na kadar olup ceza yasas›n› ihlâl etti¤i ileri sürülen, bununla itham edilen ya da böyle bir ihlâli ger-
çeklefltirdi¤i belirlenen istisnas›z bütün çocuklar çocuk adalet sistemi içinde ele al›n›yor mu?

Çocuk adalet sisteminde, özel olarak çocuklar için ayr›

� yasalar,

� usuller,

� yetkiler,

� kurumlar,

� hüküm türleri,

bulunuyor mu?

� Daha küçük yafllardaki çocuklar›n ceza yasas›n› ihlâl ettiklerinin varsay›lamayaca¤› belirli bir yafl s›n›r› var
m›?

� Böyle bir yafl s›n›r› varsa, bu yafl›n alt›ndaki çocuklar›n ceza yasas›n› ihlâl ettiklerinin iddia edilebilece¤i, ço-
cuklar›n bununla itham edilebilece¤i ve suçlu bulunabilecekleri belirli koflullar da var m›?

� Ceza yasas›n› ihlâl etti¤i ileri sürülen, bununla itham edilen ya da ihlâl etti¤i belirlenen çocuklar› mahke-
me önüne ç›karmadan, konunun baflka yollardan ele al›nmas›n› sa¤layan yasalar, politikalar ve uygulama-
lar var m›?

� E¤er varsa, kendilerini masum sayan çocuklara yönelik güvenceler sa¤lanm›fl m›?

Afla¤›da belirtilen türde tasarruflara baflvurulabiliyor mu?

� bak›m emri,

� rehberlik ve denetim emri,

� ruhsal tedavi yönüne gitme,

� ma¤durun zarar›n›n giderilmesi, tazminat,

� dan›flmanl›k,
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� flartl› sal›verme,

� koruyucu aile hizmeti,

� e¤itim,

� meslekî e¤itim kurslar›,

� kurumsal bak›ma alternatif di¤er yollar.

Yasalar, politikalar ve uygulamalar, çocu¤a iliflkin davran›fllar›n,

� çocu¤un esenli¤i aç›s›ndan zarars›z,

� çocu¤un koflullar›na, ve

� ifllenen suça,

uygun olmas›n› sa¤l›yor mu?

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 40. madde,

kendi bafl›na yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler

Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk› 

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler

Uygulanmalar› 40. madde ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 16: özel yaflam›n gizlili¤i

Madde 19: her tür fliddete karfl› korunma

Madde 20: alternatif bak›m

Madde 25: çocu¤un bulundu¤u yerin/çocu¤a yönelik davran›fllar›n düzenli denetimi

Madde 37: ölüm ve ömür boyu hapis cezalar› verilmemesi, özgürlü¤ün k›s›tlanmas›na s›n›rlama, vb.

Madde 38: silahl› çat›flma

Madde 39: ma¤durlar›n rehabilitasyonu
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Bu Sözleflme’de yer alan hiçbir husus, çocuk haklar›n›n gerçeklefltirilmesine daha çok yard›mc› olan ve;
(a) Bir Taraf Devlet’in yasas›nda; veya
(b) Bu Devlet bak›m›ndan yürürlükte olan uluslararas› hukukta yer alan hükümleri etkilemeyecektir. 

41.
madde, bu Sözleşme’de yer
alan hükümlerin, bir Taraf
Devlet’in yasas›nda yer alan ya
da uluslararas› hukukta yer al›p

belirli bir Devlet için geçerli olan ve “çocuk hak-
lar›n›n gerçekleştirilmesine daha çok yard›mc›
olan” başka hükümleri etkilememesini güvence
alt›na almaktad›r. �

Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

Periyodik Raporlar K›lavuzu
“I. GENEL UYGULAMA ÖNLEMLER‹ (maddeler 4, 42, ve 44, parag. 6)
... 
Sözleflme’nin 41. maddesi ›fl›¤›nda, ulusal yasalarda yer al›p çocuk haklar›n›n yaflama geçirilmesi
aç›s›ndan daha elveriflli içerik tafl›yan hükümleri lütfen belirtiniz...”
(ÇHS/K/58, parag. 14)

41. Maddenin Metni

Mevcut insan
haklar›
standartlar›na
sayg›

Özet
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Varolan standartlar›n korunmas›

41. madde, Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme
haz›rlan›rken diğer uluslararas› mevzuat›n; özel-
likle Uluslararas› Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulan-
abilirliği ile ilgili bir madde olmas› gerektiği
düşüncesinden ortaya ç›km›şt›r. Sözleşme’nin
haz›rlanmas› sürecinde bu madde, yürürlükteki
uluslararas› hukuku ve uluslararas› örf ve âdet
hukukunu içine alan geniş bir yoruma kavuşturul-
mas› gerektiğini belirten görüşleri de kapsayacak
biçimde genişletildi (E/KN.4/1989/48, s. 116-119
vb., bkz. Detrick, s. 521 ve devam›).

Kilit nitelikteki 1986 Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu Karar› (karar 41/120), yeni uluslararas›
belgelerin haz›rlanmas› ile ilgili k›lavuzlar› içer-
mektedir. Bu karar, Üye Devletler’e, yeni ulus-
lararas› insan haklar› standartlar› geliştirirken,
yerleşik uluslararas› hukukî çerçeveye gerekli
önemi vermelerini, varolan standartlar›n önemini
göz ard› etmekten sak›nmalar›n› ›srarla tavsiye
etmektedir.

1993’te İnsan Haklar› Dünya Konferans›’nda
kabul edilen Viyana Bildirgesi ve Eylem Plan›, bu
karara ve “varolan uluslararas› standartlardaki üst
düzey nitelik ile uygunluğu sağlama ve insan hak-
lar› belgelerinin çok fazla artmas›ndan sak›nma
gerekliliğinin fark›nda olarak ... Birleşmiş
Milletler insan haklar› kuruluşlar›na, yeni ulus-
lararas› standartlar›n haz›rlanmas› konusu ele
al›n›rken, söz konusu k›lavuzlar›n göz önünde
tutulmas›, yeni standartlar›n haz›rlanmas›
s›ras›nda gereksinim olmas› durumunda,
antlaşmalarla kurulmuş insan haklar›
kuruluşlar›na dan›şmalar› ve Sekreterlik’ten tasar›
halindeki yeni belgelerin teknik incelemesini yap-

mas›n› istemeleri çağr›s›nda bulunuyoruz” biçi-
mindeki ifadelere dikkat çekmektedir
(A/KONF.157/23, s. 14).

Çocuk Haklar› Komitesi’nin Devletler’e 41.
maddeyi an›msat›rken yapt›ğ› göndermenin bir
örneği, “Silahl› çat›şmalarda yer alan çocuklar”
hakk›ndaki Genel Tart›şma Raporu’nda yer
alm›şt›r:

“Komite Taraf Devletler’i, daima, çocuk
haklar›n›n gerçeklefltirilmesine daha fazla
yard›mc› olan, ister uygulanabilir uluslararas›
hukukta ister ulusal yasalarda yer als›n, norm-
lar› uygulamaya davet eder.” (ikinci oturum
hakk›ndaki rapor, Eylül-Ekim 1992, ÇHS/K/10,
parag. 68)

Komite, bu özel durumda, Devletler’i, 18 yaş›n
alt›ndaki çocuklar› silah alt›na almaktan
kaç›nmalar› konusunda teşvik etmekteydi (ayr›ca
bkz. madde 38: 38. maddenin haz›rlanmas›
s›ras›nda, maddenin varolan koruma standartlar›n›
etkisizleştirdiği yolunda bir tart›şma cereyan
etmişti).

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşmeyle ilişkili ihtiyari
protokollerin her biri Madde 41’e benzer maddel-
er içermektedir. Örneğin, çocuklar›n silahl›
çat›şmalara kat›lmalar›yla ilgili ihtiyari pro-
tokolün 5. maddesinde şöyle denmektedir: “işbu
Protokolde yer alan hiçbir hüküm, Taraf Devletin
kendi ulusal yasalar›nda ya da uluslararas› hukuk
belgelerinde ve uluslararas› insan haklar›
hukukunda yer al›p da çocuk haklar›n›n yaşama
geçirilmesi aç›s›ndan daha elverişli içerik taş›yan
hükümleri engelleyici nitelikte say›lamaz”; çocuk
sat›ş›, çocuk fahişeliği ve pornografisi ile ilgili
ihtiyari protokolün 11. maddesinde de benzer bir
hüküm yer almaktad›r (tam metin için bkz. Ek 2,
s.682) 

UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii
� Ulusal yasalar, çocuk haklar› aç›s›ndan Sözleflme’de yer alanlara göre daha ileri düzeyde haklar içerip içer-

medi¤i ya da içerip içeremeyece¤i konular› bak›m›ndan de¤erlendirildi mi?
� Bu alana uygulanabilir uluslararas› hukuk hükümleri, çocuk haklar› aç›s›ndan Sözleflme’de yer alan hüküm-

lere göre daha ileri düzeyde haklar içerip içermedi¤i bak›m›ndan de¤erlendirildi mi?
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Taraf Devletler, Sözleflme ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetiflkinler kadar çocuklar taraf›n-
dan da yayg›n biçimde ö¤renilmesini sa¤lamay› taahhüt ederler. 

‹
nsanlar sahip olduklar› haklar› bilmedikçe, bu
haklar›n o insanlara fazla bir yarar› olmaz. 42.
madde, Taraf Devletler’in, Çocuk Haklar›na
Dair Sözleşme’nin yayg›n olarak bilinip tan›n-

mas›n› sağlama yükümlülüklerini teyit etmekte-
dir. Taraf Devletler “uygun ve etkili araçlarla” bu
haklar›n çocuklar ve yetişkinler taraf›ndan bilin-
mesini sağlayacaklard›r. Çocuk Haklar› Komitesi,
Sözleşme’nin ilkelerinin ve hükümlerinin, nüfu-
sun bütün kesimlerine yayg›nlaşt›r›lmas›n›n taş›-

d›ğ› önemin alt›n› çizmiştir. Komite, ayr›ca, Söz-
leşme’nin okul müfredat›na ve çocuklarla birlikte
ya da çocuklar için çal›şanlar›n eğitim programla-
r›na al›nmas›n› da tavsiye etmiştir.

Biri çocuk sat›ş›, çocuk fuhşu ve pornografisi, di-
ğeri ise çocuklar›n silahl› çat›şmalara kat›lmalar›
ile ilgili olan ihtiyari iki Protokolden her biri, 42.
maddede yer alanlara benzer hükümler içermekte-
dir (bkz. s. 647 ve s. 653) �

42. Maddenin Metni

Sözleflmenin
yayg›n olarak
tan›t›lmas›

Özet
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
raporlarlarla ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar 

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687. 

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Uygulamaya yönelik genel önlemler

...

Ek olarak, Taraf Devletler’den, Sözleflme’nin 42. maddesi uyar›nca, uygun ve etkili araçlar› kullana-
rak Sözleflme’deki ilke ve hükümlerin yetiflkinler gibi çocuklar taraf›ndan da yayg›n biçimde ö¤re-
nilmesini sa¤lamak amac›yla al›nan veya öngörülen önlemleri belirtmeleri istenmektedir (ÇHS/K/5,
parag. 10). 

Periyodik Raporlar K›lavuzu 

“I. UYGULAMAYA YÖNEL‹K GENEL ÖNLEMLER...

... Ek olarak, Taraf Devletler’den, Sözleflme’nin 42. maddesi uyar›nca, uygun ve etkili araçlar› kul-
lanarak Sözleflme’deki ilke ve hükümlerin yetiflkinler gibi çocuklar taraf›ndan da yayg›n biçimde ö¤-
renilmesini sa¤lamak amac›yla al›nan veya öngörülen önlemleri belirtmeleri istenmektedir. Bu çer-
çevede raporlar flu noktalar› belirtmelidir:

Sözleflme’nin ulusal, yerel, az›nl›k veya yerli dillere çevrilme ölçüsü. Bununla iliflkili olarak, rapor
edilen dönemde, Sözleflme’nin kaç dile çevrildi¤ine ve kaç nüshan›n az›nl›k dillerine çevrildi¤i-
ne iliflkin bilgiye yer verilmelidir;

Sözleflme’nin, söz konusu ülkede yaflayan daha genifl mülteci ve göçmen gruplar› taraf›ndan
konuflulan dillere çevrilmifl ve eriflilebilir olup olmad›¤›;

Sözleflme’yi genel kamuoyuna ilân etmek ve Sözleflme ilke ve hükümlerinin yayg›n biçimde bi-
linmesini sa¤lamak amac›yla al›nan önlemler. Bununla iliflkili olarak, rapor edilen dönemde ya-
p›lan toplant› say›s›na (parlamento veya hükümet konferanslar›, atölye çal›flmalar›, seminerler
gibi), Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’yi aç›klayan, radyo veya televizyonda yay›nlanan prog-
ramlar›n ve bas›l› yay›nlar›n say›s›na iliflkin bir bilgiye yer verilmelidir;

Sözleflme’nin çocuklar taraf›ndan yayg›n bir biçimde bilinmesi için özel olarak at›lan ad›mlar ve
Sözleflme’nin okul müfredatlar›na yans›t›lma ve ana-baba e¤itimi kampanyalar›nda dikkate al›n-
ma ölçüsü. Rapor edilen dönemde, okul sistemi dahilinde ve genel olarak halka da¤›t›lan Söz-
leflme nüshalar›n›n say›s›na iliflkin bir bilgiye yer verilmelidir;

Sözleflme hakk›nda kamu görevlilerine e¤itim vermenin yan› s›ra ö¤retmenler, polisin de dahil
oldu¤u kanun adamlar›, göçmen bürosundaki görevliler, yarg›çlar, savc›lar, hukukçular, silahl›
kuvvetler, doktorlar, sa¤l›k çal›flanlar› ve sosyal hizmet uzmanlar› gibi çocuklarla ve çocuklar için
çal›flan meslek gruplar›n›n e¤itilmesi amac›yla al›nan önlemler;

Sözleflme ilke ve hükümlerinin, meslekî e¤itim müfredat› ve talimname veya yönetmeliklere da-
hil edilme ölçüsü;

Sözleflme’nin ilke ve hükümlerinin, kitle iletiflim organlar› ve haber ile yay›n kurulufllar› arac›l›-
¤›yla anlafl›lmas›n› sa¤lamak amac›yla at›lan ad›mlar;

Sözleflme’nin anlat›lmas› ve savunulmas› kampanyalar›na, hükümet d›fl› kurulufllar›n dahil edil-
mesinin yan› s›ra bu örgütlere verilen destek. Bununla iliflkili olarak, rapor edilen dönemde, bu
tür etkinliklere kat›lan hükümet d›fl› kurulufllar›n say›s›na iliflkin bir bilgiye yer verilmelidir;

Bu etkinliklerden herhangi birine çocuklar›n kat›l›m›”.

(ÇHS/K/58, parag. 22. Ek olarak, Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda, Sözleflme’yle ilgili e¤itim etkin-
liklerine birçok göndermeler bulunmaktad›r: bkz. s. 620’deki kutu yaz›s›.)
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Sözleflme’yi yaymak için
“kapsaml› bir strateji”

Çocuk Haklar› Komitesi, İlk ve Periyodik Rapor-
lar K›lavuzu’nda “Uygulamaya Yönelik Genel
Önlemler” başl›ğ› alt›nda 42. maddenin, bu mad-
deyi 4. maddeye bağlayan uzant›lar›na yer vermiş-
ti. Buna ek olarak Komite, 44(6). maddenin, Taraf
Devletler’in İlk ve Periyodik Raporlar K›lavu-
zu’nu, Komite’yle yap›lan görülmelerin raporlar›-
n› ve Komite’nin Sonuç Gözlemleri’ni ülke düze-
yinde geniş bir biçimde tan›tman›n önemini vur-
gulamaktad›r (bk. madde 44(6), s. 641).

Komite, İlk Raporlar ve İkinci Raporlar hakk›nda-
ki değerlendirmelerinde Sözleşme’yi yayman›n,
aşağ›daki birçok amac› gerçekleştirebileceğini
vurgulam›şt›r:

• çocuklar›n görünebilmesini sağlama;

• çocuklara sayg›y› art›rma;

• çocuklar›n temel haklar›n›n değerini onaylama; 

• demokratik kurumlar› güçlendirme;

• ulusal uzlaşma temeline ulaşma;

• az›nl›k gruplar›na mensup çocuklar›n haklar›n›
korumay› teşvik etme;

• çocuklara yönelik olumsuz tav›rlar› değiştirme;

• hassas durumdaki çocuk gruplar›na yönelik va-
rolan önyarg› ve zarar verici kültürel uygula-
malarla savaşma ve bunlar› ortadan kald›rma.

Komite birçok değerlendirmesinde, Sözleşme’yi
yaymak için “kapsaml› bir stratejinin”, “sürekli ve
sistemli bir yaklaş›m›n” ve “sistemli ve sürekli
ad›mlar›n” gerekliliğini vurgulam›şt›r. Komite,
başka önerilerinde de, uluslararas› işbirliğine ve
İnsan Haklar› Yüksek Komiserliği/İnsan Haklar›
Merkezi ve UNICEF gibi kurumlar›n yard›m›na
başvurulmas›n› teşvik etmiştir:

Komite 1999 y›l›nda, İnsan Haklar› Yüksek Ko-
miserliği ile birlikte bu konuyu ele alan iki günlük
bir çal›ştay gerçekleştirmiştir. Çal›ştay, “Çocuk
Haklar› Sözleşmesinin 10. Y›l›nda Kazan›mlar ve
Görevler” başl›ğ› alt›nda 30 Eylül ile 1 Ekim 1999
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Komite, çal›ştay
sonunda benimsediği raporda (ayr›nt›lar için bkz.
madde 4, s.58) şu görüşe yer vermiştir: 

“Komite an›msatmak ister ki çocuk haklar› ko-
nusunda bilgilendirme ve duyarl›l›k gelifltirme
çal›flmalar›, konferans verme yerine bir sosyal
de¤iflim, etkileflim ve diyalog süreci olarak al›n-
d›¤›nda çok daha etkili olmaktad›r. Bilinç ve du-
yarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› çocuklar ve gençler
dahil toplumun bütün kesimlerini iflin içine kat-
mal›d›r. Ergenler dahil olmak üzere çocuklar,
kendi geliflen yetenekleri çerçevesinde bu etkin-

liklere kat›lma hakk›na sahiptirler.” (22. oturum

raporu, Eylül/Ekim 1999, ÇHS/K/parag.291(k))

Komite, Sözleşme metninin yan› s›ra Sözleşme
hakk›ndaki bilgi ve aç›klamalar›n yayg›n biçimde
dağ›t›lmas› gerektiğini ileri sürmektedir. Sözleş-
me’ye her dilde ulaş›labilmelidir ve Komite, Söz-
leşme’nin kamuoyuna ve örneğin gözlerden uzak
k›rsal kesimdeki insanlar› da kapsayacak biçimde
halk›n tümüne ulaşmas›n› sağlaman›n önemini
vurgulam›şt›r .

Komite Sözleşme’yi yaymak için medyan›n kulla-
n›lmas›n› ›srarla önermiştir (ayr›ca bkz. 17. mad-
de, s. 233). Periyodik Raporlar K›lavuzu, ayr›ca
Sözleşme ilke ve hükümlerinin kitle iletişim or-
ganlar› ve haber ve yay›n kuruluşlar› arac›l›ğ›yla
anlaş›lmas›n› sağlamak amac›yla at›lan ad›mlar
konusunda bilgi de istemektedir. Komite, hükü-
met d›ş› kuruluşlar› ve çocuk gruplar›n› içine alan
sivil toplumun etkinliklere dahil edilmesinin yan›-
s›ra, toplum liderleriyle ve dinî liderlerle yak›n iş-
birliğine gidilmesini, hararetle teşvik etmektedir.
Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun ilgili bölümü-
nün son cümlesinde “çocuklar›n bu etkinliklerden
herhangi birine kat›l›m›” konusunda bilgi sunul-
maktad›r (parag. 22).

Slovenya’n›n İlk Raporu’nun tart›ş›lmas› s›ras›n-
da, bir Komite üyesi şu noktalar› dile getirmiştir:
Sözleşme “yaln›zca Hükümet’in farkl› düzeyleri-
ne ve toplumun tümüne değil, bizzat çocuklara da
seslenmektedir. Komite’ye rapor sunan pek çok

“Çocuklar›n tan›nmas›n›
sa¤lamak”

İspanya’n›n İlk Raporu medya arac›l›ğ›yla başla-
t›lan bir kampanyay› anlatmaktad›r: Girişimin
ilk aşamada temel amac› topluma, çocukluk dün-
yas›na ilişkin genel ve özel bilginin önemi fikri-
ni ve çocuğun sürekli değişen bir toplumun için-
de geliştiği gerçeğini iletmektedir. Kampanyan›n
merkezinde temel olarak çocuğun iki ana yönde-
ki gelişimi yer almaktad›r: Korunma gereksinimi
ve özerklik gereksinimi. Korunma gereksinimi
çocuğun gelişme düzeyi taraf›ndan belirlenirken,
özerlik de büyümenin temel bir koşulu olarak ço-
cuğa, gelişmekte olduğu çevrede etken, kat›l›m-
c› ve yarat›c› bir rol verme gerekliliği biçiminde
anlaş›l›r ... Kampanyada kullan›lan televizyon
yay›n spotlar›ndan video kopyalar al›nm›ş ve
bunlar kamuya aç›k yerlerde ve eğitim etkinlik-
lerinde kullan›lmak üzere ücretsiz olarak dağ›t›l-
m›şt›r. Tüm kampanyan›n ana slogan›, birkaç
sözcükle özetlenebilir: “Onlar› dinleyin!” Bunu
tamamlayan mesaj da şudur: “Çocuklar›n›z› din-
lememekle neler kaybettiğinizi bilmiyorsunuz!”
(İspanya İR, parag. 23, 24 ve 26)
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Komite’nin Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda önerilen e¤itim

Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan haz›rlanan Periyodik Raporlar K›lavuzu tekrar tekrar Sözleşme’nin uy-
gulanmas› için eğitimin stratejik önemini ana hatlar›yla vermektedir. K›lavuz, aşağ›daki maddeler çerçeve-
sinde eğitim programlar› ve eğitimin içeriği hakk›nda bilgi talep etmektedir. 

Madde 3: Çocuk haklar›yla ilgilenen meslek kesimlerinin eğitimine “çocuğun yüksek yarar›” ilkesinin da-
hil edilme ölçüsü. (parag. 39)

Madde 4: Kamu görevlilerine Sözleşme hakk›nda eğitim vermek için al›nan önlemlerin yan› s›ra öğretmen-
ler, polisin de içinde yer ald›ğ› infaz kurumlar› çal›şanlar›, göçmen bürosu görevlileri, yarg›çlar, savc›lar, hu-
kukçular, silahl› kuvvetler mensuplar›, t›p doktorlar› ve sağl›k çal›şanlar› ve sosyal hizmet uzmanlar› gibi
çocuklarla birlikte ve çocuklar için çal›şan meslek gruplar›n› eğitmek için al›nan önlemler.

Sözleşme’nin ilke ve hükümlerinin meslekî eğitim müfredat›na, tebliğlere ya da yönetmeliklere dahil edil-
mesinin ölçüsü. (parag. 22)

Madde 5: İlgili meslek gruplar›na (örneğin sosyal hizmet uzmanlar›) verilen ana-baba eğitim programlar›
ve eğitim etkinlikleri, bunlar›n etkinliğinin değerlendirilmesi ile ilgili bilgiyi de içerecek şekilde.

Ana-babalara ya da çocuktan sorumlu olan diğer kişilere çocuk gelişimi ve çocuğun gelişme kapasitesi hak-
k›nda bilgi ve haber aktarmak için al›nan önlemler. (parag. 63)

Madde 7: Doğum kay›tlar›n› tutan görevlilere yeterli eğitimi sağlamak için al›nan önlemler. (parag. 50) 

Madde 12: Çocuklarla birlikte çal›şan meslek sahiplerinin, çocuklar› kendi görüşlerini ifade etme hakk›n›
kullanmak için teşvik etmesi ve çocuklar›n görüşlerine gereken önemin verilmesi amac›yla eğitilmesine yö-
nelik önlemler.

Şu gruplar/kişiler için verilen çocuk gelişimi derslerinin ayr›nt›lar›: Genel olarak yarg›çlar, aile mahkemesi
yarg›çlar›, çocuk mahkemesi yarg›çlar›, şartl› sal›verme izleme görevlileri, polis memurlar›, hapishane gö-
revlileri, öğretmenler, sağl›k çal›şanlar› ve diğer meslek sahipleri. 

Şu kurumlar›n müfredatlar›nda yer alan Sözleşme hakk›ndaki derslerin say›s›na ilişkin ayr›nt›lar: Hukuk fa-
külteleri, öğretmen yetiştiren fakülteler, t›p fakülteleri ve kurumlar›, hemşirelik okullar›, sosyal hizmet okul-
lar›, psikoloji ve sosyoloji bölümleri. (parag. 46)

Madde 19: Çocuğun şiddetin, istismar›n, ihmalin vb. tüm biçimlerinden korunmas› için çal›şan ilgili mes-
lek sahiplerine sağlanan özel eğitim. (parag. 89)

Madde 22: Mülteci çocuklarla çal›şan görevliler için eğitim kurslar›. (parag. 120)

Madde 23: Aile ve toplum düzeyi ve ilgili kurumlar da dahil olmak üzere özürlü çocuklar›n bak›m›ndan so-
rumlu olanlar için, özel eğitim de dahil yeterli eğitimin sağlanmas› için al›nan önlemler. (parag. 92)

Madde 24: Kimi ana-babalar ve çocuklar da dahil toplumun geneline çocuk sağl›ğ›, beslenme, emzirmenin
avantajlar›, hijyen ve çevre sağl›ğ› sağlamaya yönelik önlemler ve kazalar›n önlenmesi konusunda temel bil-
giler, haberler ve destek verme amac›yla geliştirilen kampanyalar, programlar ve diğerleri. 

Eğitim sistemini ve sağl›k personelinin eğitimini iyileştirmek için benimsenen önlemler (parag. 95)

Madde 28: Öğretmenlerin yeterliliğini artt›rmak ve eğitimin kalitesini sağlamak için at›lan ad›mlar. (parag.
106)

Madde 29: Öğretimin 29. maddede yer alan eğitim amaçlar›na doğru yönelmesi amac›yla haz›rlanmas› için
öğretmenlere verilen eğitim. (parag. 113)

Madde 34: Cinsel istismara ya da cinsel sömürüye uğram›ş çocuklarla ilgilenen polis irtibat memurlar› ve
kanun adamlar›n›n özel birimleri için uygun eğitim. (parag. 159)

Madde 35: Çocuklar›n kaç›r›lmas›, sat›lmas› ve ticarete konu olmalar›yla ilgilenen yetkililere sağlanan ko-
nuyla ilgili eğitim etkinlikleri. (parag. 161)

Madde 36: Çocuğun esenliğine zarar veren sömürü biçimleri konusunda çocuklarla ya da çocuklar için ça-
l›şan meslek gruplar›na yönelik eğitim etkinlikleri. (parag. 164)

Madde 37(a): herhangi bir biçimdeki kötü muameleyi önlemeyi amaçlayan, özellikle çocuklarla birlikte ve
çocuklar için çal›şan kurumlarda, hizmet birimlerinde ve olanak sunan birimlerdeki personelle birlikte ge-
liştirilmiş eğitim ve yetiştirme etkinlikleri. (parag. 161)

Madde 38: Silahl› çat›şmalardan etkilenmiş çocuklar› korumakla ilgilenen meslek sahipleri için uluslarara-
s› insanl›kç› hukuk kurallar›n› da içeren uygun eğitim. (parag. 123)

Madde 40: Sözleşme’nin hükümleri, Birleşmiş Milletler Kurallar› ve adalet sistemi alan›ndaki ilkeler hak-
k›nda, çocuk adalet sistemi içinde yer alan yarg›çlar, savc›lar, hukukçular, kanun adamlar›, göçmen bürosu
görevlileri, sosyal hizmet uzmanlar› dahil tüm meslek sahipleri için eğitim etkinlikleri. (parag.136)

(ÇHS/K/58)
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ülke, Sözleşme konusunda bilinçlenmeyi sağla-
mak amac›yla çocuklara, okullara, öğretmen ye-
tiştiren kurumlara yeterli bilginin verildiğini iddia
etmektedir ve bu iddialar› desteklemek için belge
sunmaktad›r; ancak komite üyeleri yapt›klar› gezi-
lerde, genellikle, karş›laşt›klar› çocuklar›n çoğun-
luğunun çocuk haklar›ndan veya Sözleşme met-
ninden habersiz olduklar›n› görmüşlerdir.” (Slo-
venya ÖK.337, parag. 20)

Komite, Sözleşme’nin okul ve üniversite müfre-
dat›na dahil edilmesini önermiştir.

Komite, bu süreci, Birleşmiş Milletler İnsan Hak-
lar› Eğitimi On Y›l›na uygun düşen bir karş›l›k
olarak düşünmektedir (ayr›ca bkz. madde 29,
s.445). Periyodik Raporlar K›lavuzu, Sözleş-
me’nin ana-baba eğitimi içine de dahil edilmesini
istemektedir (parag. 22).

Sözleflme ile ilgili e¤itim

Komite, çocuklarla birlikte çal›şan kişiler için özel
eğitim kurslar› (hem ilk eğitim hem de hizmet içi
yeniden eğitim) önermiştir; Komite bu tür bir eği-
tim için, çeşitli tavsiyelerinde, aşağ›daki gruplar-
dan hedef gruplar olarak söz etmiştir: yarg›çlar,
hukukçular, hukuk uygulay›c›lar›, tutukevi/›slahe-
vi görevlileri, göçmen bürosu görevlileri, Birleş-
miş Milletler bar›ş› koruma güçleri ve askeri gö-
revliler, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanlar›, ai-
lelere ve çocuklara psikolojik destek sağlayan ki-
şiler, çocuklarla ve çocuklar için çal›şan personel
ve meslek sahipleri, sosyal refah kurumlar› da da-
hil çocuklara hizmet veren kurumlarda çal›şanlar,
doktorlar, sağl›k ve aile planlamas› çal›şanlar›,
Hükümet görevlileri ve karar alma mevkiinde bu-
lunan kişiler, Sözleşme çerçevesinde veri topla-
makla görevli kişiler ve benzerleri. Periyodik Ra-
porlar K›lavuzu, Sözleşme’nin “meslekî eğitim
müfredat›, talimnameler veya yönetmelikler içine
dahil edilmesi” konusuna değinmektedir. 

1999 y›l›nda yap›lan çal›ştaya ilişkin raporda
(bkz. s.618) Komite şu hususa değinmektedir:

“Komite, çocuk haklar›na iliflkin olarak yap›lacak
her tür e¤itim çal›flmas›n›n, etkinin ve kal›c›l›¤›n
azamiye ç›kart›lmas› aç›s›ndan pratik ve siste-
matik olmas›n›, bu e¤itimin normal mesleki e¤i-
time entegre edilmesini tavsiye etmektedir. ‹n-
san haklar› alan›nda e¤itim kat›l›mc› yöntemler
kullanmal›, meslekten kiflileri çocuklar ve genç-
lerle haklar›na ve onurlar›na sayg› duyacak bi-
çimde iliflki kurabilecekleri beceri ve tutumlarla
donatmal›d›r.” (22. oturum raporu, Eylül/Ekim
1999, ÇHS/K/90, parag. 29 (l))

Komite, Taraf Devletlerden gelen ilk ve İkinci
Raporlar› incelerken, uygulama aç›s›ndan temel
stratejiler olarak çocuk haklar› konusundaki bilgi-

lerin yayg›nlaşt›r›lmas› ve bu alanda eğitim konu-
lar›nda özellikle ›srarl› olmuştur. Bu alanlarda
kapsaml› ve yenilikli yaklaş›mlara gerek duyuldu-
ğunun alt› çizilmiştir. Örneğin:

“...Komite, Sözleflmenin yenilikçi yollardan tan›-
t›lmas›n›, bu arada yerli ve etnik gruplar›n ge-
reksinimlerinin özellikle dikkate al›nmas›n› tavsi-
ye etmektedir.” (Honduras 2RSG, Add. 105, pa-
rag. 15)

“Komite Taraf Devleti, çocuk haklar› dahil olmak
üzere insan haklar›n› ba¤›ms›z bir ders olarak
okul müfredat›na dahil etmeye teflvik eder.” (Rus-
ya Federasyonu, 2RSG, Add. 110, parag. 50)

“Komite Taraf Devletin Sözleflmeyi tan›t›m yay-
g›nlaflt›rmada, resimli broflürler ve afifller gibi da-
ha yarat›c› yöntemler gelifltirmesini tavsiye eder.
Komitenin bir baflka tavsiyesi de, Sözleflmenin il-
kelerinin ve hükümlerinin tan›t›lmas›nda gele-
neksel iletiflim kanallar›na da baflvurulmas› yö-

nündedir.” (Vahuatu ‹RSG, Add. 111, parag. 12)

“Komite Taraf Devleti ülkede çocuk haklar› konu-
sunda eğitimi yayg›nlaşt›rmaya, bu çerçevede
okuma yazmas› ya da örgün eğitimi olmayan yok-
sul kesimlere ulaşmak için çaba göstermeye teşvik
eder.” (Hindistan İRSG, Add. 115, parag. 25)

Sözleflme’nin Nepal’de yayg›n
biçimde bilinmesini sa¤lamak:
mektup kâ¤›d› bafll›¤›
kampanyas›

Nepal, İlk Raporu’nda şunlar› anlatmaktad›r:
“Deneme, şiir ve poster yar›şmalar›, hükümet
d›ş› kuruluşlar ve Hükümet taraf›ndan düzenli
bir biçimde örgütlenmiştir. Uluslararas› örgütler
bak›m›ndan UNICEF çocuk haklar›n› savunma
konusunda çok önemli bir rol oynam›şt›r. Söz-
leşme’yi desteklemek amac›yla broşürler, mü-
zik bantlar› haz›rlanm›ş, fotoğraf panelleri ve
radyo ve televizyon gösteri programlar› yap›l-
m›şt›r. En son ve benzersiz çaba, UNICEF tara-
f›ndan hükümet d›ş› kuruluşlardan, çeşitli mes-
lek gruplar›ndan ve hatta ticarî şirketlerden,
mektup başl›klar›n›n alt›na Sözleşme’den bir
maddeyi yazmalar›n›n istendiği mektup başl›ğ›
kampanyas› olmuştur. Bu yolla bir milyondan
fazla nüshan›n bas›lm›ş olduğu tahmin edilmek-
tedir. Baz› ticarî şirketler de ürünlerinin üzerine
Sözleşme’nin mesajlar›n› yazmaya karar ver-
miştir. Bunun ötesinde, baz› postaneler giden ve
gelen tüm mektuplar›n üzerine Sözleşme’nin
maddelerini yazmaya karar vermiştir...” (Nepal
İR, parag. 46)
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“Komite, Sözleflmede yer alan hükümlerin ge-
rek yetiflkinler, gerekse çocuklar taraf›ndan da-
ha iyi bilinmesi ve kavranmas› için daha fazla
çaba gösterilmesini tavsiye eder. Bu arada, ço-
cuklarla birlikte ve çocuklar için görev yapan
yarg›çlar, hukukçular, infaz görevlileri, ö¤ret-
menler, okul görevlileri, sa¤l›k personeli, sosyal
hizmet uzmanlar›, psikolog ve çocuklar›n yerlefl-
tirildikleri kurumlarda görev yapan kiflilere yö-
nelik e¤itim ve duyarl›laflt›rma çal›flmalar› pekifl-
tirilmeli ve daha sistematik hale getirilmelidir.
Taraf Devlet ayr›ca Sözleflmenin ülkenin bütün
bölgelerindeki okullarda müfredata ve e¤itim
sisteminin her kademesine yerlefltirilmesini sa¤-
lamal›d›r. Komite bu konularda Taraf Devleti di-
¤erlerinin yan›s›ra ‹nsan Haklar› Komitesi ve
UNICEF’le iflbirli¤i yapmaya teflvik eder.” (Gür-
cistan ‹RSG, Add. 124, parag.21)

“Komite Taraf Devletin, Sözleflmenin tan›t›m›n›
sa¤lamak için, geleneksel iletiflim kanallar›n›n
yan›s›ra resimli broflürler ve afifller dahil daha
yarat›c› yöntemler gelifltirmesini tavsiye eder.
Taraf Devlet Sözleflmeyi e¤itim sisteminin her
kademesindeki müfredata flerlefltirmelidir.”

(Marshall Adalar› ‹RSG, Add. 139, parag. 21)

Komite Etiyopya’ya şu öneride bulunmuştur:

“...Taraf Devlet Sözleflmenin daha fazla tan›n-

mas›n› sa¤lamak için daha ileri düzeyde gayret
göstermeli, bu amaçla medyay›, okullar›, kamu-
oyu ayd›nlatma kampanyalar› ve Woreda düze-
yinde geleneksel iletiflim kanallar› gibi yollar›
kullanmal›d›r. Bu arada okuya yazmalar› yeterli
olmayan ve radyo gibi kanallara eriflimi olma-
yan kesimlere özel önem verilmelidir.” (Etiyopya
2RSG, Add. 144, parag. 25) 

Komite, ayr›ca halk kesimlerinin Sözleşme ve
Sözleşme’nin olas› sonuçlar› konusundaki bilinç-
liliğinin derecesini ele alan araşt›rmalar yap›lma-
s›n› önermiştir (örneğin BK bağ›ml› bölgesi:
Hong Kong İRSG, Add.63, parag. 23).

‹nsan Haklar› Komitesi Genel Yorum 

İnsan Haklar› Komitesi, Uluslararas› Kişisel ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin Ulusal Düzeyde
Uygulanmas›” hakk›ndaki Genel Yorumu’nda şu-
nu belirtir: “Bireylerin Sözleşme uyar›nca (ve söz
konusu olduğunda İhtiyari Protokol’deki) haklar›-
n›n neler olduğunu bilmesi ve ayr›ca bütün yönet-
sel ve yarg›sal yetkililerin, Taraf Devlet’in Sözleş-
me çerçevesinde yükümlülüklerin fark›nda olmas›
çok önemlidir. Bu amaçla, Sözleşme, Devlet’in
tüm resmî dillerinde halka sunulmal› ve eğitimle-
rinin bir parças› olarak, konuyla ilgili yetkililerin
Sözleşme’nin içeriğini tan›mas› için ad›mlar at›l-
mal›d›r. Ayr›ca Taraf Devlet’in Komite ile olan iş-
birliğinin halka tan›t›lmas› da arzu edilmektedir.”
(İnsan Haklar› Komitesi, Genel Yorum 3, 1981,
HRI/GEN/1, Rev.5, s. 116 ve 117)
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UUyygguullaammaa  ddeenneettiimm  lliisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

42. maddeye iliflkin genel uygulama önlemleri afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (42. madde, e¤itim, sosyal yard›m ve adalet ile ilgili devlet kurulufllar› aç›s›ndan özellikle
önem tafl›makla birlikte bu konudaki çal›flmalar›n bütün devlet kurulufllar›n› kapsamas› gerekir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma.

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükümet stratejisinin par-
ças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi.

4422..  mmaaddddeenniinn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr
Devlet, Sözleflme’nin hükümlerinin ve ilkelerinin genifl kesimlerce, bu arada

� yetiflkinler, ve

� çocuklar taraf›ndan

bilinmesini sa¤lamak üzere sonuç al›c› ad›mlar at›yor mu?

� Sözleflme ve Sözleflme’nin uygulanmas›yla ilgili sonuçlar, Devlet’in yetki çevresinde konuflulan bütün dille-
re çevrilip da¤›t›ld› m›?

� Sözleflme ve Sözleflme’nin uygulanmas›yla ilgili sonuçlar, özürlü çocuklara ve yetiflkinlere ulaflabilecek uy-
gun araçlarla yayg›nlaflt›r›ld› m›?

Sözleflme ve Sözleflme’nin uygulanmas›ndan do¤acak sonuçlar, afla¤›da belirtilen kurumlar›n ö¤retim program-
lar›na dahil edildi mi?

� bütün okullar,
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

� di¤er bütün e¤itim kurumlar›.

Bu konudaki bilgiler, afla¤›da belirtilenler dahil olmak üzere, çocuklarla birlikte ve çocuklar› ilgilendiren kurum-
larda çal›flanlar›n bafllang›ç ve hizmet içi e¤itim programlar›na dahil edildi mi? 

� yarg›çlar,

� avukatlar,

� hukuk uygulay›c›lar,

� tutukevi ve ›slah kurumlar›nda çal›flan personel,

� göçmenlik ifllemlerinde görev yapanlar,

� askeri personel ve Birleflmifl Milletler bar›fl gücünde görev yapanlar,

� ö¤retmenler,

� sosyal hizmet uzmanlar›,

� çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sa¤layanlar,

� esirgeme kurumlar› dahil çocuklara yönelik kurumlarda çal›flanlar,

� doktorlar, sa¤l›k ve aile planlamas› alan›nda çal›flanlar,

� resmî hükümet görevlileri ve karar organlar›nda yer alanlar,

� Sözleflme uyar›nca veri toplama görevi verilen personel,

� Çocuklarla birlikte ya da çocuklara iliflkin kurumlarda çal›flan di¤er personel ve profesyoneller.

Sözleflme ile Sözleflme’nin ilkelerinin ve hükümlerinin yayg›n biçimde bilinmesini sa¤lamaya yönelik programlar,

� kitle iletiflim araçlar›n›,

� ilgili HDK’lar› ve sivil toplumu, ve

� çocuk gruplar›n›

kaps›yor mu?

� Sözleflme’nin ilkelerinin ve hükümlerinin kitle iletiflim araçlar› ile bilgilendirme ve yay›n alan›nda faaliyette
bulunan kurulufllar taraf›ndan kavranmas›n› teflvik için gerekli ad›mlar at›ld› m›?

Devlet, Sözleflme’nin ve hükümlerinin afla¤›da belirtilen kesimlerce ne ölçüde kavrand›¤›n› ortaya ç›karmak üze-
re araflt›rmalara bafllad› m›, ya da baflka kurulufllara bu tür araflt›rmalar için görev verdi mi?

� genel anlamda kamuoyu,

� çocuklarla birlikte ya da çocuklar› ilgilendiren ifllerde çal›flanlar,

� çocuklar.

HHaatt››rrllaattmmaa:: Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve maddeleri birbiri ile ba¤lant›l›d›r. Dolay›s›yla,

42. madde kendi bafl›na, di¤er maddelerden soyutlanm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r. 42. madde, 2. madde-
de yer alan ayr›m gözetmeme ilkesi ›fl›¤›nda, Sözleflme’nin bütün ilkeleri ve hükümleri konusunda tüm bil-
gilerin, yetiflkinler ve çocuklar aras›nda eflit biçimde yayg›nlaflt›r›lmas›n› öngörür.
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1. Taraf Devletler’in bu Sözleflme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusunda kaydettikleri iler-

lemeleri incelemek amac›yla, görevleri afla¤›da belirtilen bir Çocuk Haklar› Komitesi kurulmufltur.

2. Komite, bu Sözleflme ile hükme ba¤lanan alanda yetenekleriyle tan›nm›fl ve yüksek ahlâk sahibi on uz-

mandan oluflur. Komite üyeleri Taraf Devletler’ce kendi vatandafllar› aras›ndan ve kiflisel olarak görev yap-

mak üzere, adil bir co¤rafî da¤›l›m› sa¤lama gere¤i ve bafll›ca hukuk sistemleri göz önünde tutularak seçi-

lirler.

3. Komite üyeleri, Taraf Devletler’ce gösterilen kifliler listesinden gizli oyla seçilirler. Her Taraf Devlet, vatan-

dafllar› aras›ndan bir uzman› aday gösterebilir.

4. Komite için ilk seçim, bu Sözleflme’nin yürürlü¤e giriflini izleyen alt› ay içinde yap›l›r. Sonraki seçimler iki

y›lda bir yap›l›r. Her seçim tarihinden en az dört ay önce, Birleflmifl Milletler Örgütü Genel Sekreteri, Taraf

Devletler’i iki ay içinde adaylar›n› göstermeye yaz›l› olarak davet eder. Daha sonra Genel Sekreter böylece

belirlenen kiflilerden, kendilerini gösteren Taraf Devletler’i de iflaret ederek, alfabetik s›raya göre oluflturdu-

¤u bir listeyi, Taraf Devletler’e bildirir.

5. Seçimler, Birleflmifl Milletler Örgütü Merkezi’nde, Genel Sekreter taraf›ndan davet edilen Taraf Devletler

toplant›lar›nda yap›l›r. Nisab›, Taraf Devletler’in üçte ikisinin oluflturdu¤u bu toplant›larda, haz›r bulunan

ve oy kullanan Devletler’in salt ço¤unlu¤uyla en fazla oy alan kifliler Komite’ye seçilir.

6. Komite üyeleri dört y›l için seçilir. Aday gösterildikleri takdirde yeniden seçilebilirler. ‹lk seçimde seçilmifl

olan befl üyenin görevi iki y›l sonra sona erer, bu befl üyenin isimleri ilk seçimden hemen sonra Toplant› Bafl-

kan› taraf›ndan çekilen kura ile belirlenir.

7. Bir Komite üyesinin ölmesi veya çekilmesi ya da baflka herhangi bir nedenle bir üyenin Komite’deki göre-

vini yapamaz hale gelmesi durumunda, bu kiflinin adayl›¤›n› öneren Taraf Devlet, Komite’nin onaylamas› ko-

fluluyla, boflalan yerdeki görev süresi doluncaya kadar, kendi vatandafllar› aras›ndan bir baflka uzman› ata-

yabilir.

43. Maddenin Metni

Çocuk haklar›
komitesi
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2002 Y›l›ndaki Komite

2002 y›l› May›s ay›nda Komite, görev süreleri aşağ›da belirtilen kişilerden oluşmaktayd›

Üyenin ad› Aday Gösteren Devlet İlk seçiliş Görev dönemi

Jacob Egbert Doek, Başkan Hollanda 1999 1999-2003

Saissurie Chutikul, Başkan Yard›mc›s› Tayland 2001 2001-2005

Awa N’Deye Ouerdrago, Başkan Yard›mc›s› Burkina Faso 1997 1999-2003

Marilia Sardenberg, Başkan Yard›mc›s› Brezilya 1997 2001-2005

Judith Karp, Raportör İsrail 1995 1999-2003

Abdül Aziz El Sheddi Suudi Arabistan 2001 2001-2005

Ghalia Mohd Bin Hamad Al-Thani Katar 2001 2001-2005

Luigi Citarella İtalya 2001 2001-2005

Moisira Khattab M›s›r 2001 2001-2005

Elisabeth Tigerstedt Tahtela Finlandiya 1999 1999-2003

8. Komite, iç tüzü¤ünü kendisi belirler.

9. Komite, memurlar›n› iki y›ll›k bir süre ile seçer.

10. Komite toplant›lar› ola¤an olarak Birleflmifl Milletler Örgütü Merkezi’nde ya da Komi-
te taraf›ndan belirlenecek baflka uygun bir yerde yap›l›r. Komite ola¤an olarak her y›l top-
lan›r. Komite toplant›lar›n›n süresi, gerekti¤inde, Genel Kurul’ca onaylanmak kofluluyla,
bu Sözleflme’ye Taraf Devletler’in bir toplant›s›yla belirlenir veya de¤ifltirilir.

11. Birleflmifl Milletler Örgütü Genel Sekreteri gerekli maddî araçlar› ve personeli bu Söz-
leflme ile kendisine verilen görevleri etkili biçimde yerine getirebilmesi amac›yla Komite
emrine verir.

12. Bu Sözleflme uyar›nca oluflturulan Komite’nin üyeleri, Genel Kurul’un onay› ile, Birlefl-
mifl Milletler Örgütüleri’nin kaynaklar›ndan karfl›lanmak üzere, Genel Kurul’ca saptanan
flart ve koflullar çerçevesinde kararlaflt›r›lan ücreti al›rlar.

madde,  Çocuk Haklar ›  Komite-

si’nin izleme rolü i le üyelerini  seç-

me ve toplanma usullerini belirle-
mektedir. �43.Özet
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Komite’nin görevi

Çocuk Haklar› Komitesi’nin işlevi, Çocuk Hakla-
r›na Dair Sözleşme’nin uygulanmas›ndaki ilerle-
meyi izlemek için – Sözleşme’nin deyişiyle, “Ta-
raf Devletler’in bu Sözleşme ile üstlendikleri yü-
kümlülükleri yerine getirme konusunda kaydettik-
leri ilerlemeyi incelemek amac›yla” (madde
43(1)) - uluslararas› bir mekanizma sağlamakt›r.
Komite’nin as›l görevleri, Taraf Devletler taraf›n-
dan, Sözleşme’nin 44. maddesi uyar›nca kendisi-
ne sunulan İlk Raporlar’› ve Periyodik Raporlar’›
incelemek ve Sözleşme’nin yerleşmesini ve çocuk
haklar›n›n gerçekleşmesini sağlamak için Antlaş-
ma İnceleme Organlar›, Birleşmiş Milletler kuru-
luşlar› ve diğer insan haklar› kuruluşlar›yla birlik-
te çal›şmakt›r.

Komite üyeli¤i ve seçim

Komite “üstün ahlâkî niteliklere sahip ve bu Söz-
leşme alan›na giren konularda yeterliğiyle tan›nan
10 uzman”dan oluşur. Üyeler dört y›ll›k bir süre
hizmet vermek için seçilirler ve sürelerinin biti-
minde yeniden aday gösterilirlerse ikinci kere se-
çilebilirler. Her Taraf Devlet, seçimde yer almas›
için vatandaşlar›ndan birisini aday göstermekte
yetkilidir. Seçimler her iki y›lda bir yap›l›r. Se-
çimlerden en az dört ay önce, Genel Sekreter, her
Taraf Devlet’i, iki ay içinde vatandaşlar›ndan biri-
sini aday göstermeye davet eder. Tüm adaylar›
içeren bir liste haz›rlan›r ve seçim, Genel Sekreter
taraf›ndan Birleşmiş Milletler Merkezi’nde top-
lant›ya çağr›lan Taraf Devletler’in yapt›ğ› toplan-
t›da gizli oyla yap›l›r. Sözleşme, seçimde “coğra-
fî dağ›l›m sağlama gereği ve başl›ca hukuk sis-
temlerinin” göz önünde tutulmas›n› şart koşmak-
tad›r (madde 43(2)).

Komite’nin üye say›s›n› 10’dan 18’e yükselten,
Kosta Rika taraf›ndan verilen önerge, Taraf Dev-
letler’in 12 Aral›k 1995 tarihindeki Konferan-
s›’nda oybirliğiyle kabul edildi ve Genel Kurul ta-
raf›ndan onayland› (karar 50/155, 21 Aral›k
1995). Bu karar, yürürlüğe girmeden önce Taraf
Devletler’in üçte ikisinin resmî kabulünü gerektir-
mektedir. 2002 y›l› May›s ay› itibariyle 119 Taraf
Devlet kabulünü bildirdi; önergenin yürürlüğe gir-
mesi için 128 kabul gerekmektedir. Komite, 2000
y›l› Ocak ay›nda, 43. maddenin (3) paragraf›n› de-
ğiştiren öneriye henüz destek vermeyen ülkelerin
Sözleşmeyle ilgili Daimi Misyonlar›yla bir bilgi-
lendirme toplant›s› yaparak heyetleri onay için
teşvik etmiştir.

Komite üyeleri kendi şah›slar›n› temsil ederler.
Kendi devletlerini veya herhangi bir örgütü temsil
etmezler. İkinci oturumdaki raporda, komite üye-
leri, seçilmiş uzmanlar›n bağ›ms›zl›ğ›n›n önemini
belirtmişlerdir:

“Üyeler, Sözleflme’nin, üyelerin kendi flah›slar›n›
temsil edeceklerini belirten hükmünü an›msatt›-
lar; yetkinin Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin
hüküm ve ilkelerinden kaynakland›¤›n› ve Komi-
te üyelerinin yaln›zca dünya çocuklar›na karfl›
sorumlu oldu¤unu do¤rulad›lar. Taraf Devlet-
ler’in temsilcileri taraf›ndan seçilmelerine karfl›n
üyelerin kendi ülkelerini, hükümetlerini veya ait
olduklar› herhangi bir baflka örgütü temsil et-
medi¤i belirtildi. Bu düflünceyle ilgili olarak ve
tarafs›zl›¤› sa¤lamak amac›yla, Komite üyeleri
kendi hükümetlerince sunulan raporlar›n ince-
lendi¤i süre boyunca Komite toplant›lar›na kat›l-
mama isteklerini yinelediler. Üyeler, çocuk hak-
lar› çerçevesinde hareket ettiklerinde, aç›k bir
biçimde bireysel ve meslekî rolleri ile Komite
üyesi olmaktan kaynaklanan rolleri aras›nda ay-
r›m yapma gereksiniminin de fark›ndayd›lar.”
(ikinci oturum hakk›ndaki rapor, Eylül-Ekim
1992, ÇHS/K/10, s. 33)

Bir üye Komite’ye kat›ld›ğ› zaman şu bildirimde
bulunur: “Çocuk Haklar› Komitesi’nin bir üyesi
olarak onurla, sadakatle, tarafs›z ve vicdanl› bir
biçimde görevlerimi yerine getireceğimi ve yetki-
lerimi kullanacağ›m› ciddîyet ve vakarla bildiri-
rim”.

Eğer bir üye, herhangi bir nedenle görev süresini
tamamlayamazsa üyeyi aday gösteren Taraf Dev-
let, kalan süre boyunca hizmet vermesi için vatan-
daşlar› aras›ndan bir başka uzman› atar – atama
Komite’nin onay›na tâbidir.

‹çtüzük ve görevliler

Kendi içtüzüğünü oluşturmaktan Komite sorum-
ludur ve görevlilerini iki y›l için seçer. Komite’nin
15 Ekim 1991 tarihindeki 22. toplant›s›nda kabul
ettiği Geçici İçtüzüğe göre seçilecek görevliler,
bir başkan, üç başkan yard›mc›s› ve bir raportör-
dür.

Komite’nin toplant›lar›

Komite y›lda üç kez İsviçre, Cenevre’de Uluslar
Saray›nda [Palais des Wilson] toplanmaktad›r, her
oturum üç hafta sürmektedir (Ocak, May›s/Hazi-
ran, ve Eylül/Ekim). Komite 1999 y›l› Eylül ay›n-
da ald›ğ› bir kararla her oturumda görüşülen rapor
say›s›n› alt›dan dokuza ç›karacağ›n›, böylece ra-
por birikmesini önlemeye çal›şacağ›n› belirtmiş-
tir. Şimdi Komite normal işleyişinde İlk Raporla-
r›n ya da Periyodik Raporlar›n görüşülmesine
günde 3’er saatlik iki tur ay›rmaktad›r. Her oturu-
mun sonunda Komite, her Taraf Devlet’in raporu
hakk›nda “Sonuç Gözlemleri” haz›rlamaktad›r
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(rapor sürecinin ayr›nt›lar› için bkz. madde 44, s.
631).

Ek olarak, Komite, İnsan Haklar› Yüksek Komi-
serliğiyle, diğer Birleşmiş Milletler kuruluş ve ku-
rumlar›n›n desteği ve yard›m›yla UNICEF taraf›n-
dan düzenlenen gayr› resmî bölgesel toplant›lar
yapm›şt›r – örneğin 1992’de Latin Amerika ve
1993’te Bangkok’ta Güney Doğu Asya bölgesi
için.

Toplant› Öncesi Çal›flma Grubu

Her resmî oturumdan hemen sonra, gelecek top-
lant›y› düzenlemek için komite üyeleri Çal›şma
Grubu’nun bir haftal›k bir toplant›s› vard›r (Top-
lant› Öncesi Çal›şma Grubu). Komite, ilgili Dev-
let’ten gelen Hükümet D›ş› Kuruluşlar›n (HDK),
Toplant› Öncesi Çal›şma Grubu toplant›lar› s›ra-
s›nda Komite’ye uzman görüşü sağlamakta oyna-
d›ğ› rolü özellikle vurgulam›şt›r. Bu toplant›larda
gençlik kuruluşlar›n›n ağ›rl›ğ› giderek artmaya
başlam›şt›r. UNICEF, ILO, WHO, UNHCR ve
UNESCO, ayr›ca zaman zaman insan haklar› ku-
ruluşlar›, uluslararas› HDK’lar ve uzmanlar bu
toplant›larda Komite’ye özet sunarlar (ayr›nt›l› ta-
n›m için, bkz. madde 44, s.638).

Genel Görüflmeler

Komite İçtüzüğünde, düzenli oturum s›ras›nda ba-
z› toplant›lar›, Sözleşme’nin belirli bir maddesi
veya ilgili bir konu üzerinde yap›lacak Genel Gö-
rüşme’ye ay›rma yetkisine yer vermiştir. İlk otu-
rumda Komite, ilk Genel Görüşmesi’nin “Silahl›
Çat›şmalar İçindeki Çocuklar” konusunda olmas›-
na karar vermiştir (bu toplant›, 5 Eylül 1992’de
yap›lm›şt›r).

Komite’nin Birleşmiş Milletler Kuruluşlar›, Hü-
kümet D›ş› Kuruluşlar ve bireysel uzmanlarla bir-
likte özel konular› derinliğine araşt›rmas›n›n ama-
c›, uygulamalar› izlerken yapt›ğ› çal›şmalar› geliş-
tirmek ve Taraf Devletler ile diğer devletlere tav-
siyede bulunabilmektir.

Diğer Genel Görüşmeler şu konularda yap›lm›şt›r:

• Çocuğun ekonomik sömürüsü (4 Ekim 1993)

• Çocuk haklar›n›n sağlanmas›nda ailenin rolü
(10 Ekim 1994)

• K›z çocuklar (23 Ocak 1995)

• Çocuk adaletinin yönetimi (9 Ekim 1995)

• Çocuk ve medya (7 Ekim 1996)

• Özürlü çocuklar›n haklar› (6 Ekim 1997)

• AIDS’li dünyada yaşayan çocuklar (5 Ekim
1998)

• Çocuk Haklar›na Dair Sözleşmenin 10. y›l›
dolay›s›yla yap›lan, başar›lar›n ve görevlerin
ele al›nd›ğ› toplant› (bu toplant›, İnsan Hakla-
r› Yüksek Komiserliğinin de katk›lar›yla 2
günlük bir çal›ştay biçiminde 30 Eylül ve 1
Ekim 1999 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir)

• Çocuklara yönelik şiddet 1: Çocuklara yöne-
lik Devlet şiddeti (birbirine bağl› iki genel
görüşmeden ilki, 22 Eylül 2000)

• Çocuklara yönelik şiddet 2: aile ve okullar-
daki şiddet (28 Eylül 2001)

Genel yorumlar

Diğer Antlaşma Organlar›’yla olduğu gibi,
Komite’nin İçtüzüğü Komite’ye, “Sözleşme’nin
gelecekteki uygulamas›n› sağlamak ve Taraf Dev-
letler’e rapor ettikleri yükümlülüklerini yerine
getirmek konusunda yard›mc› olmak amac›yla,
Sözleşme’nin maddelerine ve hükümlerine
dayanan Genel Yorum” yapmak için izin verir.
Komite Şubat 2001’de eğitimin amaçlar›yla ilgili
birinci genel görüşünü yay›nlam›şt›r (bkz. madde
29, s.440). Komite ayr›ca rapor süresi boyunca al-
d›ğ› veya başka kaynaklardan edindiği bilgiye
dayal› olarak genel tavsiyelerde bulunabilir.
Komite 1998 y›l›nda silahl› çat›şmalardaki çocuk-
larla ilgili bir tavsiye karar› benimsemiştir
(ÇHS/K/80, s.3). Çocuk adaleti ile ilgili bir tav-
siye karar› da 1999 y›l›nda al›nm›şt›r (ÇHS/K/90,
s.3). 

Etkinliklerin belgelenmesi

İnsan Haklar› Yüksek Komiserliği Bürosu, BM
Genel Sekreteri ad›na Komite’nin Sekretaryas›’n›
yürütür. Özet kay›tlar, Komite’nin tüm aç›k ve
baz› özel toplant›lar› için haz›rlan›r (Komite ak-
sine karar vermedikçe tüm toplant›lar aç›k
yap›l›r). Taraf Devletler’in İlk Raporlar› ve
Periyodik Raporlar K›lavuzu, Komite’nin Sonuç
Gözlemleri, özet kay›tlar ve Komite’nin oturum-
lar› hakk›ndaki raporlar genellikle Komite’nin üç
çal›şma dilinde (İngilizce, Frans›zca ve İspanyol-
ca) haz›r edilir; buna ek olarak Komite baz› özel
belgelerin Sözleşme’nin bir veya daha fazla “res-
mî” dilinde haz›r edilmesine karar verebilir
(Arapça, Çince ve Rusça).

Komite’nin resmî belgeleri aşağ›daki adresten
sağlanabilir:

Secretariat to the Committee on the Rights of the
Child, 

Office of the High Commissioner for Human
Rights, 
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Office 1-065, Palais des Nations, 8-14, Avenue de
la Paix, 

1211 Genevre 10, Switzerland 

(fax: 0041 22 917 0123). 

Bu belgeler İnternet arac›l›ğ›yla da sağlanabilir: 

http://www.unhchr.ch

Ayr›ca şu adresten de edinilebilir: 

The Distribution and Sales Section, 

Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix,

1211 Genevre 10, Switzerland
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1. Taraf Devletler, bu Sözleflme’de tan›nan haklar› yürürlü¤e koymak için, ald›klar› önlemleri ve bu haklar-
dan yararlanma konusunda gerçeklefltirilen ilerlemeye iliflkin raporlar›:

(a)Bu Sözleflme’nin, ilgili Taraf Devlet bak›m›ndan yürürlü¤e girifl tarihinden bafllayarak iki y›l içinde

(b)Daha sonra befl y›lda bir,

Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri arac›l›¤›yla Komite’ye sunmay› taahhüt ederler.

2. Bu madde uyar›nca haz›rlanan raporlarda, bu Sözleflme’ye göre üstlenilen sorumluluklar›n, flayet varsa,
yerine getirilmesini etkileyen nedenler ve güçlükler belirtilecektir. Raporlarda ayr›ca, ilgili ülkede Sözlefl-
me’nin uygulanmas› hakk›nda Komite’yi etrafl›ca ayd›nlatacak biçimde yeterli bilgi de bulunacakt›r.

3. Komite’ye etrafl› bilgi içeren bir ‹lk Rapor sunmufl olan Taraf Devlet, bu maddenin 1(b) paragraf› gere¤in-
ce sunaca¤› sonraki raporlar›nda daha önce verilmifl olan temel bilgileri tekrarlamayacakt›r.

4. Komite, Taraf Devletler’den Sözleflme’nin uygulanmas›na iliflkin her tür ek bilgi isteminde bulunabilir.

5. Komite, iki y›lda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey arac›l›¤› ile Genel Kurul’a faaliyetleri hakk›nda bir rapor
sunar.

6. Taraf Devletler kendi raporlar›n›n ülkelerinde genifl biçimde yay›m›n› sa¤larlar.

44. madde, Çocuk Haklar›na Dair Sözleş-
me’nin Taraf Devletler’ine, Sözleşme’nin
onaylanmas›n› takip eden iki y›l içinde, daha
sonra ise her beş y›lda bir Çocuk Haklar›
Komitesi’ne rapor sunma yükümlülüğü getir-
mektedir. Komite’nin daha fazla bilgi iste-
mesi mümkündür. Komite ise, her y›l üç otu-

rum yaparak her oturumda bir rapor kabul
eder, ayr›ca kendi etkinliklerine ilişkin rapo-
runu Ekonomik ve Sosyal Konsey arac›l›ğ›y-
la her iki y›lda bir Genel Kurul’a sunar. Ta-
raf Devletler, ayr›ca, bu raporlar›n›n kendi
ülkelerinde de yayg›n biçimde bilinmesini
sağlama durumundad›rlar. �

44. Maddenin Metni

Taraf
devletlerin
bildirim
yükümlülükleri

Özet
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken
Raporlar’la ilgili K›lavuz’dan al›nt›lar 

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3; s. 687.

44. maddenin 6. paragraf› konusunda K›lavuz metni için bkz. s. 640.

‹lk Raporlar K›lavuzu
“Girifl

Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin 44. maddesinin 1. paragraf› “Taraf Devletler, Sözleflme’de ta-
n›nan haklar› yürürlü¤e koymak için ald›klar› önlemler ve bu haklardan yararlanma konusunda ger-
çeklefltirilen ilerlemeye iliflkin raporlar›n› 

(a) Bu Sözleflme’nin ilgili Taraf Devlet bak›m›ndan yürürlü¤e girifl tarihinden bafllayarak iki y›l içinde

(b) Daha sonra her befl y›lda bir

Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri arac›l›¤›yla, Komite’ye sunmay› taahhüt ederler.” demektedir.

Sözleflme’nin 44. maddesi 2. paragraf›nda, bunun ötesinde, Çocuk Haklar› Komitesi’ne sunulan ra-
porlar›n, Sözleflme’ye göre üstlenilen sorumluluklar›n, flayet varsa, yerine getirilmesini etkileyen ne-
denler ve güçlükler belirtilecek ve ayr›ca, ilgili ülkede Sözleflme’nin uygulanmas› hakk›nda Komite’yi
etrafl›ca ayd›nlatacak biçimde yeterli bilgi de bulunacakt›r. 

Komite, Komite’ye sunmak için rapor haz›rlama sürecinin, ulusal hukukun ve politikan›n Sözlefl-
me’yle uyumlu hale getirilmesi amac›yla al›nan çeflitli önlemlerin kapsaml› biçimde gözden geçiril-
mesi ve Sözleflme’de yer alan hükümler ve kullan›m›nda kaydedilen ilerlemeyi izlemek için önemli
bir f›rsat sundu¤undan, kullan›m›nda kaydedilen ilerlemeyi izlemek durumundad›r. Ayr›ca, bu hak-
lar›n› ve hükümet politikalar›n› halk taraf›ndan gözden geçirilmesini teflvik eden ve kolaylaflt›ran bir
süreç olmal›d›r.

Komite, rapor sürecinin Sözleflme’de yer alan haklara sayg› gösterme ve haklar›n gözetilmesini sa¤-
lama vaadinin Taraf Devletler taraf›ndan sürekli biçimde do¤rulamas› anlam›nda oldu¤unu ve Ta-
raf Devletler ile Komite aras›nda anlaml› bir diyalo¤un kurulmas› için temel bir araç olarak hizmet
etti¤ini düflünmektedir. 

Çeflitli insan haklar› belgeleri çerçevesinde çal›flan gözlemci kurulufllar›n ilgi alan›na giren meseleler-
le ilgili olan Taraf Devletler’in raporlar›n›n genel bölümü HRI/1991/1 adl› belgede yer alan “Taraf
Devletler’in ‹lk Raporlar›’n›n Konsolide edilmifl K›lavuzlar”›na göre haz›rlamal›d›r. Taraf Devletler,
Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan 15 Ekim 1991’deki 22. toplant›s›nda kabul edilen flimdiki K›la-
vuzlar’› izlemelidir. 

Taraf Devletler’in Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin uygulanmas›yla ilgili Periyodik Raporlar’›n ha-
z›rlanmas›nda, Komite, Sözleflme’nin 44. maddesinin 1(b) paragraf› uyar›nca gerekti¤i biçimde su-
nulacak düzenli raporlar›n haz›rlanmas› için K›lavuzlar formüle etmek amac›ndad›r. 

Raporlara, Komite üyelerinin elinde olmas› sa¤lanacak temel yasal ve di¤er metinlerin kopyalar›n›n
yan› s›ra, raporda de¤inilen ayr›nt›l› istatistiksel bilgiler ve göstergeler efllik etmelidir. Ancak belirtil-
melidir ki, tasarruf amac›yla bunlar çevrilmeyecek ya da genel da¤›t›m için ço¤alt›lmayacakt›r. Bu
nedenle raporun, bir metin tam olarak al›nt›lanmad›¤› ya da rapora eklenmedi¤i zaman bu metin-
lere baflvurmadan anlafl›labilecek biçimde yeterli bilgiyi içermesi arzu edilir olan durumdur. 

Sözleflme’nin hükümleri farkl› k›s›mlarda gruplanm›fl, Sözleflme taraf›ndan tan›nan tüm haklara eflit
önem verilmifltir.” 

(ÇHS/K/5, parag. 18)

Periyodik Raporlar K›lavuzu
(Periyodik Raporlar K›lavuzu da ‹lk Raporlar K›lavuzu’ndaki bafllang›ç paragraflar›na benzer parag-
raflar içermektedir. Tam metin için bkz. Ek 3, s. 610.)

“Girifl

...

Sözleflme’nin uygulanmas›na iliflkin periyodik raporlar, raporda ele al›nan dönemle ilgili flu

bilgileri sa¤lamal›d›r:
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Çocuk haklar› alan›nda giriflilen ve sonuçland›r›lan iki tarafl› ve çok tarafl› antlaflmalar› da kapsayan,
Taraf Devlet taraf›ndan al›nan önlemleri ve yasal metinleri ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde,
mümkün olan yerlerde taflra ve eyalet düzeyindeki uygulamalardaki de¤ifliklikleri, örne¤in:

Sözleflme’yi uygulamak için giriflilen çabalar› düzenleyecek ve izleyecek mekanizmalar ve yap›lar;

Sözleflme’yi uygulamak için gelifltirilen genel ve sektörel programlar ve hizmetler.

Çocuk haklar›n›n kullan›lmas›nda gösterilen ilerleme;

Sözleflme’de yer alan haklar›n tam olarak uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlükler ve bunlar›n üste-
sinden gelmek için al›nan önlemler; 

Çocuk haklar›n›n gerçeklefltirilmesini daha fazla sa¤lamak için tasarlanan planlar.

Periyodik Raporlar, önceki raporla ilgili olarak Komite taraf›ndan kabul edilen Sonuç Gözlemleri’ne
verilen önem hakk›ndaki afla¤›daki bilgileri içermelidir:

Komite taraf›ndan belirlenen ilgi alanlar›yla birlikte Komite’nin teklif ve tavsiyelerinin gerçeklefl-
mesini etkileyebilecek güçlükler;

Önceki raporun incelenmesi sonucu Komite taraf›ndan Taraf Devlet’e iletilen teklif ve tavsiye-
lerin izlenmesi amac›yla al›nan önlemler. Her teklif ve tavsiyeyle ilgili olarak at›lan ad›mlar ta-
n›mlanmal› ve yasamaya, politikalara, mekanizmalara, yap›lara ve kaynaklar›n tahsisi dahil bu-
lunan tüm ilgili eylemler belirtilmelidir;

Komite’nin teklif ve tavsiyelerinin gerçekleflmesini etkileyebilecek güçlükler;

Önceki raporla birlikte Komite taraf›ndan kabul edilen Sonuç Gözlemleri’nin yayg›n bir biçim-
de da¤›t›lmalar› için at›lan ad›mlar.

Raporlar›n yan›nda temel yasal düzenlemelerin metinleri ve yap›sal kararlarla birlikte metinde at›f-
ta bulunulan göstergeler, ayr›nt›l› istatistiksel bilgiler ve ilgili araflt›rmalar yer almal›d›r. Rapora efllik
eden bu malzemeleri Komite üyelerinin edinmesi sa¤lanacakt›r. Niteliksel bilgiler ülkenin farkl› yö-
releri aras›ndaki ve yöreleri içindeki ve çocuk gruplar› aras›ndaki afla¤›daki konulardaki farkl›l›klar›
belirtmelidir:

Çocuklar›n statüsündeki de¤ifliklikler;

Yafl, cinsiyet, bölge, k›rsal/kentsel alan ve sosyal ve etnik kökene iliflkin farkl›l›klar;

Çocuklara hizmet veren toplumsal sistemlerdeki de¤ifliklikler;

Çocuklara hizmet veren sektörler için söz konusu olan bütçe tahsis ve harcamalar›ndaki de¤iflik-
likler;

Çocuk haklar›n›n gerçekleflmesinde kabul edilen ya da katk›da bulunulan uluslararas› iflbirli¤i-
nin ölçüsündeki de¤ifliklikler.

Ayr›ca, tasarruf amac›yla, bu belgelerin çevrilmeyecek ya da genel da¤›t›m yoluyla ço¤alt›lmayaca-
¤› belirtilmelidir. Bu nedenle, Rapor, bu belgelere baflvurmadan anlafl›labilir olabilecek yeterli bilgi-
yi içermelidir.

SÖZLEfiME’N‹N 44. MADDE 3. PARAGRAFI ÇERÇEVES‹NDE, B‹R TARAF DEVLET, KOM‹TE’YE ET-
RAFLI B‹LG‹ ‹ÇEREN B‹R ‹LK RAPOR SUNMUfiSA YA DA KOM‹TE’YE DAHA ÖNCE AYRINTILI B‹LG‹-
LER VERM‹fiSE SONRAK‹ RAPORLARINDA BU TEMEL B‹LG‹LER‹N Y‹NELENMES‹ GEREKMEZ. BU-
NUNLA B‹RL‹KTE, DAHA ÖNCE ‹LETT‹⁄‹ B‹LG‹LERE AÇIK B‹R ATIFTA BULUNMALI VE ‹K‹ RAPOR
ARASINDAK‹ SÜREÇTE GERÇEKLEfiM‹fi DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹ BEL‹RTMEL‹D‹R.

Mevcut K›lavuzlar Sözleflme’nin hükümleri, raporlar›n haz›rlanmas›nda Taraf Devletler’e yard›mc›
olmas› düflüncesiyle kümeler halinde gruplanm›flt›r. Bu yaklafl›m, Sözleflme’nin çocuk haklar›na yö-
nelik bak›fl aç›s›n› yans›tmaktad›r: Haklar›n bölünmez ve birbiriyle iliflkili oldu¤unu ve burada tan›-
nan her bir ve her hakka eflit önemin verildi¤ini.

Taraf Devletler’in raporlar›nda, Komite taraf›ndan de¤iflik k›s›mlar hakk›ndaki bilgiler, içerikle ilgili olarak,
mevcut K›lavuzlar› s›k› bir biçimde izlemelidir.” 

(ÇHS/K/58, parag. 5-10)
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‹lk Raporlar ve Periyodik
Raporlar

Sözleşme, bir Taraf Devlet aç›s›ndan, bu Dev-
let’in Sözleşme’yi resmî biçimde kabul etmesin-
den otuz gün sonra yürürlüğe girer (onay ya da ka-
bul belgesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne
tevdi ettirilir). Taraf Devlet, böylece, Komite’ye
aşağ›daki sürelerde rapor sunma yükümlülüğü al-
t›na girer:

• Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden sonra iki
y›l içinde (İlk Rapor)

• Bundan sonra her beş y›lda bir (Periyodik Ra-
porlar) (madde 44(1)(a) ve (b))

Periyodik Raporlar’›n verilme tarihi, İlk Rapor’un
verilmesi için geçerli olan tarihten itibaren beş y›l-
d›r; İlk Rapor’un sunulmas›ndaki gecikme ya da
Rapor’un Komite taraf›ndan incelenmesindeki ge-
cikme bir sonraki Rapor’un verilmesi gereken ta-
rihi değiştirmez. Ancak Çocuk Haklar› Komitesi
29. oturumunda (Ocak/Şubat 2002) İkinci Rapor-
lar›n tesliminde olsun, ulaşan raporlar›n incelen-
mesinde olsun gecikmeler yaşand›ğ›n› kabul eden
bir tavsiye karar› ald›. Komiteye göre Taraf Dev-
letlerin Sözleşmede belirtilen sürelere kesin bi-
çimde uymalar›n› sağlamak için gayret gösteril-
mesi gerekmektedir.

Komite, benimsediği Sonuç Gözlemleri arac›l›-
ğ›yla Taraf Devletleri ikinci ve gerekiyorsa bun-
dan sonraki periyodik raporlar›n teslim tarihleri
konusunda bilgilendireceğini belirtmiştir.

Al›nan tavsiye karar›nda belirtildiğine göre Komi-
te şu kurallar› benimsemiş bulunmaktad›r:

i) ikinci periyodik raporun Komiteyle yap›lan gö-
rüşmeden bir y›l sonra tesliminin gerektiği durum-
larda Taraf Devlet bu raporunu üçüncü raporla
birlikte teslim edecektir. Bu kural, gerekli değişik-
likler yap›larak, üçüncü ve dördüncü raporlar için
de uygulanacakt›r.

ii) ikinci raporun teslim zaman› diyalog s›ras›nda
zaten gelmişse ve üçüncü raporun bu diyalogdan
iki veya daha fazla y›l sonra verilmesi gerekiyor-
sa, o zaman Taraf Devlet ikinci ve üçüncü rapor-
lar›n› Sözleşmeye göre üçüncü raporun verilmesi
gereken tarihte birlikte verecektir. Bu kural, ge-
rekli değişiklikler yap›larak, diyalog s›ras›nda
ikinci ve üçüncü raporlar›n teslim tarihleri gelmiş-
se de uygulanacakt›r. 

Komite, ald›ğ› tavsiye kararlar›nda şu hususu vur-
gulamaktad›r: bu kurallar, Taraf Devletin yaln›zca

bir defaya mahsus olmak üzere, Sözleşmede geti-
rilen kesin tarihlere uymak amac›yla istisnai ön-
lemler ald›ğ› durumlarda uygulanacakt›r (Madde
44 (1)). (29. oturum raporu, Ocak/Şubat 2002,
CHS/K/114).    

Raporlar, Sözleşme’de tan›nan haklara etkinlik
kazand›rmak için al›nan önlemleri ve “bu haklar›n
kullan›lmas›nda kaydedilen ilerlemeyi” kapsama-
l›d›r. Raporlar uygulamay› etkileyen nedenleri ve
güçlükleri belirtmelidir: “Raporlar, ayr›ca, Sözleş-
me’nin ilgili ülkede uygulanmas›n› Komite’nin
kapsaml› biçimde anlamas›n› sağlayacak yeterli
bilgiyi içermelidir.” (parag. 2)

Komite, Taraf Devletler’den, “Sözleşme’nin uy-
gulanmas› ile ilgili” daha fazla bilgi vermelerini
isteyebilir (madde 44(4)). Bir Taraf Devlet, kap-
saml› bir İlk Rapor sunmuşsa, sonraki Periyodik
Raporlar’›nda daha önce verilmiş temel bilgileri
yinelemesi gerekmez.

Komite, gerekli olduğunda, Sözleşme’nin ciddî
biçimde ihlâl edilmesini önlemek amac›yla acil
eylemde bulunacağ›n› belirtmiştir. Komite, “acil
eylem işlemini” 44. madde çerçevesindeki rapor
verme sürecinin parças› olarak görmektedir ve
Komite özel bir durum ya da konu hakk›nda Taraf
Devlet’ten ek bilgiler isteyebilir ve bu Devlet’e zi-
yarette bulunmay› önerebilir. Eğer ortaya ç›kan
acil eylemler başka bir Antlaşma Organ›’n›n yetki
alan›yla ilgiliyse Komite, bu kuruluşu bilgilendirir
(ikinci oturuma ilişkin Rapor, Eylül-Ekim 1992,
ÇHS/K/10, parag. 54-58; dördüncü oturuma iliş-
kin Rapor, Eylül-Ekim 1993, ÇHS/K/20, parag.
155-156), Komite’nin az say›daki durumda acil
eylem başlatt›ğ› görülmektedir. 

Rapor’a iliflkin K›lavuzlar

Komite, İlk Raporlar’›n biçimi ve içeriğiyle ilgili
Genel K›lavuzlar (ÇHS/K/5) ve Periyodik Rapor-
lar’›n biçimi ve içeriğiyle ilgili Genel K›lavuzlar
haz›rlam›şt›r (ÇHS/K/58). Söz konusu El Kita-
b›’nda, K›lavuzlar’dan ilgili al›nt›lar her bir mad-
denin alt›nda verilmektedir. Periyodik Raporlar
K›lavuzu’nda, Komite, raporlar›n haz›rlanmas›nda
Taraf Devletler’e yard›mc› olmak amac›yla, Söz-
leşme hükümlerini kümeler halinde gruplam›şt›r.
“Bu yaklaş›m, Sözleşme’nin çocuk haklar›na yö-
nelik bütüncül bak›ş aç›s›n› yans›tmaktad›r: Hak-
lar›n bölünmez ve birbiriyle ilişkili olduğunu ve
burada tan›nan her bir ve her hakka eşit önemin
verildiğini” göstermektedir. (ÇHS/C/58, parag. 9;
kümelerin ayr›nt›lar› için bkz. kutu yaz›s›)
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Komite’nin K›lavuzlar› için Rehber

İlk Raporlar ve Periyodik Raporlar K›lavuzlar’›nda, Çocuk Haklar› Komitesi, Sözleşme’nin hükümleri-
ni kümeler halinde gruplam›şt›r: “Bu yaklaş›m, Sözleşme’nin çocuk haklar›na bütüncül bak›ş›n› yans›t-
maktad›r: Haklar›n bölünmez ve birbiriyle ilişkili olduğunun ve burada tan›nan her bir ve her hakka eşit
önemin verildiği” anlam›na gelmektedir (ÇHS/K/58, parag. 9).
Aşağ›dakiler bu kümelerdir:
I. Uygulamaya Yönelik Genel Önlemler
4. madde: Uygulama yükümlülükleri; 42. madde: Sözleşme’nin yayg›n biçimde bilinmesini sağlamak;
44(6). madde: raporlar›n yayg›n biçimde edinilebilmesini sağlama (Periyodik Raporlar K›lavuzu, ayr›ca
41. madde: varolan standartlara sayg› gösterilmesini de kapsamaktad›r).
II. Çocuk tan›m›
1. madde
III. Genel İlkeler
2. madde: bütün haklar›n, hangi biçimde olursa olsun ayr›m gözetmeksizin belirli bir yetki alan› içinde-
ki bütün çocuklara tan›nmas›; 3(1). madde: çocuğun yüksek yarar›n›n, çocuklarla ilgili her tür girişimde
birinci derecede gözetilecek ilke olmas›; (Periyodik Raporlar K›lavuzu ayr›ca 3(2). madde: Devlet’in ge-
rekli bak›m ve korumay› sağlama yükümlülüğü ve 3(3). madde: kurumlar, hizmet birimleri ve kuruluş-
lar için standartlar› da kapsamaktad›r). 6. madde: yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakk› (ayr›ca bkz.
aşağ›da VI); 12. madde: çocuğu ilgilendiren bütün meselelerde çocuğun görüşlerine sayg›, çocuğu ilgi-
lendiren herhangi bir adlî ya da idarî kovuşturmada çocuğun görüşlerinin dinlenmesi.
IV. Kişisel haklar ve özgürlükler
7. madde: isim, uyruk, ana-babas›n› bilme ve ana-babas› taraf›ndan bak›lma hakk›; 8. madde: çocuğun
kimliğinin korunmas›; 13. madde: ifade özgürlüğü; 14. madde: düşünce, din ve vicdan özgürlüğü; 15.
madde: örgütlenme ve bar›şç› toplant› yapma özgürlüğü; 16. madde: özel yaşam›n gizliliğinin korunma-
s›; 17. madde: çocuğun bilgiye ulaşmas› ve kitle iletişim araçlar›n›n rolü; 37(a). madde: işkenceye ya da
diğer ac›mas›zca, insanl›k d›ş› ya da aşağ›lay›c› muameleye ya da cezaya maruz kalmama hakk› (Peri-
yodik Raporlar K›lavuzu’nda kişisel haklar› ve özgürlükleri oluşturan hükümlerin yaln›zca bu hükümler
olmad›ğ› belirtilmektedir).
V. Aile ortam› ve alternatif bak›m
5. madde: ana-baba rehberliği ve çocuğun gelişim kapasitesi, 18(1). ve (2). madde: ana-baban›n sorum-
luluklar› ve Devlet’in yard›m›; 9. madde: ana-babadan ayr›lma; 10. madde: ailenin yeniden birleştirilme-
si; 11. madde: çocuğun yasa d›ş› yollardan yurtd›ş›na ç›kar›lmas›; 27(4). madde: çocuğun giderlerinin
karş›lanmas›; 20. madde: aile ortam›ndan yoksun kalma; 21. madde: evlat edinme; 25. madde: yerleşim
ve bak›m›n belirli sürelerde denetlenmesi; 19. madde: şiddetin tüm biçimlerinden korunma; 39. madde:
şiddet mağdurlar›n›n yeniden sağl›ğa kavuşturulmas› ve toplumla yeniden bütünleştirilmesi (ayr›ca bkz.
aşağ›da VIII).
VI. Temel sağl›k ve sosyal güvenlik
6. madde: yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakk› (bkz. III ve yukar›s›); 18(3). madde: çal›şan ebevey-
ne destek; 23. madde: özürlü çocuklar›n haklar›; 24. madde: sağl›kl› yaşama ve sağl›k hizmetlerinden ya-
rarlanma; 26. madde: sosyal güvenlik hakk›; 27(1)-(3). madde: yeterli bir yaşam standard› hakk›.
VII. Eğitim, eğlence ve dinlenme etkinlikleri ve kültürel etkinlikler
28. madde: eğitim hakk›; 29. madde: eğitimin amaçlar›; 31. madde: eğlenme, oyun ve kültürel ve sanat-
sal etkinliklere kat›lma hakk›.
VIII. Özel koruma önlemleri
A. Olağanüstü durumlarda Çocuklar
22. madde: mülteci çocuklar; 38. madde: çocuklar ve silahl› çat›şma; 39. madde: çocuk mağdurlar›n ye-
niden sağl›klar›na kavuşturulmas› (ayr›ca bkz. yukar›da V)
.B. Çocuk Adalet Sistemine dahil olan çocuklar
40. madde: Çocuk adalet sistemi; 37(a). madde: ömür boyu hapis ve idam cezas›na yönelik yasak; 37(b)-
(d). madde: özgürlüğün k›s›tlanmas›; 39. madde: çocuk mağdurlar›n yeniden sağl›klar›na kavuşturulma-
s› ve toplumla yeniden bütünleştirilmeleri (ayr›ca bkz. yukar›da V).
C. Sömürülme durumunda olan Çocuklar 
32. madde: çocuk işçiliği; 33. madde: uyuşturucu madde al›şkanl›ğ›; 34. madde: cinsel sömürü; 35. mad-
de: çocuk sat›ş›, ticareti ya da kaç›r›lma; 36. madde: diğer sömürü biçimleri. 
D. Az›nl›ğa ya da yerli gruba mensup çocuklar
30. madde.
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Çocuk Haklar› Komitesi:
“Rapor Verme Usullerine Genel Bak›fl” - al›nt›lar

“B. Taraf Devletler’in raporlar›n›n incelenmesi”
Toplant› Öncesi Çal›flma Grubu’nun çal›flmas›

(Ayr›ca bkz. Komite taraf›ndan 1999 y›l›nda benimsenen Oturum öncesi Grup Çal›şmas› K›lavuzuna
bkz. s.639)

Taraf Devletler’in raporlar›na ilişkin Hükümet temsilcileriyle yürütülen tart›şmalar bir Çal›şma Gru-
bu’yla haz›rlan›r. Çal›şma Grubu, olağan koşullarda, bir sonraki oturumun haz›rl›klar›n› yapmak için
Komite’nin oturumundan hemen sonra toplan›r. Oturum öncesi toplant›ya kimi Komite üyeleri çağr›-
l›r. Bu toplant›lar genele aç›k değildir ve resmî kay›t söz konusu değildir. Çal›şma Grubu taraf›ndan
al›nan herhangi bir karar, bütün üyelerin kat›ld›ğ› bir sonraki toplant›da Komite’ye rapor edilir. Ça-
l›şma Grubu’nun temel amac›, Devletler’in temsilcileriyle tart›ş›lacak en önemli konular› baştan be-
lirlemektir. Amaç, raporlar›n incelenmesi s›ras›nda ortaya ç›kabilecek başka konular› Taraf Devlet-
ler’e önceden haber vermektir. Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme geniş, kapsaml›, karmaş›kt›r; Hükü-
met temsilcilerinin başl›ca sorunlar›n baz›lar›na yan›tlar›n› önceden haz›rlamalar› olanağ› tart›şmay›
daha yap›c› hale getirecektir. Sekretarya, incelenecek her bir raporla ilgili bilgileri içeren ülke dosya-
lar›n› Toplant› Öncesi Çal›şma Grubu için haz›rlar. Komite, bu amaçla, Birleşmiş Milletler’i, ilgili ku-
rumlar› ve özel kuruluşlar›, hükümet d›ş› kuruluşlar› ve diğer yetkili kurumlar› ilgili belgeleri Sekre-
taryaya sunmaya çağ›r›r. Baz› bilgiler, ülke tahlil belgelerinin içinde yer al›r, diğer bilgiler ise, otu-
rumlar s›ras›nda Komite üyelerinin edinebildiği dosyalar içine yerleştirilir. UNICEF, ILO, WHO,
UNHCR, UNESCO, UNDP ve Dünya Bankas› gibi Birleşmiş Milletler sistemi içinde yer alan kurum
ve kuruluşlarla birlikte insan haklar› anlaşmalar›yla kurulmuş kurum ve mekanizmalardan ve hem
ulusal hem de uluslararas› hükümet d›ş› kuruluşlardan ilgili belgelerin al›nmas› üzerinde özellikle du-
rulmal›d›r. Bu tür katk›lar, Sözleşme’nin 45(b). maddesi çerçevesinde yer alan teknik tavsiye ve yar-
d›m hakk›ndaki tart›şmalara ilişkin olarak da önem taş›maktad›r. Birleşmiş Milletler kurum ve kuru-
luşlar›n›n temsilcileri Çal›şma Grubu toplant›lar›nda yer al›r ve uzman tavsiyelerinde bulunurlar. Ça-
l›şma Grubu, ayr›ca, bilgi sağlamak amac›yla hükümet d›ş› kuruluşlar da dahil diğer yetkili kurumla-
r›n temsilcilerini de çağ›rabilirler. Çal›şma Grubu, ilgili Hükümet’e diplomatik kanallardan gönderi-
len bir Konular Listesi haz›rlar. Diyaloğun etkinliğin artt›rmak amac›yla Komite, Taraf Devlet’ten
Konular Listesi’ni, yan›t olarak, oturum öncesinde, Komite’nin çal›şma dillerine çevrilmesi için ge-
reken zaman içinde vermesini ister. Komite’nin gelecek oturumuna ilişin davetiyede planlanan tart›ş-
man›n tarihi, saati ve yer belirtilerek Taraf Devlet’e gönderilir.

Raporun sunumu

Taraf Devlet’in raporu, hem Devlet temsilcilerinin hem de Komite üyelerinin söz ald›ğ› Komite’nin
aç›k ve genel toplant›lar›nda tart›ş›lacakt›r. Toplant›larda, Birleşmiş Milletler ilgili kurum ve kuruluş-
lar› da temsil edilir. Toplant›lar›n özet kay›tlar› bas›l›r ve Birleşmiş Milletler Haber Bölümü, Bas›n
Bildirileri’nde tutanaklara yer vermeleri amac›yla davet edilir. Diğer gazetecilerin, hükümet d›ş› ku-
ruluşlar›n temsilcileri ve konuyla ilgilenen bireyler olarak, kat›lmalar› serbesttir. Olgusal durumun ya-
z›da büyük ölçüde aç›klanmas›yla, tart›şmalarda, Sözleşme’nin uygulanmas›nda “kaydedilen ilerle-
me”yi ve “karş›laş›lan güçlükleri ve nedenleri” tahlil etmeye yer verilmelidir. Temsilcilerin yap›c› ol-
mas› amac›yla, “uygulama öncelikleri” ve “gelecekteki hedefler” hakk›ndaki tart›şmalara yeterli za-
man ayr›lmal›d›r. Bu nedenlerle, Komite, Taraf Devlet’in temsilinin, çocuk haklar›yla ilgili stratejik
kararlara somut biçimde dahil olan bir temsilciler heyetiyle yap›lmas›n› memnuniyetle karş›lamakta-
d›r. Temsilciler heyetine, Hükümet’te yetkili olan birisi başkanl›k ettiğinde tart›şmalar daha verimli
olacakt›r ve politika oluşturmada ve uygulama etkinliklerinde daha fazla etkiye sahip olacakt›r. Ra-
porun k›sa tan›t›m›ndan sonra, Devlet’in temsil heyetinden K›lavuzlar’›n birinci k›sm›ndan, yani uy-
gulamaya yönelik genel önlemler, başlayarak Konular Listesinde yer alan konular hakk›nda bilgi ver-
mesi istenir. Daha sonra diyalog başlar. Komite üyeleri bunlardan başka sorular sormak ya da yaz›l›
ve sözlü yan›tlarla ilgili yorum yapmak isteyebilirler ve temsil heyeti de bunlara karş›l›k verebilir.
Tart›şma, K›lavuzlar’a göre bir sonraki gruptaki konulara doğru ad›m ad›m ilerler. Sözleşme’nin ko-
nusu ve amac› ile bağdaşmayan çekincelerin kabul edilemeyeceğini belirten Sözleşme’nin 51. mad-
desi 2. paragraf› ›ş›ğ›nda Sözleşme’ye çekince koymuş Taraf Devletler’e bu durumun yaratabileceği
sonuçlar sorulabilir. Bir diğer başvuru kaynağ›, çekincelerin net ve s›k› biçimde formüle edilmesini 
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ve Devletler’in çekinceleri, geri alma düşüncesiyle düzenli bir biçimde gözden geçirmesini tavsiye
eden 1993 Dünya İnsan Haklar› Kongresi’ndeki tavsiyedir.Tart›şman›n sonuna doğru, Komite üyele-
ri rapor ve toplant› hakk›ndaki gözlemlerini özetlerler ve ayr›ca teklif ve tavsiyelerde bulunabilir-
ler. Son olarak, Devlet’in temsilciler

heyeti son bir aç›klama yapmaya çağr›l›r. Bundan sonra, Komite, bir başka toplant›da, teklif ve tavsi-
yeleri içeren yaz›l› Sonuç Gözlemleri’ni karara bağlayacakt›r. Sunulan bilgilerin yetersiz olduğu ve
birtak›m konular›n daha fazla aç›klanmas› gereksinimi olduğu düşünülürse ve rapor hakk›ndaki tar-
t›şmalar›n gelecek oturumda da sürmesine karar verilirse gözlemler ön haz›rl›k niteliğinde olacak ve
Taraf Devlet buna uygun olarak haberdar edilecektir. Sonuç Gözlemleri, genellikle şu unsurlar› kap-
sar: Giriş; olumlu yönler (kaydedilen ilerleme dahil); uygulamaya engel olan nedenler ve güçlükler;
ilgilenilecek başl›ca konular; Taraf Devlet’e yönelik teklif ve tavsiyeler. Ön Gözlemler de genellikle
benzer bir yap›ya sahiptir ancak bunlar›n son gözlemler olmad›ğ› aç›klan›r.Komite, gözlemlerinde,
Sözleşme’nin 44. maddesi uyar›nca, Taraf Devlet’in durumunu daha iyi değerlendirebilmek amac›y-
la, Taraf Devlet’ten ek bilgiler isteyebilir. Bu tür yaz›l› malzemenin son sunum tarihi belirlenecek-
tir.Sonuç Gözlemleri, kendisinin de bir parças›n› oluşturduğu raporun kabul edilmesi s›ras›nda Komi-
te oturumunun son günü aç›klan›r. Rapor kabul edilir edilmez ilgili Taraf Devletler’e verilir ve ayr›-
ca Komite’nin resmî belgeleri olarak bas›l›r. Sözleşme’nin 44. maddesinin 5. paragraf› uyar›nca Ko-
mite raporlar›, her iki y›lda bir, Ekonomik ve Sosyal Konsey arac›l›ğ›yla Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nun dikkatine sunulur. 

44. maddenin 6. paragraf›n›n ruhuna göre, Sonuç Gözlemleri’nin ilgili Taraf Devlet’te yayg›n biçim-
de erişilmesini sağlamak önemlidir. İstendiği takdirde, Taraf Devlet, sağlad›ğ› ek bilgiler çerçevesin-
deki gözlemlerden herhangi birini Komite’ye sunabilir.

C. Takip ifllemi için geçerli usuller

Komite taraf›ndan Sonuç Gözlemleri’nde aç›klanan ilgi kapsam›ndaki noktalar, Taraf Devlet’in bir
sonraki raporunda ayr›nt›l› şekilde aç›klanacakt›r. Komite gözlem raporunda ayr›nt›l› bilgiler almay›
özellikle istediği baz› özel konulardan söz edebilir. 

Komite’nin 44. maddenin 4. paragraf› uyar›nca ek bilgiler talebinde bulunduğu durumlarda bu tür bil-
giler gelecek oturumun gündeminde yer alacakt›r. Bir Taraf Devlet’in raporunun tart›şmas› Komite
taraf›ndan yap›lan Ön Gözlemler’le sona erdiğinde diyalog gelecek oturumda devam edecektir. Ön
Gözlemler bir sonraki aşamada tart›ş›lacak konular› ana hatlar›yla sunar ve Komite’nin önceden ve
yaz›yla daha başka hangi bilgileri istediğini özellikle belirtir. 

Komite, 45(b). madde uyar›nca, Komite’nin gözlemleri ve teklifleri yan›nda Taraf Devletler’den ge-
len bir isteği ya da teknik tavsiye ya da yard›ma gereksinim olduğunu belirten herhangi bir raporu, İn-
san Haklar› Merkezi de dahil ilgili kuruluşlara ve kurumlara iletebilir. Bu, hem rapor süresince hem
de uygulama programlar›yla ilgili gereksinimlere ilişkindir. 

Devletler, İnsan Haklar› Merkezi Dan›şma Hizmetleri ve Teknik Yard›m Program›’ndan destek iste-
yebilirler. Bu tür istekler, raporun onaylanmas› ya da kabulu ve haz›rlanmas› için gerekli olan incele-
meler yan›nda Sözleşme’nin ilke ve hükümlerinin bilinmesi ve ulusal yasalara ve eylem planlar›na da-
hil edilmesi amac›yla eğitim seminerleri ve öteki etkinliklerle ilgili olabilir. Komite’nin Sonuç Göz-
lemleri, ilgili tüm Birleşmiş Milletler kurum ve kuruluşlar› yan›nda diğer yetkili kurumlara da dağ›t›-
l›r ve uluslararas› işbirliği hakk›ndaki tart›şmalar için bir temel olarak hizmet görür. Komite, gözlem-
lerinde, ayr›ca, bu tür işbirliğine gereksinime ve işbirliği olanaklar›na özel at›fta bulunur.

D. Gecikmifl raporlara iliflkin usul 

Sözleşme, raporu zaman›nda sunmay›, kendi baş›na bir yükümlülük haline getirmektedir. Komite, ra-
porun zaman›nda sunulmas›n›n önemini vurgulamaktad›r. Kay›tlar, hangilerinin gecikmiş olduğu
özellikle belirtilerek raporlar›n sunulmas› üzerine tutulur. Komite, Devletler’e düzenli aral›klarla ha-
t›rlatmalar yapar. Bu tür haberleşmelerle, Devletler için, Birleşmiş Milletler İnsan Haklar› Merke-
zi’nden teknik yard›m ve dan›şmanl›k hizmetleri isteme olanağ› hakk›nda bilgi de verilir. Bir Taraf
Devlet’in ›srarl› biçimde rapor vermemesi durumunda, Komite, ülkedeki durumu rapor olmaks›z›n
tüm elde edilebilir bilgiler temelinde ele almaya karar verebilir. Bu yap›lmadan önce, Devlet, söz ko-
nusu karardan haberdar edilecektir. 

(ÇHS/K/34)
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Ayr›ca, Taraf Devletler’e, Taraf Devletler’in ra-
porlar›n›n ilk k›sm› için Birleştirilmiş K›lavuzlar
gönderilmektedir (İHB/1991/1). Taraf Devlet-
ler’in, çeşitli Sözleşme’lerde yer alan rapor verme-
ye ilişkin yükümlülüklerinin tekrar tekrar yerine
getirilmesini önlemeye yönelik olarak Birleşmiş
Milletler insan haklar› antlaşmalar› çerçevesinde
kurulmuş çeşitli denetim organlar›nca söz konusu
K›lavuzlar üzerinde anlaşmaya var›lm›şt›r. 

Komite’nin rapor sürecine “genel
bak›fl›”

Komite, Ekim 1994’teki 7. oturumunda rapor usu-
lüne ilişkin bir “genel bak›ş” kabul etti. Genel ba-
k›ş, 

“Taraf Devletler ve Birleflmifl Milletler kurulufllar›

ve hükümet d›fl› kurulufllar gibi di¤er yetkili ku-

rumlar da dahil Sözleflme’nin uygulanmas›yla il-
gilenen baflka kurumlar için varolan usulleri da-
ha saydam ve kolayca ulafl›labilir hale getirme-
yi” amaçlamaktad›r.

“Komite, tüm Taraf Devletler’e, K›lavuzlar’a uy-
gun olarak ve tam ve zamanl› bir biçimde rapor
haz›rlamalar›n› ve vermelerini fliddetle tavsiye
etmektedir.” (7. oturum raporu Eylül/Ekim
1994, ÇHS/K/34, Ek V)

Genel Bak›ş, Taraf Devletler’in raporlar›n›n ince-
lenmesi sürecini ve raporlar› izleme ve gecikmiş
raporlar için usulleri tan›mlamaktad›r (al›nt›lar
için bkz. s. 638’deki kutu yaz›s›).

Oturum öncesi çal›flma grubu toplant›lar›

Madde 43’te (s.628) de belirtildiği gibi Komite
her oturumunda, Taraf Devletlerin raporlar›n›n bir
sonraki oturumda incelenmesine haz›rl›k olmak
üzere bir haftal›k “Oturum öncesi çal›şma grubu”
toplant›s› yapmaktad›r. Bundan amaçlanan, uz-
man kuruluşlar›n, UNICEF’in ve Sözleşmenin uy-
gulanmas› konusunda bilgi verebilecek diğer ku-
ruluşlar›n görüşlerine başvurulmas›d›r (bkz. mad-
de 45, s. 643). “Diğer kuruluşlar” aras›nda hükü-
met d›ş› kuruluşlar (HDK) da yer almaktad›r. Bu
ön oturumlar kamuoyuna aç›k değildir. 

Komite, 1999 y›l›nda yapt›ğ› 22. oturumunda,
“Çocuk Haklar› Komitesi Oturum Öncesi Grup
Çal›şmas› Toplant›lar›na diğer ortaklar›n da
(HDK’lar ve tek tek uzmanlar) kat›l›m› için k›la-
vuz” başl›kl› bir metni benimsemiştir. Bundan
amaçlanan, Sözleşmenin bir ülkede nas›l uygulan-
d›ğ›na ilişkin “kapsaml› ve uzmanl›ğa dayanan”
görüş oluşturulmas›d›r. Komite, eline ulaşan yaz›-
l› bilgilere dayanarak seçilmiş HDK’lara bu otu-
rumlara tak›lmas› için yaz›l› davet ç›karmaktad›r. 

Komite 1999 y›l› May›s ay›nda “ülke raportörlü-
ğü” sistemine yeniden dönülmesini kararlaşt›rm›ş-
t›r. Bu sistemde bir Komite üyesi incelenecek her
rapor için raportör olarak görevlendirilmektedir.
Raportörün sorumluluklar› şunlard›r:

• Süreç boyunca sekreteryadaki uygun kişiyle
sürekli temas halinde bulunmak;

• Gerek oturum öncesindeki gerekse oturum s›-
ras›ndaki tart›şmalar› “yönlendirmek”;

• Oturum öncesi toplant›n›n ard›ndan Taraf
Devlete iletilecek konu başl›klar›n› son haline
getirmek;

• Sonuç gözlemleriyle tavsiyelerin son halini
gözden geçirerek bunlar›n istenen amaca hiz-
met eder içerikte olmas›n› sağlamak (22. otu-
rum raporu, Eylül/Ekim 1999, ÇHS/K/90, pa-
rag. 318). 

Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme
HDK Grubu

Çocuk Haklar›na Dair Sözleşme HDK Grubu,
Çocuk Haklar› Komitesine hükümet d›ş› kuru-
luşlar›n da rapor sunmalar›n› sağlamak amac›y-
la çal›şmaktad›r. Grup, çocuk haklar› alan›nda
çal›şmalar yapan 50’den fazla uluslararas› hükü-
met d›ş› kuruluştan oluşmaktad›r. Amaç, Söz-
leşmenin tan›t›lmas›na, uygulanmas›na ve izlen-
mesine katk›da bulunmakt›r. HDK grubu Ce-
nevre’de düzenli olarak toplanarak çal›şmalar›-
n›n eşgüdümünü sağlamakta ve ortak stratejiler
geliştirmektedir. HDK’lar›n çocuk haklar› ko-
nusunda ulusal ölçekte koalisyon oluşturmalar›-
n› destekleyecek bir görev birimi de bulunmak-
tad›r. HDK grubu rapor işlemine yol gösteren
bir k›lavuz haz›rlam›şt›r: Çocuk Haklar› Komi-
tesine Rapor Sunacak HDK’lar için K›lavuz
(1998 y›l›nda gözden geçirilmiş bas›m). Bu ya-
y›nla amaçlanan, Sözleşmenin ülkeler ölçeğinde
daha ileri düzeyde uygulanmas›na yard›mc› ol-
mak üzere süreç hakk›nda gerekli bilgileri sağ-
lamakt›r. HDK Grubu ile şu adresten temasa ge-
çilebilir: 

NGO Group for the Convention

on the Rights of the Child 

c/o Defence for Children International (DCI)

P.O. Box 88, 1211 Geneva 20, Switzerland

Ph. (41) 22 734 0558; fax (41) 22 740 1145

e-mail: ngo-crc@tiscalinet.ch

HDK Raporlar› 

İlgili HDK’n›n raporun gizliliği konusunda bir
kay›t düşmemiş olmas› durumunda HDK’lar›n
Komitenin dikkatine sunduğu raporlara şu ad-
resten ulaş›labilir: www.crin.org
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Oturum öncesi toplant›dan elde edilen, bir sonra-
ki oturumda gözden geçirilecek Taraf Devlet ra-
porlar› ile ilgili konu başl›klar›d›r. Bunlar haliha-
z›rda üç başl›k alt›nda toplanmaktad›r: Birinci bö-
lüm: incelemeden önce Taraf Devletçe sunulmas›
gereken özel ek ve güncelleştirilmiş bilgiler; ikin-
ci bölüm: incelenecek raporda yer verilen yeni ya-
salara, kurumlara ve politikalara ilişkin güncelleş-
tirilmiş k›sa bilgiler; üçüncü bölüm: Komitenin

Taraf Devletle diyalogu s›ras›nda ele almay› dü-
şündüğü belli başl› konular›n ön listesi. Ancak,
bunlar için yaz›l› bir yan›t gerekmemektedir ve di-
yalog s›ras›nda başka konular›n gündeme getiril-
mesi de mümkündür. Komite, Taraf Devletlerce
Sözleşmenin çevirisinin yap›lm›ş olmas› halinde
bu çevirileri de istemektedir. Komite halen Söz-
leşmeni farkl› dillerdeki versiyonlar›n› toplamak-
tad›r. 

Ortaklar›n (HDK’lar ve uzmanlar) Çocuk Haklar› Komitesi
Oturum öncesi Çal›flma Grubu Toplant›lar›na Kat›lmalar›na
‹liflkin K›lavuz

“1. Sözleşmenin 45 (a) maddesine göre Çocuk Haklar› Komitesi, Sözleşmenin uygulanmas›na ilişkin
uzman görüşü aktarmak üzere uzman kuruluşlara, UNICEF’i ve bu alanda yetkin diğer organlara çağ-
r›da bulunabilir. “Yetkin diğer organlar” kapsam›na hükümet d›ş› kuruluşlar (HDK) da girmektedir.
Çocuk Haklar› Sözleşmesi, uygulamada HDK’lara aç›k biçimde izleme görevi veren tek uluslararas›
insan haklar› belgesidir. Komite, Sözleşmenin belirli bir ülkedeki uygulanmas›n›n hangi yönde geliş-
tiği konusunda eksiksiz bilgilere ve uzman görüşlere ulaşmak amac›yla HDK’lar› rapor vermeye, bel-
ge sağlamaya ve görüş bildirmeye sürekli ve sistematik biçimde teşvik etmiştir. Komite, uluslararas›,
bölgesel, ulusal ve yerel kuruluşlar›n yaz›l› olarak sunacaklar› bilgileri memnuniyetle karş›layacakt›r.
Bu bilgiler tek tek HDK’lar ya da HDK’lar›n ülke ölçeğindeki platformlar› taraf›ndan sunulabilir. 

2. Çal›şmalarda kolayl›k sağlanmas› aç›s›ndan, ulusal, bölgesel ve uluslararas› HDK’lar›n yaz›l› bil-
gilerinin, ilgili Oturum Öncesi Çal›şma Grubu toplant›s›ndan en az iki ay önce Komite Sekreterliğine
iletilmesi gerekir. Her belge 20 kopya olarak Sekreterliğe iletilmelidir. Bilgi sağlayan HDK’lar bu bil-
gilerin kaynağ›n›n gizli tutulmas›n› isteyip istemediklerini Komiteye özellikle bildirmelidirler. 

3. Bölgesel ve uluslararas› HDK’lar›n az önce sözü edilen oturum öncesi grup toplant›lar›na kat›lmak
istemeleri halinde, bu yöndeki bir talebin toplant›dan en az iki ay önce sekreterlik arac›l›ğ›yla Komi-
teye ulaşt›r›lmas› gerekir.

4. Komite, kendisine ulaşan yaz›l› bilgilere istinaden, bu toplant›lara kat›lmak üzere belirlenen
HDK’lara yaz›l› bir çağr›da bulunacakt›r. Komite bu çerçevede yaln›zca Taraf Devletin raporuyla il-
gili olup özellikle önem taş›yan bilgilere sahip HDK’lara çağr›da bulunacakt›r. Öncelik, bilgilerini za-
man›nda ulaşt›ran, ilgili Taraf Devlette görev yapan ve halihaz›rda Komitenin elinde bulunan bilgile-
re ek olarak birinci elden bilgi verebilecek kuruluşlara tan›nacakt›r. İstisnai durumlara mahsus olmak
üzere Komite çağr›lan taraflar›n say›s›n› s›n›rl› tutabilir.

5. Komitenin Oturum Öncesi Çal›şma Grubu, HDK’lar dahil taraflarla Çocuk Haklar› Sözleşmesinin
belirli bir ülkede uygulanmas›na ilişkin diyalog aç›s›ndan özel bir f›rsat sunmaktad›r. Bu nedenle Ko-
mite, belirli bir ülkeden gelen HDK’lar›n sunuş konuşmalar›n› 15 dakika ile, diğerlerinin ise 5 daki-
ka ile s›n›rland›rmalar›n› tavsiye etmektedir. Bu s›n›rlama, Komite üyelerinin gelenlerle yap›c› bir di-
yalog içine girebilmeleri aç›s›ndan gerekli görülmektedir. Sözlü sunuşlar, yaz›l› olarak sunulan bel-
gelerde yer alan önemli noktalara değinmelidir.

Oturum Öncesi Çal›şma Grubu Toplant›s› kamuoyuna kapal›d›r; dolay›s›yla, d›şardan gözlemci bu-
lunmas› söz konusu değildir.”

(ÇHS/C/90, Ek VIII, s. 111).
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Çocuk Haklar› Komitesi
Sözleflme uyar›nca Taraf Devletler’ce sunulmas› gereken rapor-
lara iliflkin K›lavuz’dan al›nt›lar

Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun tam metni için, bkz. Ek 3, s. 687.

‹lk Raporlar K›lavuzu

“Uygulamaya Yönelik Genel Önlemler

...

Taraf Devletler’den, Sözleşme’nin 44. maddesinin 6. paragraf›na uygun olarak, raporlar›n›n kendi
ülkelerinde geniş bir çevre taraf›ndan edinebilmesini sağlamak amac›yla ald›ğ› ya da öngördüğü ön-
lemleri tan›mlamas› istenir.”

(ÇHS/K/5, parag. 11).

Periyodik Raporlar K›lavuzu

“I. UYGULAMAYA YÖNELİK GENEL ÖNLEMLER

...

Taraf Devletler’den, Sözleşme’nin 44. maddesinin 6. paragraf›na uygun olarak, raporlar›n›n kendi
ülkelerinde geniş bir çevre taraf›ndan edinebilmesini sağlamak amac›yla ald›ğ› ya da öngördüğü ön-
lemleri tan›mlamas› istenir. Bu çerçevede, lütfen aşağ›daki noktalar› belirtiniz:

Mevcut raporun haz›rlanmas› sürecini, özellikle merkezî, bölgesel ve yerel düzeylerde ve uygun ise
taşra ve eyalet düzeylerinde kat›lan hükümet birimlerinin ve hükümet d›ş› kuruluşlar›n dahil edilme-
si ölçüsü. Raporun haz›rlanmas› sürecine kat›lan örgütlerin say›s›na ilişkin bilgiye yer verilmelidir;

Raporu, ulusal, yerel, az›nl›k ya da yerli dillerde umuma ilân etmek, çevirmek ve yaymak için at›lan
ad›mlar. Rapor edilen dönemde, yap›lan toplant› say›s›na (parlamento ya da hükümet konferanslar›,
atölye çal›şmalar›, seminerler gibi), raporu aç›klayan, radyo ya da televizyonda yay›mlanan prog-
ramlar› ve bas›l› yay›nlar›n say›s›na ve bu tür etkinliklerine kat›lan hükümet d›ş› kuruluşlar›n say›s›-
na ilişkin bilgi verilmelidir;

Herhangi bir parlamento oturumu ya da medyada konunun izlenmesi ve ele al›nmas› dahil, Taraf
Devlet’in raporuna ilişkin olarak Komite taraf›ndan kabul edilen Sonuç Gözlemleri’nin ve özet ka-
y›tlar›n geniş biçimde yay›lmas›n› ve ele al›nmas›n› sağlamak amac›yla al›nan ya da öngörülen ön-
lemler. Rapor edilen dönemde, yap›lan toplant› say›s› (parlamento ya da hükümet konferanslar›, atöl-
ye çal›şmalar›, seminerler gibi), Sonuç Gözlemleri ve özet kay›tlar› aç›klayan radyo ya da televizyon-
da yay›nlanan programlar›n ve bas›l› yay›nlar›n say›s› ve bu tür etkinliklere kat›lan hükümet d›ş› ku-
ruluşlar›n say›s› dahil olmak üzere, Sonuç Gözlemleri’ni ve özet kay›tlar› umuma ilân etmek amac›y-
la yap›lan etkinlikleri lütfen belirtiniz.”

(ÇHS/K/58, parag. 23)

Taraf Devletlerin raporlar›n›n
incelenmesi

Sözleşmeye Taraf Devlet say›s›n›n fazlal›ğ› (2002
Mart ay› itibar›yla 191), Komitenin incelemesi ge-
reken raporlarda bir birikmeye yol açm›şt›r. Ko-
mite, bu y›ğ›lmay› azaltmak amac›yla 1999 y›l›n-
da her oturumda ele al›nan rapor say›s›n› 9’a ç›-
karmaya karar vermiştir. 

Komite, her oturumun sonunda Sonuç Gözlemle-
rini aç›klamaktad›r. Bu gözlemler, Komitenin yo-
rumlar›n› ve tavsiyelerini özetlemektedir. Komite
19. oturumundan başlayarak Sonuç Gözlemlerinin
düzenini değiştirmiş, belirlenen “endişe yaratan
hususlar” başl›ğ›n› ilgili “tavsiyelerle” tek bölüm-

de toplam›şt›r (bu uygulaman›n ilk örneğini Ekva-
dor’un ilk raporuna ilişkin olarak 1998 y›l› Eylül
ay›nda aç›klanan Sonuç Gözlemleri oluşturmakta-
d›r (Ekvador İRSG, Add. 93)). 

Komite kimi durumlarda Taraf Devletlerden özel
takip bilgileri talep etmektedir. Komite, sekreter-
likten, bu taleplerin ayr›nt›lar›n› kayda geçirmesi-
ni ve listeleri düzenli olarak yay›nlamas›n› iste-
miştir (örneğin bkz. ÇHS/K/27/Rev. 11). 

‹htiyari protokoller

Çocuk Haklar› Sözleşmesi çerçevesindeki İhtiyari
İki Protokolle ilgili rapor düzenlemeleri konusun-
da bkz. s. 650 ve s. 655.
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Komitenin raporlar›

Madde 44 (5)’e göre Komite kendi çal›şmalar›na
ilişkin olarak her iki y›lda bir Ekonomik ve Sosyal
Konsey arac›l›ğ›yla Genel Kurula bilgi vermek
durumundad›r. Komite, her oturumundan sonra
bir rapor benimsemektedir. Komitenin çal›şmala-
r›n›n belgelere dökülmesiyle ilgili ayr›nt›lar için
bkz. s. 229. 

Sözleflme çerçevesinde
haz›rlanan raporlar›n yayg›n
biçimde edinilmesini sa¤lamak:
madde 44(6)

Çocuk Haklar› Komitesi, Sonuç Gözlemleri’nde
değişmez bir biçimde her Taraf Devlet’e, İlk Ra-
por’un, Komite’ye sunulan herhangi bir ek bilgi-
nin, Komite ile yürütülen tart›şmalar›n özet kay›t-
lar›n›n ve Komite’nin Sonuç Gözlemleri’nin yay-
g›n biçimde edinilmesini sağlamalar›n› ›srarla tav-
siye etmiştir. 44. maddenin 6. paragraf›, Taraf
Devletler için “raporlar›n›n kendi ülkelerinde
geniş bir çevre taraf›ndan edinilebilmesini sağ-
lama”y› zorunlu k›lmaktad›r. Komite, Taraf Dev-
letler’e, uygun düşen dillere çeviriyi sağlamalar›n›
ve raporlar›n parlamento tart›şmalar›nda konu
edilmesini ve raporun hükümet d›ş› kuruluşlar
taraf›ndan ele al›nmas›n› sağlamalar›n› ›srarla
önermektedir.

UUyygguullaammaa  DDeenneettiimm  LLiisstteessii

MMaaddddee  4444((66))

Devlet

� ‹lk Rapor ya da Periyodik Raporlar K›lavuzu’nun,

� Çocuk Haklar› Komitesi’ne sundu¤u herhangi bir ek bilginin,

� ‹lk Rapor ve Periyodik Raporlar K›lavuzu’na iliflkin tart›flmalar›n özet kay›tlar›n›n,

� Komite’nin ‹lk Rapor ve Periyodik Raporlar K›lavuzu’na iliflkin Sonuç Gözlemleri’nin,

yayg›n biçimde edinilmesini sa¤lam›fl m›d›r?

Bu raporlar

� ulusal, yerel, az›nl›k ya da yerli dillerine çevrilmifl ve bu dillerde yap›lm›fl m›d›r?

� Parlamento’da tart›fl›lm›fl m›d›r?

� uygun düflen hükümet d›fl› kurulufllar ile yap›lan görüflme ve tart›flman›n konusu olmufl mu?
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Sözleflme’nin etkili biçimde uygulanmas›n› gelifltirme ve Sözleflme kapsam›na giren alanda uluslararas› ifl-
birli¤ini teflvik etme amac›yla:

(a) Uzman kurumlar, UNICEF ve Birleflmifl Milletler Örgütü’nün öteki organlar›, bu Sözleflme’nin kendi yetki
alanlar›na iliflkin olan hükümlerinin uygulanmas›n›n incelenmesi s›ras›nda temsil edilme hakk›na sahiptir-
ler. Komite, uzmanlaflm›fl kurumlar›, UNICEF’i ve uygun buldu¤u öteki yetkili kurulufllar›, kendi yetki alan-
lar›n› ilgilendiren konularda uzman olarak görüfl vermeye davet edebilir. Komite, uzman kurumlar›, UNICEF’i
ve Birleflmifl Milletler Örgütü’nün di¤er organlar›n› kendi faaliyet alanlar›na iliflkin kesimlerde Sözleflme’nin
uygulanmas› hakk›nda rapor sunmaya davet edebilir.

(b) Komite, uygun buldu¤u takdirde, Taraf Devletler’ce sunulmufl, bir istem içeren ya da teknik dan›flma ve-
ya yard›m ihtiyac›n› belirten her raporu, gerekiyorsa Komite’nin bu istek veya ihtiyaca iliflkin tavsiye ve göz-
lemlerini de ekleyerek, uzmanlaflm›fl kurumlara, UNICEF’e ve öteki yetkili kurulufllara gönderir;

(c) Komite, Genel Kurul’a Genel Sekreter’den Komite ad›na çocuk haklar›na iliflkin sorunlarda incelemeler
yapt›rmas› iste¤inde bulunulmas›n› tavsiye edebilir;

(d) Komite, bu Sözleflme’nin 44. ve 45. maddeleri uyar›nca al›nan bilgilere dayanarak, telkin ve genel nitelik-
te tavsiyelerde bulunabilir. Bu telkin ve genel nitelikteki tavsiyeler, ilgili olan her Taraf Devlet’e gönderilir
ve flayet varsa, Taraf Devletler’in yorumlar› ile birlikte Genel Kurul’un dikkatine sunulur. 

45. Maddenin Metni

Birleflmifl
Milletler
kurulufllar› ve
di¤er organlarla
iflbirli¤i
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45.
madde, Sözleşme’nin etkili bir
biçimde uygulanmas›n› ve ulus-
lararas› işbirliğini amaçlayan
düzenlemeleri belirler. Madde,

uzmanlaşm›ş kurumlar›n, UNICEF’in ve Birleş-
miş Milletler Örgütü’nün öteki organlar›n›n rolü-
nü ana hatlar›yla belirtir; bu kuruluşlar Sözleş-
me’nin kendi yetki alanlar›na ilişkin hükümlerinin
uygulanmas›n›n incelenmesi s›ras›nda temsil edil-
me hakk›na sahiptirler. Komite bu kurumlar› ve
diğer yetkili kurumlar› (uygun düşen hükümet d›-
ş› kuruluşlar› kapsad›ğ› biçiminde yorumlan›r) uz-
man olarak görüş vermeye ve rapor sunmaya da-
vet edebilir (madde 45(a); Birleşmiş Milletler’in
ilgili kurumlar›n›n ve Birleşmiş Milletler’le ilişki-
li kurumlar›n özet ayr›nt›lar› s. 661’de, Ek 1’de
verilmektedir). Bu organlar›n Sözleşmeyle ilgili
rapor haz›rlama sürecinde yer almalar›na ilişkin
ayr›nt›lar konusunda bkz. madde 44, s.638.

45(b). madde, Komite için, Taraf Devletler’ce su-
nulmuş, bir istem içeren ya da teknik dan›şma ve-
ya yard›m ihtiyac›n› belirten her raporu, gereki-
yorsa Komite’nin bu istek veya ihtiyaca ilişkin
tavsiye ve gözlemlerini de ekleyerek, uzmanlaş-
m›ş kurumlara, UNICEF’e ve öteki yetkili kuru-
luşlara göndermeyi gerekli k›lmaktad›r. Komite,
üçüncü oturumunda uygun olduğunda, Taraf Dev-
letler’in raporlar› hakk›ndaki Sonuç Gözlemle-
ri’nde belirteceğine karar vermiştir. Özel bir tek-
nik tavsiye ya da yard›m program›na gereksinim
olduğu saptand›ğ›nda Komite, Taraf Devlet’ten
gelen hükümet temsil heyeti ile Birleşmiş Millet-
ler ilgili kurumlar›n›n ya da diğer yetkili kurumla-

r›n aras›nda bir toplant› yap›lmas›n› teşvik edece-
ğini belirtmiştir (dördüncü oturum hakk›ndaki ra-
por, Ocak 1993, ÇHS/K/16, parag. 139-145). Ko-
mite Sekreteryas›, Komite taraf›ndan benimsenen
Sonuç Gözlemleri ›ş›ğ›nda teknik dan›şmanl›k ih-
tiyac› duyulan alanlara ilişkin bir tablo haz›rlar ve
bu tabloyu sürekli olarak güncelleştirir (örneğin
bkz. ÇHS/K/40/Rev.20, 13 Kas›m 2001).

45(c). madde, Komite için, Genel Kurul’a Genel
Sekreter’den Komite ad›na çocuk haklar›na ilişkin
sorunlarda incelemeler yapt›rmas› isteğinde bulu-
nulmas›n› tavsiye etmeyi olanakl› k›lmaktad›r.
Örneğin, Graça Machel taraf›ndan yap›lan Silahl›
Çat›şmalar›n Çocuklar Üzerindeki Etkisi konu-
sundaki temel çal›şmay› başlatan, Komite’den
gelen bir öneri olmuştur. (ÇHS/K/16, s. 4, ayr›ca
bkz. madde 38, s. 576)45(d). madde, Komite’yi,
ilgili Taraf Devlet’e iletilecek telkin ve genel
nitelikte tavsiyelerde bulunmaya ve bunlar› şayet
varsa, Taraf Devletler’in yorumlar› ile birlikte
Genel Kurul’a rapor etmeye yetkili k›l›nmak-
tad›r.Komite 2. oturumuna ilişkin raporda, ulus-
lararas› düzeyde çocuk haklar› üzerine yap›lacak
araşt›rmalar›n ve çal›şmalar›n ajandas›n› oluştur-
makta katalizör rolü oynayabileceğini belirtmiştir.
(ikinci oturum hakk›ndaki rapor, Eylül-Ekim
1992, ÇHS/K/10, parag. 60).

Sözleşme’nin 4. maddesi, Sözleşme’nin uygulan-
mas›nda uluslararas› işbirliğinin önemini vurgular
ve Sözleşme’nin 17(b)., 23(4)., 24(4). ve 28(3).
maddelerinde uluslararas› işbirliğine özel gönder-
meler yer al›r. �
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(bu maddelerin tam metinleri için bkz. Ek 2, s. 676-677)

‹mza, onay, kat›lma, yürürlü¤e girifl

Bu maddeler, Sözleşme’nin imzalanmas›na, onaylanmas›na, kabulüne ve yürürlüğe girişine ilişkin dü-
zenlemeleri kapsamaktad›r. Sözleşme’nin bir Devlet’te yürürlüğe girmesi, söz konusu Devlet’in onay ya
da kabul belgesini sunmas›n› izleyen otuzuncu günde başlar. Sözleşme bu biçimde yürürlük kazand›ğ›n-
da, söz konusu Devlet, kendi iç hukuku aç›s›ndan Sözleşme’de yer alan haklara sayg› duyma ve bu hak-
lar› güvence alt›na alma yükümlülüğünü üstlenmiş olur.

Sözleflme’de de¤ifliklik yap›lmas› 

Herhangi bir Devlet Sözleşme’de değişiklik yap›lmas›n› önerebilir. Bu değişiklik önerisi önce Genel
Sekreter’e iletilir, Genel Sekreter de öneriyi Taraf Devletler’e gönderir. Bunun ard›ndan dört ay içinde
Taraf Devletler’in en az üçte biri öneriyi görüşmek ve oylamak üzere bir konferans toplanmas›n› ister-
se, Genel Sekreter bu Konferans’› toplar. Bu konferansta haz›r bulunan ve oy kullanan Taraf Devlet-
ler’in çoğunluğunca kabul edilen herhangi bir değişiklik, onay için Genel Kurul’a aktar›l›r. Değişiklik,
Genel Kurul taraf›ndan onaylan›p Taraf Devletler’in üçte iki çoğunluğu ile kabul edildiğinde yürürlüğe
girer. Bu değişiklik, kabul eden Devletler için bağlay›c› nitelik taş›r.

Çekinceler

Taraf Devletler’in Sözleşme’yi onaylama ya da kabul s›ras›nda koyduklar› çekinceler Genel Sekreter’de
toplan›r ve Genel Sekreter bu çekinceleri bütün Devletler’e iletir.

51. maddenin 2. paragraf›nda “Sözleşme’nin ruhuna ve amac›na uygun düşmeyen çekincelerin kabul
edilemeyeceği” vurgulanmaktad›r. Konulan çekinceler, Genel Sekreter’e bilgi verilerek herhangi bir za-
manda geri çekilebilir. Genel Sekreter, geri çekilen çekinceler konusunda diğer bütün Devletler’i bilgi-
lendirir.

Antlaşmalar Hukuku’na İlişkin Viyana Sözleşmesi’nin 2. maddesi “çekince”yi şöyle tan›mlamaktad›r:
“Bir Taraf Devlet’in, bir antlaşmay› imzalarken, onaylarken, kabul ederken ve antlaşmaya kat›l›rken,
söz konusu antlaşmada yer alan belirli hükümlerin kendi yetki alan› içinde hukukî sonuçlara yol açma-
mas› ya da bu sonuçlar›n değişmesi amac›yla ad› ve ifade biçimi ne olursa olsun yapt›ğ› tek tarafl› aç›k-
lamad›r.”

Sözleflme ile
ilgili ek
hükümler
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Kimi Devletler ise “aç›klama” yaparlar ki, bu aç›klamalar›n amac›, belirli bir ifadenin nas›l yorumlan-
d›ğ›n›n netleştirilmesidir. Bununla birlikte, Sözleşme’nin belirli hükümlerinin “hukukî sonuçlar›n› d›ş-
layan ya da değiştiren” nitelikte görünen aç›klamalar çekince olarak kabul edilir.

Çocuk Haklar› Komitesi, Periyodik Raporlar K›lavuzu’nda İnsan Haklar› Dünya Konferans›’n›n, Dev-
letler’i, koyduklar› herhangi bir çekinceyi geri çekme düşüncesiyle yeniden gözden geçirmeye teşvik et-
tiğini belirtmektedir (A/KONF.157/23, II, parag. 5 ve 46).

K›lavuz “Hükümet’in, eğer varsa, koyduğu çekinceyi geri çekmeyi düşünüp düşünmediği” konusunda
bilgi istemektedir. (parag. 11)

Sözleflme’nin reddi

Bir Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne yaz›l› bildirimde bulunarak
herhangi bir zamanda Sözleşme’yi reddedebilir. Böyle bir ret bir y›l sonra yürürlük
kazan›r.

Sözleflme’nin tevdi makam› 

Sözleşme’nin Tevdi Makam› Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’dir.

Resmî diller

Sözleşme’nin özgün metinleri, Arapça, Çince, Frans›zca, İngilizce, İspanyolca ve Rus-
ça olarak Genel Sekreter’de bulunup, bu metinlerin hepsi eşit ölçüde özgün say›lmak-
tad›r.

Madde

525252
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(‹htiyari Protokolün tam metni için bkz. Ek-2, s. 691 ve

Raporlarla ilgili klavuz için bkz. Ek-3, s. 708).

Ç
ocuk Haklar› Sözleşmesi’nin çocuklar›n
silahl› çat›şmalarda yer almalar›yla ilgili
İhtiyari Protokolü, onaylayan Devletler-
den 18 yaş›ndan küçük kimseyi silah alt›-

na almamalar›n› ve 18 yaş›ndan küçük silahl› kuv-
vetler mensuplar›n›n çat›şmalarda doğrudan yer
almamalar›n› sağlayacak önlemleri almalar›n› ta-
lep etmektedir. Devletler, ayr›ca, 18 yaş›ndan kü-
çük çocuklar›n silahl› gruplar taraf›ndan silahlan-
d›r›l›p çat›şmalarda kullan›lmalar›n› önleyecek
bütün önlemleri almak durumundad›r. İhtiyari

Protokolü onaylayan Devletler, Sözleşmede 15
olarak belirlenen gönüllü askere gitme yaş›n›n da
“y›l olarak” yükseltilmesini sağlayacaklard›r. Her
Devlet, gönüllü askerlikte asgari yaş için bağlay›-
c› bir bildirge yay›nlayacak ve bu askere al›nma-
n›n “zorla olmamas›n›”^sağlayacak güvenceler
koyacaklard›r. Protokolün Giriş bölümü, ayr›ca,
“Çocuk Haklar› Sözleşmesi’nde yen alan haklar›n
yaşama geçirilmesini daha da güçlendirmek için,
çocuklar›n silahl› çat›şmalarda yer almaktan ko-
runmalar› gerektiğini” belirtmektedir. �

Çocuklar›n
silahl›
çat›flmalara
dahil olmalar›
konusundaki
ihtiyari
protokol

Özet
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Konunun Arka Plan›

İhtiyari Protokol, Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu’nun 25 May›s 2000 tarih ve 54/263 say›l› kara-
r›yla benimsenmiştir. Protokol 2001 y›l› Mart ay›-
na kadar 77 Devlet taraf›ndan imzalanm›ş, 14
Devlet taraf›ndan da onaylanm›şt›r. Protokol,
onuncu onay belgesinin tesliminden üç ay sonra,
12 Şubat 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir (mad-
de 10).

Çocuk Haklar› Sözleşmesi haz›rlan›rken, 38’inci
maddenin uluslar aras› insani hukukta mevcut ki-
mi standartlara ters düştüğü yönünde endişelere
doğmuştu ‘bu konu için bkz. madde 38, s. 572).
Böyle bir protokolle ilgili ilk öneri Çocuk Haklar›
Komitesi’nin “Silahl› çat›şmalarda çocuklar” baş-
l›kl› ilk genel görüşmesi s›ras›nda ortaya at›lm›şt›r
(5 Ekim 1992).

Komite, 1993 y›l› Ocak ay›nda yapt›ğ› üçüncü
oturumda, ihtiyari protokolün ön taslağ›n› haz›rla-
may› kararlaşt›rm›şt›r (bkz. 3’üncü oturum raporu,
Ocak 1993, ÇHS/K/16, ek VII). 1994 y›l›nda ya-
p›lan alt›nc› oturum ise şu görüşe yer verilmiştir:

“‹nsan Haklar› Komisyonu’nun, Çocuk Haklar›
Sözleflmesi’ne ihtiyari bir protokol eklenmesi ko-
nusunu öncelikli olarak ele alacak aç›k uçlu bir
çal›flma grubu oluflturulmas›, bu çal›flma s›ras›n-
da temel olarak Çocuk Haklar› Komitesi taraf›n-
dan sunulan ön tasla¤›n al›nmas› yolundaki ka-
rar›n› memnuniyetle karfl›lamaktad›r.” (alt›nc›
(özel) oturum raporu, Nisan 1994, ÇHS/K/29,

s.4). 

Çal›şma grubunun toplant›lar› 1994’ten 2000’e
kadar sürmüştür. Sözleşemeye Taraf Devletlerin
çoğu ve Çocuk Haklar› Komitesi, Protokolün, 18
yaş›ndan küçüklerin dolayl› ya da doğrudan, zo-
runlu olarak ya da gönüllülük temelinde herhangi
bir silahl› çat›şmada yer almamalar›n› sağlayacak
hükümler içermesini arzu etmiştir. Ancak bu ko-
nuda bir mutabakata var›lmas› mümkün olmam›ş-
t›r. Sonuçta ortaya ç›kan, Sözleşmenin 38’inci
maddesinde sağlanan korumay› daha da geliştiren,
ancak Çocuk Haklar› Komitesi, birçok Taraf Dev-
let ve çocuk haklar›yla ilgilenen hükümet d›ş› ku-
ruluşlar taraf›ndan arzu edilen standartlar›n geri-
sinde bir uzlaşma metnidir (ihtiyari protokolü ha-
z›rlayan grubun raporlar› için bkz.
E/CN.4/2000/74). 

Sözleflmedeki standartlar

38’inci maddeye göre Taraf Devletlerin şu yü-
kümlülükleri vard›r: 

• uluslararas› insani hukukun (en başta dört Ce-
nevre Sözleşmesi ve iki Ek Protokol)silahl› ça-
t›şma durumlar›nda uygulanabilir kurallar›na

sayg› göstermek ve gösterilmesini sağlamak);

• 15 yaş›ndan küçüklerin çat›şmalara doğrudan
kat›lmalar›n› önleyecek her tür önmeli almak;

• 15 yaş›ndan küçükleri askere almaktan imtina
etmek;

• 15-18 yaşlar aras›ndakilerin askere al›nmas›n›
söz konusu olduğunda yaşça en büyüklerden
başlamak;

• silahl› çat›şmalardan etkilenen çocuklar›n ko-
runmas› ve bak›m› için gerekli bütün önlemle-
ri almak. 

Çocuk Haklar› Komitesi, “Silahl› çat›şmalardaki
çocuklar” başl›kl› genel görüşmesine ilişkin rapo-
runda ve protokol taslağ›n› haz›rlamakla görevli
gruba ilettiği bilgilerde, silahl› çat›şmalar›n ço-
cuklar üzerindeki etkilerinin Çocuk Haklar› Söz-
leşmesi çerçevesinde ele al›nmas› gerektiğini vur-
gulam›şt›r. Buna göre Devletler kendi egemenlik
alanlar›ndaki çocuklar›n silahl› çat›şma ortamla-
r›nda haklar›n›n gerçekleşmesi için önlemler ala-
caklard›r ve silahl› çat›şma Sözleşmedeki yüküm-
lülüklerden derogasyon için bir mazeret oluştur-
mayacakt›r. Komite, çocuğun tan›m› ve çocuğun
yüksek yarar› kavram›n›n ›ş›ğ›nda, 18 yaş›ndan
küçük hiçbir çocuğun siyahl› çat›şmalarda doğru-
dan ya da dolayl› biçimde yer almamas› ve 18 ya-
ş›ndan küçüklerin zorunlu ya da gönüllü askerlik
hizmetine tabi tutulmamalar› gerektiğine inand›ğ›-
n› belirtmiştir. 

‹htiyari protokolün hükümleri

Gerek giriş bölümünden gerekse hükümlerden an-
laş›labileceği gibi, İhtiyari Protokolün uygulan-
mas› Çocuk Haklar› Sözleşmesi ›ş›ğ›nda gerçek-
leştirilecektir.

Madde 1, Taraf Devletlerden, silahl› kuvvetlere
mensup 18 yaş›ndan küçüklerin çat›şmalarda doğ-
rudan yer almamalar›n› sağlayacak “her tür önle-
mi almalar›n›” istemektedir. 2’inci maddeye göre
Taraf Devletlerin 18 yaş›ndan küçükleri zorunlu
askerlik hizmetine tabi tutmamalar› istenmektedir.
Madde 3, silahl› kuvvetlere gönüllü yaz›lma yaş›-
n›n, Sözleşmenin 38’inci maddesinde belirtilene
göre “y›l olarak” yükseltilmesini istemektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi, 38’inci maddenin
(3) paragraf› Taraf Devletlerin 15 yaş›n› doldur-
mam›ş kişileri askere almamalar›, 15-18 yaş ara-
s›ndakilerde de önceliği yaşça büyük olanlara ver-
meleri istenmektedir. Protokolün 3’üncü maddesi
de, Taraf Devletlerin Sözleşmenin 38. maddesin-
de yer alan ilkeleri dikkate almalar›n› ve “Sözleş-
meye göre 18 yaş›ndan küçüklerin özel koruma
alt›nda olduğunu” kabul etmelerini istemektedir.

Bu son gereklilik, İhtiyari Protokolün Sözleşme,
özellikle de Çocuk Haklar› Komitesi taraf›ndan
belirlenen genel ilkeler ›ş›ğ›nda yorumlanmas› zo-
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‹htiyari Protokolün onay› üzerine yap›lan aç›klamalar

İhtiyari Protokolü onaylayan Devletlerin, askere gönüllü yaz›lmada asgari yaş ve askere al›nman›n
gerçekten gönüllülük temelinde olmas›n› sağlayacak önlemler konusunda aç›klama yapmalar› isten-
mektedir. Bu yönde ilk aç›klama yapan ülke Bangladeş’tir:

“Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Protokolün 3 (2) Maddesi uyar›nca belirtir ki, ülkenin si-
lahl› kuvvetlerine gönüllü yaz›l›mda, istisna tan›mamak üzere, ana babalar›n veya yasal vasilerin r›-
zas›yla asgari yaş, geçici askerlik hizmeti için 16, askerlik mesleği içinse 17’dir.

Bangladeş Hükümeti, ayr›ca, askere yaz›lman›n zorlay›c› yollardan gerçekleşmemesini güvence alt›-
na almak için ald›ğ› önlemleri aşağ›da belirtmektedir:

Silahl› Kuvvetlere insan al›m› ulusal medya ve yay›n organlar›nda yap›lan duyurularla, istisna tan›-
maks›z›n herkes için yap›lmaktad›r.

Başvuranlar, her durumda, park, okul bahçesi ya da benzeri kamuya aç›k bir alanda yap›lmaktad›r.
Bu tür programlara halk›n kat›l›m› da teşvik edilmektedir.

Askerlik için başvuran bir kişi kendini tan›tmadan önce velilerinin ya da yasal vasilerinin bu girişimi
onaylad›klar›na dair yaz›l› bir belge sunmak zorundad›r. Eğer onay verecek kişilerin okuma yazmas›
yoksa beyan yetkili bir kişi taraf›ndan doğrulanmakta ve imzalanmaktad›r.

Başvuran›n, ayr›ca, nüfus kağ›d›n›, reşit belgesini ve okul sicilini sunmas› gerekmektedir.

Başvuranlar, başvuruda talep ettikleri askeri statü ne olursa olsun s›k› bir t›bbi muayeneden geçiril-
mektedirler. Ergenlik tespiti de bu muayenelerin bir parças›d›r. Ergen olmad›ğ› belirlenen bir kişinin
başvurusu otomatikman reddedilmektedir.

Hangi statüde olurlarsa olsunlar, başvuranlar iki y›ll›k zorunlu eğitime tabidirler. Böylece, bu kişile-
rin 18 yaş›na gelmeden önce fiili çat›şmalara kat›lmalar›na imkan kalmamaktad›r. Savaşç› birliklere
verilecekler, bundan önce ciddi bir elemeye tabi tutulmaktad›rlar. Bu elemeler s›ras›nda, silahl› çat›ş-
malarla ilgili uluslar aras› hukuk bilgileriyle birlikte psikolojik olgunluk da aranmaktad›r.

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti, İhtiyari Protokol çerçevesinde üstlenilen yükümlülüklerin
istisnas›z olarak yerine getirilmesiz için gerekli önlem ve uygulamalar› titizlikle gerçekleştireceğini
beyan eder.” 

Kanada

“Çocuk Haklar› Sözleşmesi’nin, çocuklar›n silahl› çat›şmalarda yer almalar›yla ilgili İhtiyari Proto-
kolünde yer alan 3. maddenin 2. paragraf› uyar›nca Kanada aşağ›daki aç›klamalar› yapar:

1. Kanada Silahl› Kuvvetlerinin gönüllü askerlik için belirlediği asgari yaş 16’d›r.

2. Kanada Silahl› Kuvvetleri, 18 yaş›ndan küçüklerin askerlik için zorlanmamalar›n› sağlamak üzere
aşağ›daki önlemleri alm›şt›r:

(a) Kanada Silahl› Kuvvetlerine her tür başvuru gönüllülük temelindedir. Kanada’da zorunlu askerlik
gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Bu bak›mdan, Kanada Silahl› Kuvvetlerinin asker al›m› için yü-
rüttüğü kampanyalar bilgilendirme mahiyetindedir. Askere yaz›lmak isteyen bir Kanadal› bunun için
bir form doldurmaktad›r. Silahl› Kuvvetler başvuran kişiye belirli bir rütbe öneriyorsa, kişi bu rütbe-
yi kabul etmemekte serbesttir.

(b) 18 yaş›ndan küçüklerin askeri personel olarak al›m›nda, kişinin velilerinin ya da yasal vasilerinin
yaz›l› onay› istenmektedir. Ulusal Savunma Yasas›n›n 20. maddesinin 3. paragraf›na göre “18 yaş›n-
dan küçük kişilerin, velilerinden birisinin ya da yasal vasisinin izni olmadan askere yaz›lmas› müm-
kün değildir.”

(c) 18 yaş›ndan küçük kişiler askere al›nd›ğ›nda, bu kişiler askerlik görevleri hakk›nda tam olarak bil-
gilendirilmektedir. Kanada Silahl› Kuvvetleri, saflar›na kat›lmak isteyenleri bu konularda bilgilendir-
mek amac›yla çeşitli filmlerden ve broşürlerden yararlanmaktad›r; ve 

(d) 18 yaş›ndan küçükler, askeri hizmete kabul edilmeden önce yaşlar›yla ilgili güvenilir belgeler sun-
mak durumundad›rlar. Başvuran kişi, yaş›n› belgelemek üzere, nüfus ya da vaftiz kağ›d› dahil olmak
üzere yasalarca tan›nan resmi bir belge sunmak zorundad›r.”
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runluluğunu vurgulamaktad›r. Genel ilkeler şun-
lard›r: ayr›m gözetmeme (madde 2); çocuğun yük-
sek yarar› (madde 3); yaşama ve gelişme (madde
6) ve çocuğun görüşlerine sayg› (madde 12). 

Sözleşmeyi imzalayan ya da onaylayan bir Devle-
tin, askere gönüllü yaz›lma için belirlenen asgari
yaş› ve gönüllü yaz›lman›n gerçekten gönüllülük
temelinde olup herhangi bir zorlama içermemesi
için al›nan önlemleri belirten bağlay›c› bir beyan-
da bulunmas› gerekmektedir. Beyanda bulunan
bir Devlet, Genel Sekreterliği bilgilendirerek, bu
beyan›n› güçlendirici ekler yapabilir.

Yukar›da söz edilen önlemler en az›ndan şunlar›
sağlamal›d›r:

• askere yaz›lman›n gerçekten gönüllülük teme-
linde olmas›;

• askere yaz›lman›n velilerin ya da yasal vasi
konumundaki kişilerin r›zas›yla gerçekleşme-
si;

• ilgili kişilerin askerlik hizmeti s›ras›nda yap›l-
mas› gereken görevler konusunda eksiksiz ola-
rak bilgilendirilmeleri;

• silahl› kuvvetlere kabulden önce yaşla ilgili
güvenilir belgelerin ibraz›. 

Çocuk Haklar› Sözleşmesinin 28 ve 29’uncu mad-
delerine uyum aç›s›ndan askere almada asgari yaş›
yükseltme gerekliliğin tek istisnas›n› “Taraf Dev-
letlerin silahl› kuvvetlerince yönetilen ya da onun
kontrolü alt›ndaki” okullar oluşturmaktad›r. Madde
28, okullardaki disiplin uygulamalar›n›n çocuğun
sayg›nl›ğ›n› zedelemeyecek, Sözleşme hükümleri-
ne uygun biçimlerde gerçekleştirilmesini öngör-
mekte, Madde 29 ise eğitimin amaçlar›n› ayr›nt›l›
biçimde aç›klamaktad›r (bkz. s. 411 ve s. 437)

4’üncü madde, Taraf Devletlerin yasal silahl› kuv-
vetleri d›ş›ndaki silahl› gruplar› ele almaktad›r.
Maddede, bu gruplar›n “18 yaş›ndan küçükleri
hangi surette olursa olsun silahland›rmamalar› ve
çat›şmalarda kullanmamalar›” istenmektedir. İlgi-
li Devletlerin, bu tür uygulamalar› önlemek için,
yasal ve cezai yapt›r›mlar dahil her tür önlemi al-
malar› gerekmektedir (madde, bu uygulaman›n,
silahl› çat›şmalara taraf olan herhangi bir grubun
hukuki statüsünü etkilemeyeceğini belirtmekte-
dir). 

Sözleşmenin 41’inci maddesini yans›tan 5’inci
madde, Protokolde yer alan hiçbir öğenin, “çocuk
haklar›n›n yaşama geçirilmesi aç›s›ndan daha uy-
gun hükümler içeren” iç ya da uluslararas› hukuk
belgelerinin yerini alacak biçimde yorumlanama-
yacağ›na işaret etmektedir.

6’›nc› Madde uygulamayla ilgili genel görevleri
belirtmektedir; Taraf Devletler, bu alanda etkili
bir uygulama için “gerekli bütün hukuki, idari ve
diğer önlemleri” almak zorundad›rlar. Sözleşme-
nin 42’inci maddesi ›ş›ğ›nda Devletler, Protoko-
lün ilkelerini ve hükümlerini “uygun kanallardan
çocuklara ve yetişkinlere tan›tma, bunlar›n bilin-
mesini sağlama” yükümlülüğü alt›ndad›rlar. Pro-
tokolün Giriş bölümünün son paragraf›, Taraf
Devletlerin, “Protokolün yaşama geçirilmesine
ilişkin bilgilerin yayg›nlaşt›r›lmas›na ve bu konu-
daki eğitime, başta mağdur durumdaki çocuklar
olmak üzere halk›n kat›l›m›n›” teşvik etmelerini
öngörmektedir. 6’›nc› maddenin üçüncü paragra-
f›na göre, Devletlerin, Protokole ayk›r› olarak si-
lah alt›na al›nan ya da çat›şmalara sürülen kişile-
rin “silahs›zland›r›lmalar› ya da askeri hizmetten
ç›kar›lmalar›” için gerekli ad›mlar› atmalar› ge-
rekmektedir. Sözleşmenin 39’uncu maddesi ›ş›-
ğ›nda, bu kişilerin, fiziksel ve psikolojik aç›lardan
rehabilitasyonu ve toplumla yeniden bütünleştiril-
meleri için gerekli her tür yard›m yap›lmal›d›r.
Protokolün 7’inci maddesi, teknik ve mali yard›m-
lar› da kapsamak üzere bu alanda yap›lacak ulus-
lararas› işbirliği ile ilgilidir. Bundan sonraki mad-
deler, rapor verme, onay, uyar›, yürürlüğe giriş ve
değişiklik işlemleriyle ilgilidir (Tam metin için Ek
2, s….’ya bak›n›z). 

‹htiyari Protokolle ilgili rapor yüküm-
lülükleri 

Protokole Taraf Devletlerin, Çocuk Haklar› Ko-
mitesi’ne iki y›l içinde bir başlang›ç raporu ver-
meleri gerekmektedir. Bu raporlarda “silahl› kuv-
vetlere kat›l›m ve askere alma işlemlerine ilişkin
hükümler dahil olmak üzere Protokol hükümleri-
nin yaşama geçirilmesi için al›nan önlemlere kap-
saml› biçimde yer verilecektir.” (Madde 8). 

Komite, başlang›ç raporlar›n›n haz›rlanmas›na
ilişkin k›lavuzlar› 2001 y›l› Ekim ay›nda belirle-
miştir (metin için bkz. Ek 3, s 708). Başlang›ç ra-
porundan sonra Taraf Devletler, Protokolün uygu-
lanmas›yla ilgili gelişmeleri içeren raporlar›n› Ko-
mite’ye her beş y›lda bir vereceklerdir. Komite,
bu raporlar›n d›ş›nda ayr›ca et bilgi talebinde bu-
lunabilir. Madde 8 ayr›ca “diğer Taraf Devletlerin
her beş y›lda bir rapor vermeleri gerektiğini” be-
lirtmektedir. Madde 9’a göre protokol herhangi
bir Devletin imzas›na ve onay›na aç›kt›r. Dolay›-
s›yla, halen Çocuk Haklar› Sözleşmesi’ne taraf ol-
mayan devletler (örneğin Somali ve ABD) de Pro-
tokolü benimseyebilirler. 
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UUyygguullaammaa  DDeenneettiimm  LLiisstteessii  

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

Çocuklar›n Silahl› Çat›flmalara Dahil Olmalar› Konusunda ‹htiyari Protokole iliflkin genel uygulama önlemleri afla-
¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (‹htiyari Protokol savunma, d›fl iflleri, iç iflleri, e¤itim ve sosyal refah ile ilgili devlet kuru-
lufllar›n› özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma, 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� ‹htiyari Protokolün 7. maddesine uygun olarak gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin ve ‹htiyari Protokolün bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir
hükümet stratejisinin parças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� ‹htiyari Protokolün sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (‹htiyari Protokol aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin
silahl› kuvvetlerin bütün üyelerini, bar›fl gücünü, sosyal hizmet uzmanlar›n›, yard›mc› çal›flanlar›, psikolog-
lar› ve sa¤l›k alan›nda çal›flanlar› kapsamas› gerekir).

‹‹hhttiiyyaarrii  PPrroottookkoollüünn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr

� Devlet, silahl› kuvvetlerinin henüz 18 yafl›na gelmemifl üyelerinin, silahl› çat›flmalarda, do¤rudan yer al-
mamalar›n› sa¤layacak önlemleri ald› m›?

� Devlet, 18 yafl›na gelmemifl kiflilerin, zorunlu olarak silahl› kuvvetlere al›nmamas›n› sa¤layacak önlemleri
ald› m›?

� Devlet, kiflilerin ülkerinin silahl› kuvvetlerini gönüllü olarak yaz›labilmeleri için Sözleflme’nin 38.maddesin-
deki yafl› dikkate ald› m›?

� Devlet, silahl› kuvvetlere gönüllü olarak yaz›lman›n mümkün oldu¤u asgari yafl s›n›r› ile bu flekilde askere
al›nman›n zorla ya da dayatma ile gerçekleflmedi¤ini belirleyen ba¤lay›c› bir bildirge yay›nlad› m›?
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Denetim listeleri nas›l kullan›lacak, bak›n›z, sayfa XIX

Bu önlemler en az›ndan afla¤›daki hususlar› güvence alt›na al›yor mu?

� Askere yaz›lman›n gönüllük temelinde olmas›

� Askere yaz›lman›n kiflinin ana-babas›n›n ya da yasal vasisinin bilgilendirilmifl onam›na dayand›r›lmas›,

� ‹lgili kiflilerin askeri hizmette yerine getirece¤i görevler hakk›nda bilgilendirilmesi,

� ‹lgili kiflilerin ulusal askeri hizmete kabulden önce yafllar›n› güvenilir bir flekilde kan›tlamalar›,

� Devlet, gönüllü askere yaz›lma yafl›n› gelecekte yükseltmeyi düflünüyor mu? 

� Devlet, 18 yafl›na gelmemifl kiflilerin baflka silahl› kuvvetlere al›nmas›n› ya da çat›flmalarda yer almas›n› en-
gelleyecek tüm tedbirleri ald› m›?

� Devlet, baflka silahl› güçler taraf›ndan bu tip uygulamalar› önleyecek ve cezaland›racak gerekli hukuki ted-
birleri ald› m›?

� Devlet, kendi yetki alan› içinde bu Protokole ayk›r› olarak askere al›nan ya da çat›flmalarda kullan›lan
kiflilerin terhis edilmesini ya da bu hizmetten uzaklaflt›r›lmas›n› sa¤layacak önlemleri ald› m›?

� Devlet, bu çocuklar›n gerekti¤inde uygun olan tüm fiziksel ve psikolojik tedavileri ile toplumla yeniden
bütünleflmelerine yönelik yard›m› sa¤l›yor mu?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Çocuklar›n Silahl› Çat›flmalara Dahil Olmalar› Konusundaki ‹htiyari Protokol, Çocuk Hak-

lar›na Dair Sözleflmeden yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r, Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve
maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk›

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhan-
gi bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› ‹htiyari Protokol ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 19: ana-babalardan ve di¤er bak›c›lardan gelebilecek her türlü fliddete karfl› korunma

Madde 22: Mülteci çocuklar

Madde 28: e¤itim hakk›

Madde 29: çocu¤u özgür bir toplumda sorumlu bir yaflam için haz›rlayacak e¤itim

Madde 34: cinsel sömürüden korunma

Madde 35: kaç›rma ve sat›fl

Madde 37: iflkence, afla¤›lay›c› davran›fl ve cezadan korunma

Madde 38: silahl› çat›flmalar 

Madde 39: silahl› çat›flma ma¤durlar›na rehabilitasyon
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Ç
ocuk Haklar› Sözleşmesi, çocuk sat›ş›,
fahişeliği ve pornografisi ile ilgili İhtiyari
Protokol, çocuk sat›ş›, fuhşu ve pornogra-
fisinden neyin anlaş›lmas› gerektiğini be-

lirlemekte ve onay veren Devletlerden bu alanda-
ki fiilleri suç saymalar›n›, suçu işleyenleri kovuş-
turmalar›n› istemektedir. Bir ülkenin başka ülke-
lerde bu içerikte suç işleyen kendi vatandaşlar›n›
kovuşturmas› ise taktire b›rak›lm›şt›r. Mağdur ço-
cuklara toplumla yeniden bütünleşmeleri gözetile-
rek insanca davran›lmas› ise Devletlere yönelik
bir başka taleptir.

Çocuklar›n silahl› çat›şmalarda yer almalar›na
ilişkin İhtiyari Protokolden farkl› olarak, çocukla-
r›n cinsel sömürüsüyle ilgili protokol önerisi Ço-

cuk Haklar› Komitesi ve ayn› alanda faaliyet gös-
teren birçok HDK taraf›ndan desteklenmemiştir.
Bunun gerekçesi, ilgili konular›n Sözleşmede za-
ten kapsanm›ş olmas›, bu konular›n ayr› biçimde
ele al›nmay›p çocuklar›n insan haklar› genel kap-
sam› içinde düşünülmesi gerekliliği ve çabalar›n
yepyeni belgeler yaratmak yerine mevcut haklar›n
yaşama geçirilmesi için harcanmas›n›n daha ye-
rinde olacağ› idi. Bununla birlikte, çocuk suiisti-
malinin bu biçimlerinin önlenmesinde, özellikle
“seks turistlerinin” kovuşturulmas› ve s›n›r d›ş›
edilmesinde Devletlerin sorumluluklar›n›n daha
ayr›nt›l› biçimde belirlenmesi gerektiği düşüncesi
İhtiyari Protokolün sonuçta benimsenmesini sağ-
lam›şt›r. �

Çocuk sat›fl›,
çocuk
fahifleli¤i,
çocuk
pornofrafisi ile
ilgili ihtiyari
protokol

Özet

(‹htiyari Protokolün tam metni için bkz. Ek-2, s. 682 ve

Raporlarla ilgili k›lavuz için bkz. Ek-3, s. 711).
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Arka Plan

Çocuklar›n ticari amaçl› cinsel sömürüsünü önle-
meye yönelik girişimler 1990’l› y›llarda başlam›ş-
t›r ve bunlar 34’üncü madde ile ilgili bölümde ay-
r›nt›lar›yla anlat›lmaktad›r (sayfa….). Bu dönem-
de çocuk sat›ş›, fuhşu ve pornografisi Özel Rapor-
törü atanarak kendisinden bu konudaki ulusal ve
uluslararas› gelişmeleri gözden geçirerek tavsiye-
ler haz›rlamas› istenmiştir. 

İnsan Haklar› Komisyonu 1992 y›l›nda bu konuda
Eylem Programlar› benimseyerek, bu konuda ka-
muoyunda daha fazla duyarl›l›k oluşturulmas›,
“çocuk kurbanlara” ya da birçok HDK taraf›ndan
tercih edilen bir kavram olarak “mağdurlara” daha
fazla sosyal destek sağlanmas› ve yasalarda re-
form yap›lmas› yönünde tavsiyelerde bulunmuş-
tur. Yasalar› uygulamakla görevli kurumlar›n s›n›r
ötesi çocuk kaçakç›l›ğ› konusunda işbirliği yap-
malar› özendirilmiş, ilgili hükümet d›ş› kuruluş-
larla ittifak halinde çeşitli önlemler alacak hükü-
metler aras› özel görev birimleri oluşturulmuştur
(İnsan Haklar› Komisyonu karar›, 1992/74, 5 Mart
1992). İnsan Haklar› Komisyonu 1994 y›l›nda, ço-
cuk sat›ş› ve çocuklar›n ticari amaçl› cinsel sömü-
rüsü ile ilgili olas› bir protokol için gerekli k›la-
vuzlar› haz›rlayacak aç›k uçlu bir çal›şma grubu
oluşturdu. Yukar›da da değinildiği gibi, bu konu-
lara ilişkin ihtiyari bir protokol haz›rlanmas› fikri,
ne Komite’den ne de bu konularla ilgilenen kuru-
luşlar›n çoğundan destek bulmuştu (örneğin bkz.
11. oturum raporu, Ocak 1995, ÇHS/K/50). 

İhtiyari Protokol, Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu’nun 25 May›s 2000 tarihli toplant›s›nda al›nan
54/263 say›l› kararla benimsendi. 2001 y›l› Mart
ay›na gelindiğinde Protokol 76 ülke taraf›ndan
imzalanm›ş, 17 ülke taraf›ndan da onaylanm›şt›.
Protokol, onuncu onay ya da kabul belgesinin
ulaşmas›ndan üç ay sonra, 18 Ocak 2002 tarihin-
de yürürlüğe girdi (madde 14).

İhtiyari Protokol, 1996 y›l›nda Stockholm’de ya-
p›lan Çocuklar›n Ticari Amaçl› Cinsel Sömürüsü
Birinci Dünya Kongresi’nde yap›lan çeşitli öneri-
leri içermektedir. Sonuçta, ortaya kökleri Sözleş-
me’de yatan ayr›nt›l› bir Bildirge ve Eylem Gün-
demi ç›kt› (bkz. s. 516). Bu bildirge, Devletleri,
hedefleri ve zamana bağlanm›ş bir uygulama çer-
çevesini 2000 y›l›na kadar belirlemeye çağ›r›yor-
du. Kongre özellikle seks turizmi üzerinde dura-
rak ülke d›ş›ndaki suçlar› da kapsayacak uluslara-
ras› yasal düzenlemeleri öngörüyordu.

ILO’nun Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri ile
ilgili Sözleşmesi (no. 182) 1999 y›l›nda benimsen-
di. Çocuk işçiliğinin burada belirtilen en kötü bi-
çimleri aras›nda çocuk sat›ş›, çocuk fuhşu ve por-
nografisi de yer almaktad›r (bkz. 682. sayfada yer
alan Ek 2 ve 485. sayfadaki tart›şma). İhtiyari Pro-

tokole koşut olarak haz›rlanan bir başka protokol
de Başta Kad›nlar ve Çocuklar Olmak Üzere İn-
san Kaçakç›l›ğ›n›n Önlenmesi ve Cezaland›r›lma-
s› Protokolü idi. Bu belge, Birleşmiş Milletlerin
S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlar›n Önlenmesi Sözleş-
mesi’ni destekleyici niteliktedir. Son belge, BM
Genel Kurulu taraf›ndan 2000 y›l›nda kabul edil-
miştir (ilgili yorumlar için bkz. s. 529 Tam metin
için bkz. Ek 4, s.787). 

Protokolde yer alan Hükümler

1’inci madde, çocuk sat›ş›n›, çocuk fuhşunu ve
pornografisini yasaklamaktad›r. 2’inci madde
bunlar›n ne anlama geldiğini aç›klamaktad›r.
“Pornografi”nin tan›m› söz konusu olduğunda, İs-
veç Protokolü imzalarken yapt›ğ› aç›klamada,
“herhangi bir temsil” ifadesini yaln›zca “görsel
temsil” anlam›nda değerlendireceğini belirtmiştir
(dolay›s›yla, çocuk seksinin yaz›l› betimlenmesi
bu kapsama girmeyecektir). 3’üncü madde daha
fazla ayr›nt› vermektedir. Örneğin çocuk sat›ş› te-
rimi, çocuklar›n organlar›n›n nakli, çocuklar›n
zorla çal›şt›r›lmalar› ve bir çocuğun evlat edinile-
bilmesi için ana babalar›n›n yanl›ş yönlendirilme-
si gibi fiilleri de kapsamaktad›r.Ayn› maddeye gö-
re bütün bu fiiller, ister ülke içinde ister başka ül-
kelerde gerçekleştirilsin suç say›lmal›, bu suçlar
için uygun cezalar öngörülmeli ve Devletler ceza-
lar›n infaz› için gerekli önlemleri almal›d›rlar. Al›-
nacak önlemler aras›nda, örneğin film ya da ya-
y›nc›l›k şirketleri gibi hükmi şah›slar›n da bu tür
fiillerden dolay› kovuşturulabilmelerinin sağlan-
mas› da yer almaktad›r. 

Son paragraf, Devletlerin, evlat edinme işlemle-
riyle ilgili uluslararas› düzenlemelere uyum sağla-
yacak önlemleri almalar›n› öngörmektedir. Bu ko-
nuda başl›ca uluslararas› belge Çocuklar›n Korun-
mas› ve Ülkeler Aras› Evlat Edinme İşlemlerinde
İşbirliği ile ilgili Lahey Sözleşmesi’dir. Ne var ki
bu belgenin onaylanmad›ğ› ülkelerde böyle bir
uyum da söz konusu olamaz. Bununla birlikte,
2’inci maddede “çocuk sat›ş›” için getirilen tan›-
ma göre, k_r amac›yla yapt›r›lan evlat edinme iş-
lemlerinin her durumda suç say›lmas› gerekir. 

4’üncü madde, bu tür suçlar üzerindeki yarg› yet-
kisinin kapsam›yla ilgilidir. Devlet, tendi egemen-
lik alan› içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki fi-
illeri suç saymal›, bu tür suçlar isnat edilen yaban-
c› uyruklular›n iadesini de sağlamal›d›r. Ayr›ca
yarg› yetkisinin, bir Devletin ülke d›ş›nda bulunan
yurttaşlar›n›n işledikleri suçlarla, bu suçlar›n mağ-
duru durumunda olan ve gene ülke d›ş›nda olan
yurttaşlar›n› da kapsamas› gerekir.

5’inci madde suçlular›n iadesiyle ilgilidir. Bu Pro-
tokol kapsam›ndaki suçlar, suçlular›n iadesiyle il-
gili bütün anlaşmalarda yer almal›d›r ve herhangi
bir özel anlaşman›n yokluğunda Devletler suçlula-
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r›n iadesi için hukuki zemin olarak bu protokolü
kullanabilmelidirler. Suçlular›n iadesinin reddi
durumunda onaylayan Devlet suçlunun, suçu işle-
diği Devlette kovuşturulmas›n› sağlamaya çal›ş-
mal›d›r.

6’›nc› madde, suçlular›n kovuşturulmas›nda diğer
Devletlerle azami ölçülerde işbirliğini öngörmek-
tedir. 7’inci madde, söz konusu suçlardan elde
edilen mallar›n ve getirilerin müsaderesini, ilgili
tesislerin ise kapat›lmas›n› öngörmektedir.

8’inci madde, ilgili mağdurlar›n korunmas›yla il-
gilidir. Bu maddeye göre, ceza adaleti sistemlerin-
de bu çocuklar›n “yüksek yarar›na” (çocuklarla il-
gili bu tür süreçlerde genel olarak kullan›lan “ge-
rekli önemin verilmesi” yerine) birinci öncelik ta-
n›nmal› ve mağdur çocuklarla ilgilenenler aras›n-
da özel olarak yetiştirilmiş uzmanlar bulunmal›-
d›r. Yarg› sistemi, adil duruşma hakk›n› zedele-
memek üzere çocuk mağdurlara ayr›ca aşağ›daki
biçimlerde yard›mc› olmal›d›r:

• çocuklar›n özel durumunu ve özel gereksinim-
lerini dikkate alan usullerin benimsenmesi (ör-
neğin video kan›tlar›n kullan›lmas› yoluyla) ve
gerekli destek hizmetlerinin sağlanmas›;

• çocuklar›n ortadaki dava ve haklar› konusunda
tam olarak bilgilendirilmeleri;

• görüşlerinin, gereksinimlerinin ve duyarl›l›k-
lar›n›n, kişisel ç›karlar›n› etkileyebilecek her-
hangi bir davada mutlaka gözetilmesi (örneğin
koşuşturmaya yer almad›ğ› karar›n›n al›nmas›
gibi);

• kimliklerinin ve özel hayatlar›n›n gizli tutul-
mas›;

• kendilerine ve yak›nlar›na gerekli koruman›n
sağlanmas›;

• davalar›n ve tazminatlar›n sonuçland›r›lmas›n-
da gereksiz gecikmelerin önlenmesi. 

Devlet, ayr›ca, mağdur çocuklarla ilgilenen kişiler
ve kuruluşlara yeterli güvenceyi sağlamal›d›r.
8’inci maddede öngörülen bir başka husus da, ço-
cuğun yaş›yla ilgili herhangi bir belirsizliğin cezai
kovuşturmay› engellememesidir. Protokol, mağ-
dur çocuklar›n suçsuz say›lmalar›yla ilgili herhan-
gi bir hüküm içermemektedir (örneğin fuhuş ya-
pan çocuklar›n kovuşturmadan muaf tutulmalar›
gibi). Bu ihtilafl› bir konudur: bir tarafta yer alan-

lar, fuhşa kar›şan çocuklar›n çocuk suiistimali
mağdurlar› olarak görülmeleri gerektiğini savun-
maktad›r; buna karş›l›k diğer taraf, böyle bir mu-
afiyetin çocuklar›n bu yönde daha fazla istismar
edileceğini ileri sürüp, r›za ve cezai ehliyet yaş›-
n›n üzerindeki daha büyük çocuklar›n bu konuda
yetişkinlerle ayn› sorumluluğu taş›malar› gerekti-
ğini söylemektedir. 

9’uncu madde, Devletlerden, bu tür suçlara karş›
önlemler almalar›n› talep etmektedir. Bu önlemler
aras›nda tan›t›c› reklamlar›n yasaklanmas› ve ilgi-
li suçlar›n zararl› etkileri konusunda bilgilerin top-
luma yay›lmas› yer almaktad›r. Önlemler, kamu-
oyunun yan›s›ra çocuklar› da kapsamal›d›r (bu sü-
rece çocuklar›n da kat›lmalar› teşvik edilmelidir).
Bu madde ayr›ca Devletlere, çocuk mağdurlar›n
toplumla yeniden bütünleştirilmeleri ve gerekli
tazminat› almalar› için ilgili işlemleri yapma yü-
kümlülüğü getirmektedir. 

10’uncu maddeye göre, Devletlerin, çocuk sat›ş›,
fuhşu ve pornografisi gibi fiillerin önlenmesinde,
faillerin araşt›r›lmas›nda ve cezaland›r›lmas›nda
etkili bir s›n›r ötesi işbirliği içine girmeleri ve bu
çocuklar›n sosyal rehabilitasyonuna yard›mc› ol-
malar› gerekmektedir. Ayan› maddede değinilen
bir başka husus da, bu tür suçlar›n temelinde yatan
yoksulluk ve azgelişmişlik gibi olgular›n da ele
al›nmas›d›r. 

Sözleşmenin 41’inci maddesine benzerlik taş›yan
11’inci madde, Protokolün, çocuklar›n haklar› aç›-
s›ndan daha elverişli durumlar yaratan önlemlerin
yerine geçmemesi gerektiğini belirtmektedir. Ge-
ne sözleşmede öngörüldüğü gibi 12’inci madde de
Devletlerin onaydan sonra iki y›l içinde bu konu-
daki uygulamalarla ilgili olarak Komiteye ayr›nt›-
l› bir rapor sunmalar›n› istemektedir. Bu ilk rapor-
dan sonra, Devletlerin bu konuya ilişkin bildirim-
lerinin, Sözleşmeyle ilgili beş y›ll›k raporlar›nda
yer almas› mümkündür. Komite, 2001 y›l› Ekim
ay›nda, İhtiyari Protokol kapsam›nda verilecek ilk
raporlarla ilgili k›lavuzlar› belirlemiştir (bkz. Ek
3, s. 711).

Bundan sonraki maddeler, insan haklar›yla ilgili
diğer belgelerde olduğu gibi, onay, uygulama,
uyar› ve değişiklik işlemleriyle ilgilidir. Protokole
konulacak çekincelere ilişkin herhangi bir hüküm
bulunmamas›, onaylayan Devletin onay s›ras›nda
çekince koyamayacağ› anlam›na gelmemektedir. 
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UUyygguullaammaa  DDeenneettiimm  LLiisstteessii

UUyygguullaammaayyaa  yyöönneelliikk  ggeenneell  öönnlleemmlleerr

Çocuk Sat›fl›, Çocuk Fahifleli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ilgili ‹htiyari Protokole iliflkin genel uygulama önlemleri
afla¤›daki konular› da içerecek biçimde al›nd› m›?

� hükümetin bütün düzeylerinde sorumlu bölümlerin ve kurumlar›n belirlenmesi ve bunlar aras›nda eflgü-
düm sa¤lanmas› (‹htiyari Protokol adalet, d›fl iflleri, iç iflleri, çal›flma, e¤itim, sosyal refah ve sa¤l›k ile ilgili
devlet kurulufllar›n› özel olarak ilgilendirmektedir),

� ilgili hükümet d›fl› kurulufllar ile birlikte çal›fl›lacak sivil toplum kesimlerinin belirlenmesi,

� bütün yasalar›n, politikalar›n ve uygulamalar›n, yetki alan›ndaki bütün çocuklar› kapsayacak biçimde bu
madde ile uyum tafl›y›p tafl›mad›¤›n› belirlemek üzere kapsaml› bir araflt›rma, 

eksiksiz uygulamay› öngören ve afla¤›daki hususlar› gözeten bir stratejinin benimsenmesi:

� gerekti¤i yerlerde hedeflerin ve baflar› göstergelerinin belirlenmesi,

� çocuk haklar› aç›s›ndan daha elveriflli nitelikte olan hükümlerin olumsuz yönde etkilenmemesi, 

� di¤er uluslararas› standartlar› gözetmesi,

� gerekli uluslararas› iflbirli¤i için ortam yaratmas›.

(Bu tür önlemler, Sözleflme’nin ve ihtiyari Protokolün bir bütün olarak uygulanmas›n› hedefleyen genel bir hükü-
met stratejisinin parças› olabilir)

� bütçe analizi ve gerekli kaynaklar›n tahsisi,

� izleme ve de¤erlendirme mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi,

� ‹ste¤e Ba¤l› Protokolün sonuçlar›n›n yetiflkinler ve çocuklar taraf›ndan genifl ölçüde bilinmesi,

� gerekli e¤itim ve bilinç-duyarl›l›k gelifltirme çal›flmalar› (‹htiyari Protokol aç›s›ndan bu alandaki e¤itimin po-
lisi, s›n›r görevlilerini, mahkeme personelini, sosyal hizmet uzmanlar›n›, evlat edindirme bürolar› persone-
lini ve sa¤l›k alan›nda çal›flanlar› kapsamas› gerekir).

‹‹hhttiiyyaarrii  PPrroottookkoollüünn  uuyygguullaannmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn  öözzeell  kkoonnuullaarr

� Çocuk sat›fl›n›n her türü - çocu¤un bir kifli ya da grup taraf›ndan bir yarar karfl›l›¤› baflkas›na verildi¤i her
türlü ifllem - ulusal hukuka göre fluç teflkil ediyor mu?

Çocu¤un afla¤›daki amaçlarla teklifi, teslimi ya da kabulü suç teflkil ediyor mu?

� Çocu¤un cinsel sömürüsü,

� Çocu¤un organlar›n›n kâr amac›yla baflkalar›na aktar›m›,

� Çocu¤un zorla çal›flt›r›lmas›.

� Çocu¤un evlat edinilebilmesi için arac› olarak uygunsuz yollardan onay sa¤lanmas› suç teflkil ediyor mu?
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� Çocu¤un, fuhufl (çocu¤un bir yarar karfl›l›¤› cinsel etkinliklerde kullan›lmas›) amac›yla teklif edilmesi, elde
edilmesi, temin edilmesi ya da sa¤lanmas› suç teflkil ediyor mu?

� Çocuk pornografisinin (hangi yoldan olursa olsun, çocu¤un cinsel etkinlik içinde gösterilmesi ya da çocu-
¤un cinsel organlar›n›n herhangi biçimde teflhir edilmesi) üretilmesi, da¤›t›lmas›, yay›lmas›, ithali, ihrac›,
teklif edilmesi ya da bulundurulmas› suç teflkil ediyor mu?

� Bu suçlar›n a¤›r nitelikleri gözetilerek uygun cezalar öngörülmüfl mü?

� Bu ihlallerle do¤rudan ilgili olan ya da haz›rlayan bütün mallar›n zapt›n› veya müsaderesini sa¤layacak hü-
kümler var m›?

� Bu tür ihlallerin gerçeklefltirilmesi için kullan›lan tesislerin kapat›lmas›n› mümkün k›lan önlemler var m›?

� Bu tür ihlallerin reklam›na veya gelifltirilmesine yönelik her fley yasaklanm›fl m›?

� Tüzel kifliler de (örne¤in flirketler) bu tür ihlaller nedeniyle sorumlu mu?

� Yabanc› ülke vatandafllar›n›n bu fiilleri kendi yarg› çevresi içinde ifllemesi halinde ulusal ceza hukuku ya-
banc› ülke vatandafllar›na uygulanabiliyor mu?

� Bu tür ihlaller Devlet ile di¤er ülkeler aras›nda akdedilen tüm antlaflma ve sözleflmelerde suçlular›n iadesi-
ne imkan verecek flekilde mi düzenlenmifl?

� Devlet, bu ihlallerle ilgili soruflturmalarda, cezai kovuflturmalarda ya da suçlu iadesinde di¤er ülkelere
mümkün olan azami yard›m› yap›yor mu?

� Çocuk ma¤durlara, kovuflturma süresince haklar› hakk›nda tam bilgi veriliyor mu?

� Cezai yarg›lama süresi boyunca, çocu¤un savunmas›z durumu göz önüne al›n›p, onun yüksek yarar›n›n
gözetilmesine öncelik tan›n›yor mu?

� Çocuk ma¤durlarla ilgili ifllerde görev yapanlara, özellikle hukuk ve psikoloji alan›nda olmak üzere, özel
bir e¤itim veriliyor mu?

� Tan›k konumunda olan çocuklar›n özel ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde ceza yarg›lama usulü uyarlanm›fl
m›?

� Hukuki süreç boyunca çocuk ma¤durlara destek sa¤lan›yor mu?

� Kiflisel yararlar› söz konusu oldu¤unda, çocuk ma¤durlar›n görüflleri gereksinimleri ve duyarl›l›klar› dikkate
al›n›yor mu?

� Ceza yarg›lamas› sisteminde çocuk ma¤durlar›n özel yaflamlar› tam olarak korunuyor mu?

� Hukuk, çocuk ma¤durum kimli¤inin herhangi bir flekilde aç›¤a ç›kmas›n› yasakl›yor mu? 

� Gerekti¤i durumlarda çocuklar›n, ailelerinin ya da tan›klar›n tehdit ve misillemelere karfl› korunmalar›n›
sa¤layacak hükümler var m›?

� Gerekti¤i durumlarda, çocuklar›n korunmalar› ve rehabilitasyonu için çal›flan kiflilerin güvenli¤ini sa¤-
layacak uygun önlemler var m›?

� Çocuk ma¤durlara tazminat ödenmesinde, gereksiz gecikmelerden kaç›n›l›yor mu?
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� Çocuk sat›fl›n›n ve çocu¤un cinsel sömürüsünün zararl› sonuçlar›na ve bu fiillerin nas›l önlenece¤ine iliflkin
çocuklar›n ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve e¤itimi devlet taraf›ndan sa¤lan›yor mu?

� Bu bilgilerin haz›rlanmas›na çocuklar kat›l›yor mu?

� Çocuk ma¤durlar›n toplumla tam anlam›yla yeniden bütünleflmesi ve iyileflmesi için yeterli önlemler
al›n›yor mu?

� Çocuk ma¤durlar yasal olarak sorumlu bulunanlardan tazminat isteme imkan›na sahip mi?

� Devlet, kendi yarg› yetkisi içinde veya uluslararas› alanda bu ihlalleri önleme, ortaya ç›karma ve ihalleri ger-
çeklefltirenleri cezaland›rma amac›n› güden kurulufllar› destekliyor ve iflbirli¤i yap›yor mu?

� Devlet, kendi yarg› yetkisi içinde veya uluslararas› alanda çocuk ma¤durlara yard›m eden kurulufllar› des-
tekliyor ve iflbirli¤i yap›yor mu?

HHaatt››rrllaattmmaa::  Çocuk Sat›fl›, Çocuk Fahifleli¤i ve Çocuk Pornografisi ile ilgili ‹htiyari Protokol, Çocuk Hak-

lar›na Dair Sözleflmeden yal›t›lm›fl biçimde ele al›nmamal›d›r, Sözleflme bölünmez bir bütün oluflturur ve
maddeleri birbirine ba¤›ml›d›r. 

Özellikle dikkat edilmesi gereken:

Genel ilkeler
Madde 2: bütün haklar›n, herhangi bir ayr›m gözetmeden yetki alan› içindeki bütün çocuklara tan›nmas›

Madde 3(1): çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocu¤u ilgilendiren bütün giriflimlerde gözetilecek bafll›ca husus ol-
mas›

Madde 6: yaflama, hayatta kalma ve geliflme hakk›

Madde 12: çocu¤u ilgilendiren bütün meselelerde çocu¤un görüfllerine sayg›, çocu¤u ilgilendiren herhangi
bir adlî ya da idarî kovuflturmada çocu¤un görüfllerinin dinlenmesi

Yak›ndan iliflkili maddeler
Uygulanmalar› ‹htiyari Protokol ile iliflkili olan maddeler aras›nda flunlar yer almaktad›r:

Madde 8:  çocu¤un kimli¤inin korunmas›

Madde 11: yasa d›fl› yollarla ülke d›fl›na ç›kar›lma ve geri döndürülmemeye karfl› korunma

Madde 16: özel yaflam, aile ve konuta yap›lacak keyfi müdahalelerden korunma

Madde 20: aile ortam›ndan yoksun b›rak›lm›fl çocuklar

Madde 21: evlat edinme

Madde 32: çocuk iflçili¤i

Madde 33: uyuflturucu kullan›m› ve sat›fl›

Madde 34: cinsel sömürü

Madde 35: kaç›rma ve sat›fla karfl› korunma

Madde 36: di¤er sömürü biçimleri

Madde 39: rehabilitasyon

Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme, Çocuklar›n Silahl› Çat›flmalara Dahil Olmalar› Konusundaki ‹htiyari Protokol
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BAfiLICA B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER KURU-
LUfiLARI

Genel Kurul

Genel Kurul, Birleflmifl Milletler’in bü-
tün üyelerinden oluflur (2001 y›l› Mart
ay› itibar›yla kuruluflun 189 üyesi bu-
lunmaktad›r). Genel Kurul, Birleflmifl
Milletler fiart› kapsam›nda yer alan ya
da bu fiart uyar›nca oluflturulan her-
hangi bir organ›n yetkilerine ve ifllevle-
rine iliflkin herhangi bir konuyu ya da
sorunu ele al›p görüflebilir. Genel Kurul
normal olarak her y›l Eylül ay›nda kuru-
luflun New York’taki Merkezi’nde top-
lan›r. Ancak, bunun d›fl›nda Genel Ku-
rul özel oturumlar ya da ola¤anüstü
oturumlar için de toplant›ya ça¤r›labilir.
Genel Kurul, di¤er organlardan rapor
al›r ve bu raporlar› de¤erlendirir. Çocuk
Haklar› Komitesi, kendi etkinliklerine
iliflkin olarak Genel Kurul’a her iki y›lda
bir Ekonomik ve Sosyal Konsey arac›l›-
¤›yla bilgi vermek durumundad›r (mad-
de 44(5)).

United Nations Headquarters, New
York, NY 10017 USA

Tel: (1) 212 963 1234

Faks:(1) 212 963 4879

Web Sayfas›:
http://www.un.org/ga/index.html

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Birleflmifl Milletler fiart›, Birleflmifl Mil-
letler Örgütü’nü, sosyal ve ekonomik
alanlarda daha yüksek yaflam standart-

lar›, tam istihdam, sosyal ve ekonomik
ilerleme ve kalk›nman›n koflullar›n›n
sa¤lanmas›; uluslararas› ekonomik, sos-
yal, sa¤l›kla ilgili ve di¤er sorunlar›n çö-
zülmesi; kültür ve e¤itim alanlar›nda
uluslararas› iflbirli¤inin gerçeklefltirilme-
si; ›rk, cinsiyet, dil ya da din ayr›m› gö-
zetilmeksizin insan haklar›n›n ve temel
özgürlüklerin herkese sa¤lanmas› ve
bu hak ve özgürlüklere bütün ülkelerin
sayg› göstermeleri gibi konularda gö-
revlendirmifltir. 54 üyesi bulunan Eko-
nomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) Ge-
nel Kurul taraf›ndan seçilir. ECOSOC,
ekonomik, sosyal, kültürel, e¤itsel, sa¤-
l›kla ilgili ve di¤er benzeri konularda
araflt›rmalar ve raporlar haz›rlar ya da
haz›rlat›r. Bu alanlarda Genel Kurul’a,
Birleflmifl Milletler üyesi ülkelere ve ilgi-
li uzman kurulufllara tavsiyelerde bulu-
nur. ‹nsan haklar›na sayg› ve bu hakla-
r›n gözetilmesi alan›nda tavsiyelerde
bulunma görevi de yine bu Konsey’e
aittir. Kendi yetki alan›na giren konu-
larda Genel Kurul’a sunulmak üzere
sözleflme taslaklar› haz›rlar ve bu tür
konularda uluslararas› konferanslar
toplar. Uzman kurulufllarla anlaflmalar
yapar ve hükümet d›fl› kurulufllarla gö-
rüfl al›flverifline yönelik düzenlemelere
gider.

Son dönemde ECOSOC her y›l May›s ve
Temmuz aylar› aras›nda, New York ya
da Cenevre’de olmak üzere bir toplan-
t› yapmaktad›r.

ECOSOC ekonomik ve sosyal alanlarda
ve insan haklar›n›n gelifltirilmesi ama-

c›yla çeflitli komisyonlar kurmufl olup
bu kurulufllara iliflkin bilgiler afla¤›da
yer almaktad›r.

ECOSOC Secretariat, c/o United Nati-
ons Headquarters, DPCSD Room
2963J, New York, NY 10017, USA

Tel: (1) 212 963 1234

Faks:(1) 212 963 4879

Web Sayfas›: http://www.un.org/do-
cuments/ecosoc.html

Uluslararas› Suç Önleme Merkezi
(CICP)

Üye Devletler’e politikalar› için k›lavuz-
lar haz›rlar, Birleflmifl Milletler’in suç
önleme programlar›n› gelifltirir, vb.
Üyeleri ECOSOC taraf›ndan seçilir. Her
y›l Viyana’da toplan›r.

Centre for International Crime Preven-
tion, UN Office in Vienna, Wagramer
Strasse 5, P.O. Box 500, 1400, Viyana,
Avusturya

Tel: (43) 1 260 60-4269

Faks:(43) 1 260 60-5898

Web Sayfas›: http://www.unc-
jin.org/CICP/cicp.html

Sosyal Kalk›nma Komisyonu (CSD)

ECOSOC’a sosyal politikalar alan›nda,
özellikle de hükümetler aras› uzmanlafl-
m›fl kurulufllar taraf›ndan ele al›nma-
yan konularda genel tavsiyelerde bu-
lunmak üzere kurulmufltur. ‹ki y›lda bir
New York’ta toplan›r.

Birleflmifl Milletler ve
Birleflmifl Billetler ile

‹lgili Kurulufllar Rehberi
Bu Ek, Birleflmifl Milletler sistemi içinde yer al›p Çocuk Haklar›na Dair

Sözleflme ve Sözleflme’nin uygulanmas› ile ilgisi olan di¤er kurulufl
ve organlar hakk›nda bilgi vermektedir
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Commision for Social Development,
United Nations Plaza, Room DC2-
1370, New York, NY 10017, USA
Tel: (1) 212 963 6763
Faks:(1) 212 963 3062
Web Sayfas›:
h t t p : / / w w w . u n . o r g / e s a / s o c -
dev/csd/index.html

‹nsan Yerleflimleri Komisyonu 

ECOSOC’un daimi komitesi olarak Ge-
nel Kurul karar›yla 1977 y›l›nda kurul-
mufltur; Birleflmifl Milletler ‹nsan Yerle-
flimleri Merkezi’ne (HABITAT) genel
yönlendirme sa¤lar. Merkez ise Komis-
yon’un Sekreteryas› olarak görev yapar
ve insan yerleflimlerine iliflkin giriflimler-
de önemli noktalar› gözetirken Birlefl-
mifl Milletler sistemi içinde eflgüdümü
sa¤lar. Üyeleri ECOSOC taraf›ndan se-
çilir ve y›lda bir kez toplan›r.
United Nations Office at Nairobi, P.O.
Box 30030, Nairobi, Kenya.
Tel: (254) 2 621 234
Faks:(254) 2 624 266
Web Sayfas›: http://www.unchs.org/

Narkotik Maddeler Komisyonu

1946 y›l›nda ECOSOC taraf›ndan kurul-
mufltur. Görevi, Konsey’e dan›flmanl›k
yapmak, uyuflturucu maddelerin deneti-
mi ile ilgili bütün konular› kapsayan ulus-
lararas› antlaflmalar›n tasla¤›n› haz›rla-
makt›r. Üyeleri ECOSOC taraf›ndan seçi-
lir ve y›lda bir kez Viyana’da toplan›r.
Vienna International Center, Wagra-
mer Strasse 5, P.O. Box 500, 1400, Vi-
yana, Avusturya
Tel: (43) 1 260600
Faks:(43) 1 26060-5866
Web Sayfas›:
http://www.undcp.org/cnd.html
Nüfus ve Kalk›nma Komisyonu

ECOSOC taraf›ndan kurulmufltur. Gö-
revi, nüfus hareketleri ile ilgili araflt›r-
malar yap›p Konsey’e bilgi vermektir.
Araflt›rmalar›n kapsam›nda göç hare-
ketleri ve bu hareketlerin ekonomik ve
sosyal koflullar üzerindeki etkileri de
yer almaktad›r. Komisyon’un bugünkü
ad›, 1994 y›l›nda yap›lan Uluslararas›
Nüfus ve Kalk›nma Konferans›’ndan
(ICPD) sonra konulmufltur. Bu Konfe-

rans’la birlikte Komisyon’a ICPD Eylem
Program›’n›n ulusal ve uluslararas› düz-
lemlerde uygulanmas›n› izleyip de¤er-
lendirme görevi verilmifltir. Üyeleri
ECOSOC taraf›ndan seçilir ve y›lda bir
kez New York’ta toplan›r.
c/o ECOSOC Secretariat, United Nati-
ons Headquarters, DPCSD Room
2963J, New York, NY, 10017, USA
Tel: (1) 217 963 1234
Faks:(1) 212 963 4879
Web Sayfas›:
http://www.undp.org/popin/unpo-
com.html
Kad›n›n Statüsü Komisyonu

Bu Komisyon ECOSOC taraf›ndan, ka-
d›nlar›n siyasal, ekonomik, sosyal ve
e¤itim alanlar›ndaki haklar›n›n gelifltiril-
mesine iliflkin konularda raporlar haz›r-
lamak ve kad›n haklar›na iliflkin tavsiye-
lerde bulunmak üzere kurulmufltur.
Üyeleri ECOSOC taraf›ndan seçilir. Y›l-
da bir kez New York’ta toplanan bu
Komisyon çeflitli çal›flma gruplar› olufl-
turmufltur. 
c/o ECOSOC Secretariat, United Nati-
ons Headquarters, DPCSD Room
2963J, New York, NY, 10017, USA
Tel: (1) 217 963 1234
Faks:(1) 212 963 4879
Web Sayfas›: http://www.un.org/wo-
menwatch/daw/csw/

ECOSOC taraf›ndan oluflturulan baflka
Komisyonlar da vard›r. Kalk›nma için Bi-
lim ve Teknoloji Komisyonu, Sürdürüle-
bilir Kalk›nma Komisyonu ve ‹statistik
Komisyonu bunlar aras›ndad›r. Bunla-
r›n d›fl›nda, Bölgesel Ekonomik ya da
Ekonomik ve Sosyal Komisyonlar› da
vard›r. Di¤er Daimi Komiteler aras›nda
Program ve Eflgüdüm Komitesi ile Hü-
kümet D›fl› Kurulufllar Komitesi yer al-
maktad›r (bu ikinci Komite’nin görevi
Konsey ile HDK’lar aras›ndaki iliflkileri
düzenlemek ve HDK’lardan gelen öne-
riler üzerine yap›lmas› gerekenler konu-
sunda tavsiyelerde bulunmakt›r). Niha-
yet, yine ECOSOC taraf›ndan kurulan
“Uzmanl›k Komiteleri” de faaliyet gös-
termektedir (bunlar›n aras›nda yer alan
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi, Uluslararas› Ekonomik, Sos-
yal ve Kültürel Haklar Sözleflmesi’nin

uygulanmas›n› denetlemektedir; bkz.
afla¤›da s. 656).

‹nsan Haklar› Komisyonu

1946 y›l›nda ECOSOC karar› ile kurulan
bu Komisyon’un görevi, uluslararas›
haklar senedi, uluslararas› bildirgeler ve
sözleflmeler ve insan haklar›n› ilgilendi-
ren baflka meselelerle ilgili tavsiyeler ve
raporlar haz›rlamakt›r. Üyeleri ECOSOC
taraf›ndan seçilir ve her y›l Cenevre’de
toplan›r.
Palais des Nations, 8-14 Avenue de la
Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: (41) 22 917 9000
Faks:(41) 22 917 9016
Web Sayfas›: http://www.unhchr.ch

- Çocuk Sat›fl›, Çocuk Fahifleli¤i ve Por-
nografisi Konular› Özel Raportörü. Bu
organ 1990 y›l›nda oluflturulmufltur.
Görevi, çocuklar›n sat›fl›, çocuk fahifleli-
¤i ve çocuk pornografisi konular›nda
genel de¤erlendirmelerde bulunmakt›r.

Bunlar›n yan›s›ra, özel konularda Özel
Raportörlükler ve ülkeye özgü görevler
yüklenmifl organlar da vard›r. Konulara
özgü raportörlük örnekleri aras›nda
flunlar yer almaktad›r:

- ‹flkence ve di¤er zalimce, insanl›k d›fl›
ve afla¤›lay›c› davran›fl ve cezalarla ilgili
Özel Raportör.

- Kad›nlara yönelik fliddet, nedenleri ve
sonuçlar› ile ilgili Özel Raportör,

- Silahl› çat›flma ortamlar›nda sistema-
tik biçimde uygulanan ›rza tecavüz, cin-
sel kölelik ve kölelik benzeri giriflimlerle
ilgili Özel Raportörlük.

- E¤itim hakk› Özel Raportörü

- Göçmenlerin insan haklar› Özel Ra-
portörü

- Yeterli konut Özel Raportörü

- G›da hakk› Özel Raportörü

‹nsan Haklar›n›n Korunmas› ve Geliflti-
rilmesi Alt Komisyonu

Daha önceleri “Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi
ve Az›nl›klar›n Korunmas› Alt-Komisyo-
nu” ad›yla faaliyet göstermekteydi.‹n-
san Haklar› Komisyonu taraf›ndan, in-
san haklar› ve temel özgürlüklerle ilgili
alanlardaki her tür ayr›mc›l›¤›n önlen-
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mesi; ›rksal, ulusal, dinî ve dilsel az›nl›k-
lar›n korunmas› gibi alanlarda araflt›r-
malar yap›p tavsiyelerde bulunmas›,
ECOSOC ya da Komisyon taraf›ndan
verilecek di¤er görevleri yerine getir-
mek üzere kurulmufltur. Üyeleri Hükü-
metler taraf›ndan aday gösterilir ve Ko-
misyon taraf›ndan seçilir. Y›lda bir kez
Cenevre’de toplan›r. Alt-Komisyon Kö-
leli¤in Ça¤dafl Biçimleri Çal›flma Grubu
(çocuk iflçili¤i, çocuk fuhflu, yasa d›fl›
evlat edinme ve erken yaflta evlenme
gibi konular› ele almaktad›r) ve yerli
halklar konular›n› da kapsayan çeflitli
Çal›flma Gruplar› oluflturmufltur.
c/o Commmision on Human Rights,
Palais des Nations, 8-14 Avenue de la
Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: (41) 22 917 9000
Faks:(41) 22 917 9016
Web Sayfas›: http://www.unhchr.ch

Uluslararas› Adalet Divan›

Birleflmifl Milletler’in bafll›ca yarg› orga-
n›d›r. Birleflmifl Milletler fiart›’n›n bir bö-
lümünü oluflturan kendi tüzü¤üne gö-
re faaliyet göstermektedir. Bafll›ca
amac›, kendisine Devletler taraf›ndan
iletilen davalar› uluslararas› hukuk uya-
r›nca karara ba¤lamakt›r. Divan, böyle
durumlarda, ihtilafl› devletlerin kabul
ettikleri uluslararas› sözleflmelerdeki
kurallar›; genel olarak benimsenen
uluslararas› örf ve âdet hukukunu, uy-
gar ülkelerce benimsenen genel hukuk
ilkelerini, çeflitli ülkelerin güvenilir hu-
kukçular›n›n verdikleri kararlar› ve bu
kiflilerin ö¤retilerini yard›mc› araçlar
olarak kullan›r. Kendisine yetki tan›nd›-
¤›nda hukukî konularda Genel Kurul’a,
Birleflmifl Milletler’in di¤er organlar›na
ve uzman kurulufllar›na tavsiyelerde
bulunur. Üyeleri Genel Kurul ve Güven-
lik Konseyi taraf›ndan seçilir. 

Peace Palace, Carnegieplein 2,
2517KL, The Hague, The Netherlands
Tel: (31) 70 302 2323
Faks:(31) 70 364 9928
Web Sayfas›: http://www.icj-cij.org

‹nsan Haklar› Antlaflmalar› Organlar›

Bu antlaflma organlar›, çeflitli insan
haklar› antlaflmalar›n›n uygulanmas›n›

izlemek amac›yla afla¤›da belirtilen ant-
laflmalarla ilgili Taraf Devletler’in rapor-
lar›n› almak üzere kurulmufl Komite-
ler’dir:

‹flkenceyle Mücadele Komitesi (CAT)

Herkesin ‹flkenceye ve Di¤er Zalimce,
‹nsanl›kd›fl› veya Onur K›r›c› Muamele
veya Cezaya Karfl› Korunmas›na Dair
Bildirge 1987 y›l›nda yürürlü¤e girmifl-
tir. Bunun üzerine Sözleflme’ye Taraf
Devletler’ce 10 kifliden oluflan bir uz-
man komite seçilmifltir. Komite, bu ko-
nudaki raporlar› inceler, genel yorum-
larda bulunur ve yetkilerini kabul eden
Taraf Devletler ile bu konularda araflt›r-
malar yapar. Ayr›ca, Sözleflme’nin ihlâ-
li ile ma¤dur duruma düflenlerin bu ko-
nulardaki flikayetlerini de ele al›r.
Palais des Nations, 8-14 Avenue de la
Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: (41) 22 917 9000
Faks:(41) 22 917 9016
Web Sayfas›: http://www.unhchr.ch

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve Kültü-
rel Haklar Sözleflmesi 1976 y›l›nda yü-
rürlü¤e girmifltir. Genel Kurul Ekono-
mik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) önce,
raporlar›n de¤erlendirilmesinde kendi-
sine yard›mc› olmak üzere, uygulama-
ya iliflkin bir Çal›flma Grubu oluflturmufl-
tur. ECOSOC, 1985 y›l›nda, 185/17 sa-
y›l› karar›yla bu Çal›flma Grubu’nu Eko-
nomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komi-
tesi olarak adland›rm›flt›r. Komite, 18
kifliden oluflmaktad›r. Komite Taraf
Devletler’in raporlar›n› incelemekte ve
ECOSOC’a bildirmektedir. 

Palais des Nations, 8-4 Avenue de la
Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland

Tel: (41) 22 917 9000

Faks:(41) 22 917 9016

Web Sayfas›: http://www.unhchr.ch

Kad›nlara Yönelik Ayr›mc›l›¤›n Önlen-
mesi Komitesi (CEDAW)

Kad›nlara Karfl› Her Tür Ayr›mc›l›¤›n
Önlenmesi Sözleflmesi 1981 y›l›nda yü-
rürlü¤e girmifltir. Bu Sözleflme uyar›nca

23 kifliden oluflan bir uzmanl›k komite-
si kurulmufltur. Komite’nin üyeleri Ta-
raf Devletler’ce seçilmektedir. Komite,
Taraf Devletler’ce sunulan raporlar›n
gözden geçirilmesi dahil, uygulamada
al›nan mesafeyi de¤erlendirmektedir.

Division for the Advancement of Wo-
men, Department of Policy Coordinati-
on and Sustainable Development, Uni-
ted Nations Headquarters, New York,
NY 10017, USA
Tel: (1) 212 963 1151
Faks:(1) 212 963 3463
Web Sayfas›: http://www.un.org/wo-
menwatch/daw/cedaw.htm

Irk Temelinde Ayr›mc›l›¤› Önleme Ko-
mitesi (CERD)

Irk Temelinde Her Tür Ayr›mc›l›¤›n Ön-
lenmesine ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme
1969 y›l›nda yürürlü¤e girmifltir. Bu
Sözleflme uyar›nca, Taraf Devletler’ce
seçilen 18 kifliden oluflan bir komite ku-
rulmufltur. Komite, Taraf Devletler’ce
sunulan konuya iliflkin raporlar› gözden
geçirmekte ve yetkilerini kabul eden
Taraf Devletler söz konusu oldu¤unda,
bu Devletler’deki kiflilerden ve gruplar-
dan gelen, Sözleflme ihlâliyle ilgili flika-
yetleri incelemektedir. 

Palais des Nations, 8-14 Avenue de la
Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland

Tel: (41) 22 917 9000

Faks:(41) 22 917 9016

Web Sayfas›: http://www.unhchr.ch

Çocuk Haklar› Komitesi

Bu Komite’nin görevine ve rolüne ilifl-
kin ayr›nt›l› bilgiler için bkz. madde 43,
s. 569.

Secratariat to the Committee on the
Rights of the Child, Office of the High
Commisioner for Human Rights, Room
D.205, Palais des Nations, 8-4 Avenue
de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzer-
land
Tel: (41) 22 917 9000
Faks:(41) 22 917 9016
Web Sayfas›: http://www.unhchr.ch

‹nsan Haklar› Komitesi

1976 y›l›nda yürürlü¤e giren Uluslara-
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ras› Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözleflme-
si’ne göre 18 kifliden oluflan bir uzman-
lar komitesi kurulmufltur. ‹nsan Haklar›
Komitesi, Taraf Devletler’in konuya ilifl-
kin raporlar›n› incelemektedir. Sözlefl-
me’ye konulan birinci ‹htiyari Proto-
kol’e göre Taraf Devletler, insan hakla-
r› ihlâlleriyle ilgili kiflisel flikayetler konu-
sunda Komite’nin soruflturma yetkisini
tan›yabilmektedirler. Ölüm cezas›n›n
kald›r›lmas›n› amaçlayan ikinci bir ‹hti-
yari Protokol ise 1991 y›l›nda yürürlü¤e
girmifltir.
Palais des Nations, 8-4 Avenue de la
Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: (41) 22 917 9000
Faks:(41) 22 917 9016
Web Sayfas›: http://www.unhchr.ch

BM’N‹N YAN YA DA BA⁄LI KURULU-
fiU DURUMUNDA OLAN D‹⁄ER OR-
GANLAR

Kad›nlar›n Geliflmesi için Uluslararas›
Araflt›rma ve E¤itim Kurumu (INST-
RAW)

INSTRAW, ECOSOC’un 1998 (LX) say›l›
karar›yla 1976 y›l›nda kurulan, Birlefl-
mifl Milletler sistemi içinde özerkli¤e sa-
hip bir kurumdur. Kurumun görevi, ka-
d›nlar›n ekonomik ve siyasal konumu-
nu güçlendirmeye yönelik araflt›rma,
e¤itim ve bilgilendirme etkinliklerini yü-
rütmek ve bu alanlarda yeni yöntemler
gelifltirmek; sürdürülebilir kalk›nmaya
katk›da bulunmak ve genel kalk›nma
sürecini kad›nlar›n gereksinimlerine ve
duyarl›l›klar›na daha fazla uyacak duru-
ma getirmektir. INSTRAW araflt›rma ve
e¤itim etkinlikleri, yaflam›n her dönemi-
ni kapsamaktad›r. Dolay›s›yla, genç ve
yafll› kad›nlarla k›z çocuklar da bu etkin-
liklerin kapsam›na girmektedir (parag.
334, Beijing Eylem Platformu). Kuru-
mun çal›flmalar› dört alanda yo¤unlafl-
maktad›r: kad›nlar›n ekonomik ve sos-
yal bak›mdan güçlendirilmeleri; çevre
ve sürdürülebilir kalk›nma; iletiflim ve
medya; toplumsal cinsiyet konular›na
iliflkin istatistik ve göstergeler.
INSTRAW Headquarters, Calle César
Nicolás Pensón 102-A, Santa Domingo,
Dominican Republic
Tel: (809) 685 2111

Faks:(809) 685 2117
INSTRAW Liasion Office, Room DC1-
1106 One United Nations Plaza, New
York, NY 10017, USA
Tel: (1) 212 963 5684
Faks:(1) 212 963 2978
Web Sayfas›: http://www.un-inst-
raw.org
Birleflmifl Milletler HIV/AIDS Ortak
Program› (UNAIDS)

BM HIV/AIDS Ortak Program› 1996 y›-
l› Ocak ay›nda oluflturulmufltur. UNA-
IDS, Birleflmifl Milletler Çocuklara Yar-
d›m Fonu (UNICEF), Birleflmifl Milletler
Kalk›nma Program› (UNDP), Birleflmifl
Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birlefl-
mifl Milletler Uluslararas› ‹laç Kontrol
Program› (UNDCP), Birleflmifl Milletler
E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNES-
CO), Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) ile
Dünya Bankas›’n› AIDS salg›n›na karfl›
mücadelede bir araya getiren ortak bir
programd›r. UNAIDS, BM sistemi için-
de kendi türünde ilk programd›r. Kü-
çük ölçekli bir program olmas›na karfl›n
uzan›m alan› genifltir ve stratejik ortak-
l›klar oluflturarak önemli kaynaklar› ha-
rekete geçirip önemli giriflimlere zemin
oluflturacak bir potansiyel tafl›makta-
d›r. UNAIDS, HIV/AIDS’in çocuklar ve
gençler aras›nda yay›lmas›n› önlemeye
ve salg›n›n topluluklar üzerindeki etki-
lerini hafifletmeye çal›flmaktad›r.

20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27,
Switzerland

Tel: (41) 22 791 3866

Faks: (41) 22 791 4187

Web Sayfas›: www.unaids.org

BM Çocuk Fonu (UNICEF)

Genel Kurul 1946 y›l›nda BM Çocukla-
ra Yard›m Uluslararas› Acil Fonu’nu
oluflturmufltur. Bu fon, savafl›n y›k›m›na
u¤rayan ülkelerdeki çocuklara acil yar-
d›mlarda bulunacak geçici bir organd›.
Birleflmifl Milletler Genel Kurulu 1953
y›l›nda ald›¤› bir kararla, bu fonu kal›c›
bir kuruluflla de¤ifltirdi. Yeni kuruluflun
ad› de¤iflti, ancak k›saltma UNICEF ola-
rak ayn› kald›.

Birleflmifl Milletler Genel Kurulu’nun
UNICEF’e verdi¤i görev, çocuk haklar›-

n›n korunmas›na yönelik çal›flmalar
yapmak, çocuklar›n temel gereksinim-
lerinin karfl›lanmas›na yard›mc› olmak
ve çocuklar›n potansiyellerine eksiksiz
biçimde ulaflmalar› için gerekli f›rsatlar›
yaratmakt›r. UNICEF, Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme’de yer alan haklar›n ya-
flama geçirilmesi üzerinde yo¤unlafl-
makta, bu haklar› kendi programlar›
için bir yol gösterici olarak kullanmak-
tad›r. UNICEF programlar›, hukuk, poli-
tika ve halk e¤itimi gibi alanlarda ço-
cuk haklar›n› koruyan ve gelifltiren giri-
flimlerinin yan›s›ra, temel sosyal hizmet-
lere eriflimi sa¤layacak ve bu hizmetle-
rin kalitesini yükseltecek stratejileri kay-
naflt›rmaya çal›flmaktad›r. UNICEF poli-
tikalar›n› ve kurumlar›n› gözden geçirip
gerekli de¤ifliklikleri yapmalar›nda, ço-
cuklar›n yüksek yarar›n› gözeten yasa-
lar›n ç›kart›l›p uygulanmas›nda Hükü-
metler’e yard›mc› olmaktad›r. UNI-
CEF’in yaklafl›m›n›n ayr›lmaz bir parças›
da, çocuklar›n kendi yaflamlar›n› etkile-
yen konularda görüfllerini dile getirme-
leri ve karar alma süreçlerine aktif bi-
çimde kat›lmalar› için f›rsatlar yarat›l-
mas›d›r.

Three United Nations Plaza, New York,
NY 10017, USA

Tel: (1) 212 326 7000

Faks:(1) 212 888 7465

Web Sayfas›: http://www.unicef.org

BM Ticaret ve Kalk›nma Konferans›
(UNCTAD)

Birleflmifl Milletler Genel Kurulu UNC-
TAD’› 1964 y›l›nda oluflturmufltur.
UNCTAD dört y›lda bir toplanmaktad›r.
Bafll›ca ifllevi, geliflmekte olan ülkelerin
ticaret ve kalk›nma f›rsatlar›n› azamiye
ç›kartacak biçimde uluslararas› ticaretin
gelifltirilmesine katk›da bulunmakt›r.
Palais des Nations, 8-4 Avenue de la
Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: (41) 22 907 1234
Faks:(41) 22 907 0057
Web Sayfas›: http://www.unctad.org

BM Kad›n Kalk›nma Fonu (UNIFEM)

Genel Kurul 1984 y›l›nda, Birleflmifl Mil-
letler Kad›n Ony›l› Gönüllü Fonu etkin-
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liklerinin baflka bir organ kurularak sür-
dürülmesini kararlaflt›rd›. Böylece, Bir-
leflmifl Milletler Kalk›nma Program› ile
özerk bir iliflki içinde yer alan UNIFEM
ortaya ç›kt›. UNIFEM’in amaçlar›, ka-
d›nlar›n genel kalk›nma süreçlerinde
yer almalar› için katalizor görevi yap-
mak, kad›nlar›n insan haklar›n› gelifltir-
mek, ulusal ve bölgesel öncelikler do¤-
rultusunda kad›nlara yarar sa¤layacak
yenilikçi ve deneysel giriflimleri destek-
lemektir. 
304 East 45th Street, 6th Floor, New
York, NY 10017, USA
Tel: (1) 212 906 6400
Faks:(1) 212 906 6705
Web Sayfas›: http://www.uni-
fem.undp.org

BM Kalk›nma Program› (UNDP)

UNDP, Birleflmifl Milletler sistemi arac›l›-
¤›yla sa¤lanan teknik yard›mlar›n bü-
yük bölümünü yönetmekte ve eflgüdü-
münü sa¤lamaktad›r. UNDP, Genel Ku-
rul’un Birleflmifl Milletler Geniflletilmifl
Teknik Yard›m Program› ile Özel Fon’u
birlefltiren karar› üzerine oluflturulmufl-
tur. UNDP’nin 1996 y›l›nda benimse-
nen en son görev tan›m›nda, kurulu-
flun görevinin, sürdürülebilir insanî kal-
k›nmay› gerçeklefltirmelerinde ülkelere
yard›mc› olmak oldu¤u belirtilmektedir.
Bu yard›m, birinci öncelik yoksullu¤un
ortadan kald›r›lmas› olmak üzere, sür-
dürülebilir geçim imkânlar› sa¤lama,
kad›nlar› güçlendirme, çevreyi koruyup
yeniden canland›rma gibi alanlarda ül-
kelerin program haz›rlama ve uygula-
ma kapasitelerinin gelifltirilmesi biçi-
minde sa¤lanacakt›r. Bu arada, kalk›n-
ma sürecinin çok geri aflamalar›nda bu-
lunan ülkelerin gereksinimlerine özel
önem verilmektedir.
One United Nations Plaza, New York,
NY 10017, USA
Tel: (1) 212 906 5000
Faks:(1) 212 826 2057
Web Sayfas›: http://www.undp.org

BM Çevre Program› (UNEP)

1972 y›l›nda gerçekleflen Birleflmifl Mil-
letler ‹nsanî Çevre Konferans›’n›n ar-
d›ndan Genel Kurul, UNEP’i olufltur-
mufltur. UNEP’in bir Yönetici Konseyi,

Sekretaryas›, Çevre Fonu ve ifllevleriyle
sorumluluklar›n› belirleyen ayr›nt›l› bir
görev tan›m› vard›r. Yönetici Konsey’in
4 Nisan 1997 tarihinde tamamlanan
19. oturumu sonucunda, Konsey’in bir
yan organ› olarak Bakanlar ve kamu
görevlilerinden oluflan bir Üst Komite
oluflturulmufltur. Bu Komite, Birleflmifl
Milletler üyeleri ve uzman kurulufllar›
aras›ndan seçilen 36 üyeden oluflmak-
tad›r. Yeni Komite’nin görevi, uluslara-
ras› çevre gündemini de¤erlendirmek
ve Yönetici Konsey’e reformlar ve izle-
yece¤i politikalar konusunda tavsiyeler-
de bulunmakt›r.
P.O. Box 3052, United Nations Ave-
nue, Gigiri, Nairobi, Kenya.
Tel: (254) 2 621 234
Faks:(254) 2 624 489
Web Sayfas›: http://www.unep.org

BM ‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i
(OHCHR)

Birleflmifl Milletler Genel Kurulu, ‹nsan
Haklar› Yüksek Komiserli¤i makam›n›
1993 y›l›nda, geliflme hakk› da dahil ol-
mak üzere herkesin kiflisel, kültürel,
ekonomik, siyasal ve sosyal haklardan
yararlanmas›n› sa¤lamak ve bu haklar›
korumak amac›yla oluflturmufltur (Ge-
nel Kurul karar› 48/141 1993). Yüksek
Komiserlik, Birleflmifl Milletler’in insan
haklar› alan›ndaki etkinliklerinin bafl so-
rumlusu olarak ifllev görmektedir. Da-
ha önceleri Birleflmifl Milletler ‹nsan
Haklar› Merkezi ad›yla bilinen Komiser-
lik, Birleflmifl Milletler’in insan haklar›y-
la ilgili organlar›na sekreterlik görevi
yapmakta ve önemli hizmetler sa¤la-
maktad›r. Birleflmifl Milletler’in sözü
edilen organlar› aras›nda Çocuk Hakla-
r› Komitesi de yer almaktad›r. 1997 y›-
l›nda, Komiserli¤in Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme’nin uygulanmas›n› güç-
lendirmeye yönelik Eylem Plan›’n›n bir
parças› olarak bir Destek ekibi görev-
lendirilmifltir. Bu ekibin görevi, Çocuk
Haklar› Komitesi’nin daha etkin biçim-
de çal›flmas›n› sa¤layacak giriflimlerde
bulunmakt›r. 

Yüksek Komiserlik, insan haklar› alan›n-
da araflt›rma ve çal›flmalar yapmakta,
HDK’larla iliflkileri düzenlemekte, yay›n-

lar ç›karmakta, bilgi toplay›p yaymakta-
d›r. Komiserlik, ayr›ca, Hükümetler’in
talebi üzerine dan›flmanl›k hizmetleri
de vermekte ve teknik yard›mlarda bu-
lunmaktad›r. Ayr›nt›lar için bkz. ‹nsan
haklar› alan›nda dan›flmanl›k hizmetleri
ve teknik yard›m, ‹nsan Haklar› Bilgi
Dosyas› No.3 (rev.1), ‹nsan Haklar›
Merkezi, 1996.
Palais des Nations, 8-4 Avenue de la
Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: (41) 22 917 9000
Faks:(41) 22 917 9016
Web Sayfas›: http://www.unhchr.ch

BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i
(UNHCR)

UNHCR’nin görevi, mültecilere ve ken-
di görev alan› içindeki di¤er kiflilere
uluslararas› koruma sa¤lamak ve bu in-
sanlar›n sorunlar›na kal›c› çözümler bul-
makt›r. Bu görevin yerine getirilmesine
yönelik etkinlikler aras›nda, ilgili kiflilere
maddî yard›m, hukukî yard›m ve dan›fl-
manl›k sa¤lanmas› ve di¤er kurulufllarla
iflbirli¤i yer almaktad›r. UNHCR, mülte-
ci çocuklara iliflkin özel politikalar, uy-
gulamalar ve kurallar gelifltirmifltir. Ço-
cuk Haklar›na Dair Sözleflme’de yer
alan standartlar›n gelifltirilmesine, mül-
teci çocuklar›n yarar›na kal›c› çözümler
getirerek bu çocuklar›n korunmas›na
çal›flmaktad›r.

UNHCR Senior Coordinator for Refu-
gee Children, 94 rue de Montbrillant,
Case Postale 2500, 1211 Geneva 2,
Switzerland
Tel: (41) 22 739 8111
Faks:(41) 22 731 9546 
Web Sayfas›: http://www.unhcr.ch

BM E¤itim ve Araflt›rma Enstitüsü
(UNITAR)

Genel Kurul karar› ile kurulan UNITAR
1966 y›l›nda faaliyete bafllam›flt›r. Ama-
c›, Birleflmifl Milletler’in belli bafll› he-
deflerini gerçeklefltirmesine, bu arada
en baflta uluslararas› bar›fl ve güvenli-
¤in korunmas›na, ekonomik ve sosyal
kalk›nman›n sa¤lanmas›na yard›mc› ol-
makt›r. UNITAR, Birleflmifl Milletler ile il-
gili görevlendirmeler ve di¤er uzman
kurulufllar söz konusu oldu¤unda, özel-
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likle geliflmekte olan ülkelerden gelen
kiflilere e¤itim vermektedir. UNITAR ay-
r›ca Birleflmifl Milletler’in ifllevlerine ve
amaçlar›na iliflkin araflt›rma ve çal›flma-
lar da yapmaktad›r (daha sonra al›nan
kararlarla UNITAR’›n çal›flmalar›n›n e¤i-
tim programlar› haz›rlanmas›na ve e¤i-
timle ilgili araflt›rmalara yo¤unlaflmas›
gerekti¤i teyit edilmifltir).
Palais des Nations, 8-4 Avenue de la
Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland
Tel: (41) 22 798 5850
Faks:(41) 22 733 1383
Web Sayfas›: http://www.unitar.org

BM Uluslararas› Uyuflturucu Kontrol
Program› (UNDCP)

1991 y›l›nda, Genel Kurul’un 21 Aral›k
1990 ve 41/179 say›l› karar› üzerine
kurulmufltur. UNDCP’nin çal›flmalar›na,
Birleflmifl Milletler’in uyuflturucu kont-
rolünü konu alan üç sözleflmesi yön
vermektedir. UNDCP, Birleflmifl Millet-
ler sistemi içindeki uluslararas› uyufltu-
rucu ile mücadele çal›flmalar›n›n eflgü-
dümü aç›s›ndan odak nokta durumun-
dad›r. Uyuflturucu Maddeler Komisyo-
nu’na önemli hizmetler sa¤lamaktad›r.
Uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›n›n önlenmesi,
ba¤›ml›lar›n tedavisi ve rehabilitasyonu
dahil olmak üzere uyuflturucularla ilgili
her tür konu bu Program çerçevesinde
ele al›nmaktad›r.

UNDCP, gençler, özellikle de okula git-
meyen, sokaklarda çal›flan ya da çal›fl-
ma yaflam›na giren çocuklar aras›nda
uyuflturucu kullan›m›n› önlemeye yöne-
lik programlar ve müdahaleler gelifltir-
mektedir. Risk alt›ndaki gençlerin sa¤-
l›k ve e¤itim sorunlar›n› ele alan kap-
saml› programlar›n belirlenmesinde di-
¤er Birleflmifl Milletler kurulufllar› ile bir-
likte çal›flmaktad›r.

Demand Reduction Section, UNDCP,
P.O. Box 500, A-1400 Vienna, Austria

Tel: (43) 1 260 600

Faks:(43) 1 26060 5866

Web Sayfas›: http://www.undcp.org

BM Bölgeleraras› Suç ve Adalet Arafl-
t›rmalar› Enstitüsü (UNICRI)

Suçlar›n önlenmesi ve ceza hukuku ala-

n›nda politikalar gelifltirilmesine yönelik
araflt›rma, e¤itim ve teknik yard›m hiz-
metleri vermek üzere 1968 y›l›nda ku-
rulmufltur. UNICRI, baflka çal›flmalar›-
n›n yan›s›ra, çocuk istismar› konusunda
bir araflt›rma gerçeklefltirmifl, aile içi
fliddet konusundaki uluslararas› kay-
naklar› tarayarak analizini yapm›fl, Ro-
man gençlik ve çocuk adalet sistemine
iliflkin incelemeler haz›rlam›flt›r. Halen
Güneydo¤u Asya’da olumsuz koflullar
alt›nda yaflayan çocuklara yönelik bir
proje uygulamay› ve göçmen ailelerin
çocuklar› ile uyuflturucu kaçakç›l›¤› ara-
s›ndaki iliflkileri konu alan bir araflt›rma
yürütmeyi planlamaktad›r.
Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Tu-
rin, Italy
Tel: (39) 011 653 7111
Faks:(39) 011 631 3368
Web Sayfas›: http://www.unicri.it

BM Nüfus Fonu (UNFPA)

Birleflmifl Milletler Nüfus Etkinlikleri Fo-
nu 1969 y›l›nda oluflturulmufltur. 1987
y›l›nda bu Fona Birleflmifl Milletler Nü-
fus Fonu ad› verilmifltir. Yönetim Kuru-
lu’nu Birleflmifl Milletler Kalk›nma Fonu-
UNDP ile birlikte paylaflmaktad›r. Belli
bafll› üç çal›flma alan› flunlard›r: Aile
planlamas› ve cinsel sa¤l›k dahil olmak
üzere üreme sa¤l›¤› olanaklar›na 2015
y›l›na kadar bütün çiftlerin ve kiflilerin
erifliminin sa¤lanmas›na yard›mc› olun-
mas›; nüfus programlar›n›n gelifltirilme-
sine olanak tan›yacak nüfus ve kalk›n-
ma stratejilerinin desteklenmesi; nüfus
ve kalk›nma konular›ndaki duyarl›l›¤›n
art›r›lmas› ve bu alanlarda gerekli iflle-
rin yap›lmas› için kaynaklar›n ve siyasal
iradenin harekete geçirilmesi.

UNFPA, Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma
Konferans› (1994) Eylem Program›’n›n
ilkelerini ön plana ç›karmakta ve kendi
çal›flmalar›nda da bu ilkeler do¤rultu-
sunda hareket etmektedir. UNFPA,
özellikle çocuk yapma haklar›, toplum-
sal cinsiyet eflitli¤i ve erke¤in sorumlu-
lu¤u, kad›nlar›n ba¤›ms›zl›¤›n›n ve güç-
lendirilmesinin her yerde sa¤lanmas› gi-
bi ilkelere sahip ç›kmaktad›r.
Technical and Evaluation Division, 220
East 42nd Street, New York, NY
10017, USA

Tel: (1) 212 297 5211
Faks:(1) 212 297 4915
Web Sayfas›: http://www.unfpa.org

BM Sosyal Kalk›nma Araflt›rmalar› Ens-
titüsü (UNRISD)

Ça¤dafl kalk›nma sorunlar›n›n toplum-
sal boyutlar› üzerinde çok yönlü araflt›r-
malar yürüten özerk bir kurulufltur.
Enstitü’nün çal›flmalar›na yön veren dü-
flünce, etkili kalk›nma politikalar›n›n ge-
lifltirilebilmesinde sosyal ve siyasal ba¤-
lam›n belirleyici önem tafl›d›¤›d›r. Ensti-
tü, hükümetlere, kalk›nma kurulufllar›-
na, taban örgütlenmelerine ve akade-
misyenlere, kalk›nma politikalar›n›n ve
ekonomik, sosyal ve çevresel süreçlerin
farkl› sosyal gruplar› nas›l etkiledi¤ini
kavramalar›nda yard›mc› olmaktad›r.
UNRISD, ulusal araflt›rma merkezlerin-
den oluflan genifl bir a¤ arac›l›¤›yla öz-
gün araflt›rmalar› teflvik etmeyi ve gelifl-
mekte olan ülkelerdeki araflt›rma kapa-
sitesini güçlendirmeyi amaçlamaktad›r.
Programme Information Officer, UN-
RISD, Palais des Nations, 8-4 Avenue
de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzer-
land
Tel: (41) 22 917 1234
Faks:(41) 22 917 0650
Web Sayfas›: http://www.unrisd.org

Dünya G›da Program› (WFP)

Dünya G›da Program›, Birleflmifl Millet-
ler sisteminin g›da yard›mlar› kolunu
oluflturmaktad›r.

1961 y›l›nda Birleflmifl Milletler Genel
Kurulu ile G›da ve Tar›m Örgütü’nün
(FAO) koflut kararlar› sonucunda olufl-
turulan program, açl›kla mücadele ve
do¤al ya da baflka tür felaketlere ma-
ruz kalm›fl insanlar›n yaflamlar›n› kur-
tarma amac›yla sa¤lanan g›dalar›n yak-
lafl›k dörtte birini sa¤lamaktad›r.
WFP’nin misyonu üç yönlüdür: mülteci-
lere ve ola¤anüstü durumlar nedeniyle
güç durumda olan baflkalar›na g›da
yard›mlar› ve bununla ilgili lojistik des-
tek sa¤lanmas›; yoksulluk içindeki in-
sanlar›n yaflamlar›n›n kritik dönemlerin-
deki beslenme ve yaflam kalitelerini art-
t›rarak bu kiflilerin insanî potansiyelleri-
ni eksiksiz biçimde gerçeklefltirebilme-
lerinin sa¤lanmas›; açl›k çeken yoksul
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kesimlere kendi ayaklar› üstünde dur-
malar›, yaflad›klar› yerlere yol ve okul
gibi tesisler yapmalar› için yard›m edil-
mesi. 

WFP çabalar›n› ve kaynaklar›n›, en güç
durumda olanlara yard›m üzerinde yo-
¤unlaflt›rmaktad›r. Bunlar, çocuklar, ka-
d›nlar ve yafll›lard›r. G›da yard›mlar›n›
en baflta, bu alanda s›k›nt›s› olan en az-
geliflmifl ve düflük gelirli ülkelere yönelt-
mektedir. Amaç, açl›¤› ortadan kald›r-
mak ve g›da güvenli¤ini sa¤lamakt›r.
G›da yard›m›n›n nihaî amac›, böyle bir
yard›ma gerek duyulmamas›n› sa¤la-
makt›r.

WFP ayr›ca Genel Kurul taraf›ndan
oluflturulan Ola¤anüstü Durumlar ‹çin
Uluslararas› G›da Rezervi’ni de yönet-
mektedir.
Via Cesare Giulio Viola 68, Parco dé
Medici, 00148 Rome, Italy
Tel: (39) 06 6513 2628
Faks:(39) 06 6513 2840
Web Sayfas›: www.wfp.org

UZMAN KURULUfiLAR

Bunlar, “Hükümetler aras›ndaki anlafl-
malarla kurulan, ekonomik, toplumsal,
kültürel, e¤itim, sa¤l›k ve di¤er alanlar-
da temel belgelerinde belirtilen genifl
uluslararas› sorumluluklara sahip olan”
ve “Birleflmifl Milletler ile iliflkiye geçiri-
len” ayr› ve ba¤›ms›z kurulufllard›r. Kimi
durumlarda bu kurulufllar›n etkinlikleri-
nin eflgüdümü ECOSOC taraf›ndan
sa¤lanmaktad›r. 

Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO)

1919 y›l›nda kurulmufl, 1946 y›l›nda da
Birleflmifl Milletler’in uzman kuruluflu
haline gelmifltir. ILO, çal›flma yaflam›na
iliflkin uluslararas› sözleflmeler ve ücret-
ler, çal›flma süreleri, istihdam koflullar›
ve sosyal güvenlik gibi alanlarda stan-
dartlar getiren tavsiye kararlar› arac›l›-
¤›yla çal›flma ve yaflam koflullar›n› iyilefl-
tirmeye çal›flmaktad›r. Demokrasi ve in-
san haklar›n› gelifltirmek, iflsizli¤i ve
yoksullu¤u önlemek ve çal›flanlar› koru-
mak amac›yla araflt›rma ve teknik iflbir-
li¤i etkinlikleri yürütmektedir. ILO’nun,
Hükümetler’i, iflverenleri ve iflçileri tem-
sil eden üçlü bir yap›s› vard›r. Uluslara-

ras› Çal›flma Konferans› her y›l toplan-
maktad›r. 

ILO çocuk iflçili¤ini etkin biçimde önle-
mek ve çal›flmaya bafllama yafllar›n› ço-
cuk geliflimini engellemeyecek bir dü-
zeye ç›kartmak amac›yla ulusal politika-
lar gelifltirilmesini hedeflemektedir. ILO
bunlara ek olarak 1988-1999 y›llar›nda
gelifltirdi¤i yeni bir belge ile çocuk iflçili-
¤inin en kötü ve sömürücü biçimlerine
karfl› mücadele etmektedir. Teknik ifl-
birli¤i dal›nda ise ILO IPEC Program›’n›
1992 y›l›ndan bu yana uygulamaktad›r.
IPEC’in amac›, çocuk iflçili¤ine karfl›
dünya çap›nda bir hareketin bafllat›l-
mas›d›r. Program halen 26 ülkede uy-
gulanmakta, ayr›ca 15 ülkede de uygu-
lama haz›rl›klar› yap›lmaktad›r.
International Labor Standards Depart-
ment, 4 Route des Morillons, 1211 Ge-
neva 22, Switzerland
Tel: (41) 22 799 7062, 799 7502
Faks:(41) 22 799 6771
Web Sayfas›: www.ilo.org

G›da ve Tar›m Örgütü (FAO)

1945 y›l›nda kurulmufltur. Amac›, g›da
ve tar›m ürünlerinin üretiminde ve da-
¤›l›m›nda etkinli¤i sa¤layarak beslenme
ve yaflam standartlar›n› yükseltmek; k›r-
sal kesimlerde yaflayanlar›n koflullar›n›
iyilefltirmek; böylece dünya ekonomisi-
nin geliflmesine katk›da bulunarak in-
sanl›¤› açl›k tehlikesine karfl› korumak-
t›r. Konferans her iki y›lda bir toplana-
rak yetkilerin devredildi¤i bir Konsey
seçmektedir.

1996 y›l› Kas›m ay›nda 186 ülkeden
devlet ve hükümet baflkanlar› ile
bakanlar Roma’daki Dünya G›da
Zirvesi’ne kat›ld›lar. Bu zirvede liderler,
2015 y›l›na kadar dünyadaki yiyecek
s›k›nt›s›na ba¤l› açl›¤› en az yar› yar›ya
azaltma sözü verdiler. Dünya G›da
Güvenli¤i Bildirgesi ve Eylem Plan›’nda
liderler “g›da güvenli¤i programlar›nda
... Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme
do¤rultusunda, çocuklar›n, özellikle de
k›z çocuklar›n yararlar›n› ve gereksinim-
lerini kollamaya” söz verdiler. FAO,
kredi, e¤itim, toprak ve tar›m ürünleri
gibi alanlardaki yard›mlarla k›rsal kes-
imlerdeki kad›nlar›n olanaklar›n›
art›rmay›, böylece çocuklar›n beslenme

durumlar›nda da iyileflme sa¤lamay›
hedeflemektedir.
Viale Delle Terme di Caracalla, 00100
Rome, Italy
Tel: (39) 06 57051
Faks:(39) 06 5705 3152
Web Sayfas›: www.fao.org

BM E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO)

1945 y›l›nda kurulan UNESCO’nun te-
mel amac›, e¤itim ve düflünsel alanlar-
daki iflbirli¤i ile bar›fl ve güvenli¤e katk›-
da bulunmakt›r. E¤itim ve insan hakla-
r›n›n ö¤retilmesi konusundaki görevleri
nedeniyle örgütün çal›flmalar›n›n
önemli bir bölümü çocuk haklar›yla ilgi-
lidir. Kuruluflundan bu yana örgütün
önemli çabalar›ndan birini, çocuklar›n
e¤itim haklar›n›n güvence alt›na al›n-
mas› oluflturmufltur. Üye ülkelerle bir-
likte herkes için e¤itim hedefini gerçek-
lefltirmeye çal›flan UNESCO, yaln›zca
okuma yazma ve bilim e¤itiminin öte-
sinde, hoflgörü ve baflkalar›na sayg› an-
lay›fl›n› getirecek bir e¤itimi de önemse-
mektedir. Bunun yan›s›ra kurulufl, k›z
çocuklar›n ve örne¤in özel gereksinimi
olan çocuklar, sokak çocuklar›, az›nl›k
dilleri konuflan çocuklar ve silahl› çat›fl-
ma ortamlar›ndaki çocuklar gibi di¤er
marjinalleflmifl çocuk gruplar›n›n e¤iti-
mi için aktif çaba göstererek Sözlefl-
me’de yer alan ayr›m gözetmeme ilke-
sine de destek sa¤lamaktad›r.

‹letiflim ve kültür programlar› UNESCO
bünyesindeki di¤er önemli programlar
aras›ndad›r. ‹letiflim program›, çocukla-
r›n medyada korunmalar›n› ve medya-
ya kat›l›mlar›n› öngören aktif önlemler
içermektedir. UNESCO, ‹sveç’teki Got-
henburg Üniversitesi ile birlikte, de¤iflik
ülkelerden çocuklar aras›ndaki iletiflimi
sa¤layacak ve ekranda fliddet konular›-
n› ele alacak bir merkez oluflturmufltur. 
7 Place de Fontenoy, 75700 Paris,
France 
Tel: (33) 1 45 68 10 00
Faks:(33) 1 45 67 16 90
Web Sayfas›: www.unesco.org

Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO)

1948 y›l›nda kurulan Dünya Sa¤l›k Ör-
gütü’nün merkezi ‹sviçre’nin Cenevre
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kentindedir. Örgüt, ‹skenderiye, Ko-
penhag, Brazaville, Manila, Yeni Delhi
ve Washington’da bölge ofislerine sa-
hiptir. WHO’nun çal›flmalar›, bafll›ca
amaç olarak belirlenen bütün insanla-
r›n mümkün olan en üst düzey fiziksel
ve zihinsel sa¤l›¤a ulaflmalar›na yöne-
liktir ki, bu çerçevede çocuklara yönelik
pek çok etkinlik söz konusudur. Bu et-
kinlikler, çocuklar›n sa¤l›k ve sa¤l›k hiz-
metlerine eriflim haklar›n›n yaflama ge-
çirilmesine katk›da bulunmaktad›r. Ço-
cuk Hastal›klar›n›n Bütüncül Yönetimi
(IMCI) bu etkinliklere bir örnek olufltur-
maktad›r. UNICEF ile birlikte gelifltirilen
bir strateji olarak IMCI, çocuklar aç›s›n-
dan büyük tehlike oluflturan zatürree,
ishal, k›zam›k, s›tma ve yetersiz beslen-
me gibi hastal›k ve sorunlar›, önleyici
ve tedavi edici müdahalelerin bir kay-
nafl›m› ile gidermeyi hedeflemektedir.
WHO’nun Geniflletilmifl Ba¤›fl›klama
Program›’n›n amac› ise, bütün çocukla-
r›n, afl›s› bulunan hastal›klara karfl› ba-
¤›fl›klanmalar›n›n sa¤lanmas›d›r. Anne
sütüyle emzirme dahil daha iyi beslen-
me biçimlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve ka-
zalar›n önlenmesine yönelik çal›flmalar,
WHO’nun çocuklar›n sa¤l›k alan›ndaki
haklar›n› yaflama geçirmeye çal›flt›¤› di-
¤er etkinliklere örnek oluflturmaktad›r.
Örgütün okul çocuklar›na yönelik bir
giriflimi ve gençlerin özel gereksinimle-
rini ve haklar›n› gözeten bir sa¤l›k prog-
ram› da vard›r. Dünya Sa¤l›k Asemblesi
her y›l toplanmaktad›r.
20 Avenue Appia, 1211, Geneva 27,
Switzerland
Tel: (41) 22 791 2111
Faks:(41) 22 791 0746
Web Sayfas›: www.who.org

Dünya Bankas› Grubu

Dünya Bankas› Grubu Uluslararas› ‹mar
ve Kalk›nma Bankas› (IBRD), Uluslarara-
s› Kalk›nma Birli¤i (IDA) ve Uluslararas›
Finans fiirketi (IFC) gibi kurulufllar› içer-
mektedir. IBRD, uluslararas› sermaye-
nin üretken amaçlarla dolafl›m›n› ve
‹kinci Dünya Savafl›’nda y›k›ma u¤rayan
ülkelerin yeniden inflas›na finansman
sa¤lamak üzere kurulmufltur. Kurulu-
flun bugünkü amac› ise üretken proje-
lere kredi sa¤lamak ve az geliflmifl ülke-

lerde ekonomik büyümeyi sa¤layacak
reform programlar›n› finanse etmektir.
IDA’n›n amac›, dünyadaki az geliflmifl
bölgelere geleneksel kredilere göre çok
daha uygun koflullarda kredi vererek
ekonomik kalk›nmay› h›zland›rmakt›r.
IFC’nin özel amac› ise özel sektörün bü-
yümesini desteklemek ve geliflmekte
olan ülkelerin kalk›nmas›na özel katk›
sa¤layacak özel iflletmelere yard›mc› ol-
makt›r.
1818 H Street NW, Washington DC
20433, USA
Tel: (1) 202 477 1234
Faks:(1) 202 477 6391
Web Sayfas›:www.worldbank.org

Uluslararas› Para Fonu (IMF)

IMF’nin amaçlar›, karfl›l›kl› görüflmeler
ve iflbirli¤i yoluyla parasal konularda
uluslararas› iflbirli¤ini sa¤lamak; ulusla-
raras› ticaretin yayg›nlaflmas›n› ve den-
geli geliflmesini teflvik etmek ve böyle-
ce yüksek istihdam ve reel gelir düzey-
lerine ulafl›lmas›n› sa¤lamak; döviz kur-
lar›nda istikrar› sa¤lamak ve bu alanda
uygun düzenlemeler getirmek; çok ta-
rafl› bir ödemeler sisteminin oluflturul-
mas›na yard›mc› olmak ve böylece dö-
viz s›n›rlamalar›n› aflmak; d›fl ticaret
dengesindeki bozulmalar› gidermek
üzere geçici kaynak sa¤layarak üyelere
yard›mc› olmakt›r.

700 19th Street NW, Washington DC
20431, USA
Tel: (1) 202 623 7090
Faks:(1) 202 623 6220
Web Sayfas›:www.imf.org

Uluslararas› Narkotik Kontrol Kurulu
(INCB)

INCB, Narkotik Maddelerle ‹lgili 1961
Tarihli Tek Sözleflme uyar›nca kurul-
mufltur. Kurul’un görevi, t›bbî ve bilim-
sel amaçlarla kullan›lan narkotik ve psi-
kotrop maddelerin, uyuflturucu imalin-
de kullan›labilecek kimyasal maddele-
rin uluslararas› ve yerel hareketini izle-
mek ve hükümetlerin uyuflturucu dene-
timini amaçlayan çeflitli uluslararas›
antlaflmalara uymalar›n› sa¤lamakt›r.

Vienna International Centre,Room E-
1339, Wagramer Strasse 5, P.O. Box

500, 1400 Vienna, Austria

Tel: (43) 1 213450

Faks:(43) 1 21345-5867

Web Sayfas›:www.incb.org

Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

WTO çok tarafl› ticaret sisteminin hu-
kukî ve kurumsal organ›d›r. WTO tara-
f›ndan gelifltirilen belli bafll› sözleflme
yükümlülükleri, hükümetlerin ticaret
politikalar›n› nas›l gelifltirip uygulaya-
caklar›n› belirlemektir. Ayr›ca, Devletler
aras›ndaki ticarî iliflkilerin karfl›l›kl›
görüflmeler, pazarl›klar ve anlaflmalarla
olufltu¤u platform da WTO taraf›ndan
sa¤lanmaktad›r. Bafll›ca ifllevleri, çok
tarafl› ticaret anlaflmalar›n›n haz›rlan-
mas› ve uygulanmas›, çok tarafl› ticarî
görüflmeler için bir forum oluflturul-
mas›, ticaret alan›nda beliren ihti-
laflar›n çözüme ba¤lanmas› ve ulusal
ticaret politikalar›n›n gözden geçirilme-
sidir. WTO, 1947 y›l›nda kurulan
Gümrükler ve Ticaret Genel Antlaflmas›
(GATT) uyar›nca oluflturulmufltur.

Centre William Rappard, 154 Rue de
Lausanne, 1211 Geneva 21,
Switzerland
Tel: (41) 22 739 5019
Faks:(41) 22 739 5458

Web Sayfas›:www.wto.org
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Bu Sözleflmeye Taraf Devletler:

Birleflmifl Milletler Andlaflmas›nda ilan edilen ilkeler uyar›nca
insanl›k ailesinin tüm üyelerinin, do¤ufltan varl›klar›na özgü
bulunan haysiyetle birlikte eflit ve devredilemez haklara sa-
hip olmalar›n›n tan›nmas›n›n, dünyada özgürlük, adalet ve
bar›fl›n temeli oldu¤unu düflünerek,

Birleflmifl Milletler halklar›n›n, insan›n temel haklar›na ve bi-
reyin, insan olarak tafl›d›¤› haysiyet ve de¤ere olan kesin
inançlar›n› Birleflmifl Milletler Andlaflmas›nda bir kez daha
do¤rulam›fl olduklar›n› ve daha genifl bir özgürlük ortam›nda
toplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaflam düzeyi sa¤lama yo-
lundaki kararl›l›klar›n› hat›rda tutarak,

Birleflmifl Milletlerin, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisinde ve
Uluslararas› ‹nsan Haklar› Sözleflmelerinde herkesin, bu me-
tinlerde yer alan hak ve özgürlüklerden ›rk, renk, cinsiyet, dil,
din, siyasal ya da baflka görüfl, ulusal ya da toplumsal köken,
mülkiyet, do¤ufltan veya baflka durumdan kaynaklanan ay›-
r›mlar dahil, hiçbir ay›r›m gözetilmeksizin yararlanma hakk›-
na sahip olduklar›n› benimsediklerini ve ilan ettiklerini kabul
ederek,

Uluslararas› ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisinde, Birleflmifl Mil-
letlerin, çocuklar›n özel ilgi ve yard›ma hakk› oldu¤unu ilan
etti¤ini an›msayarak,

Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle ço-
cuklar›n geliflmeleri ve esenlikleri için do¤al ortam› oluflturan
ailenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumluluklar›
tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yard›-
m› görmesinin zorunlulu¤una inanm›fl olarak,

Çocu¤un kiflili¤inin tam ve uyumlu olarak geliflebilmesi için
mutluluk, sevgi ve anlay›fl havas›n›n içindeki bir aile ortam›n-
da yetiflmesinin gereklili¤ini kabul ederek,

Çocu¤un toplumda bireysel bir yaflant› sürdürebilmesi için
her yönüyle haz›rlanmas›n›n ve Birleflmifl Milletler Andlaflma-

s›nda ilan edilen ülküler ve özellikle bar›fl, de¤erbilirlik, hofl-
görü, özgürlük, eflitlik ve dayan›flma ruhuyla yetifltirilmesinin
gereklili¤ini göz önünde bulundurarak,

Çocu¤a özel bir ilgi gösterme gereklili¤inin, 1924 tarihli, Ce-
nevre Çocuk Haklar› Bildirisinde ve 20 Kas›m 1959 tarihinde
Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel Kurulunca kabul edilen Ço-
cuk Haklar› Bildirisinde belirtildi¤ini ve ‹nsan Haklar› Evrensel
Bildirisinde, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararas› Sözleflme-
sinde (özellikle 23 ve 24 üncü Maddelerinde) ve Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liflkin Uluslararas› Sözleflmede
(özellikle 10 uncu Maddesinde) ve çocuklar›n esenli¤i ile ilgi-
li uzman kurulufllar›n ve uluslararas› örgütlerin kurucu ve ilgi-
li belgelerinde tan›nd›¤›n› hat›rda tutarak, Çocuk Haklar› Bil-
dirisinde de belirtildi¤i gibi, “çocu¤un gerek bedensel gerek
zihinsel bak›mdan tam erginli¤e ulaflmam›fl olmas› nedeniy-
le do¤um sonras›nda oldu¤u kadar, do¤um öncesinde de
uygun yasal korumay› da içeren özel güvence ve koruma ge-
reksiniminin bulundu¤u”nu hat›rda tutarak,

Ulusal ve uluslararas› düzeyde çocuklar› aile yan›na yerlefltir-
me ve evlat edinmeye de özel at›fta bulunan Çocu¤un Ko-
runmas› ve Esenli¤ine ‹liflkin Toplumsal ve Hukuksal ‹lkeler
Bildirisi; Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakk›nda Birleflmifl
Milletler Asgari Standart Kurallar› (Beijing Kurallar›) ve Acil
Durumlarda ve Silahl› Çat›flma Halinde Kad›nlar›n ve Çocuk-
lar›n Korunmas›na ‹liflkin Bildirinin hükümlerini an›msayarak,

Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koflullar alt›nda yafla-
yan ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocuklar›n
bulundu¤u bilinci içinde,

Çocu¤un korunmas› ve uyumlu geliflmesi bak›m›ndan her
halk›n kendine özgü geleneklerinin ve kültürel de¤erlerinin
tafl›d›¤› önemi gözönünde tutarak,

Her ülkedeki, özellikle geliflmekte olan ülkelerdeki çocuklar›n
yaflama koflullar›n›n iyilefltirilmesi için uluslararas› iflbirli¤inin
tafl›d›¤› önemin bilincinde olarak,

Afla¤›daki kurallar üzerinde anlaflmaya varm›fllard›r:

Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme

Birleflmifl Milletler Genel Kurulu taraf›ndan 20 Kas›m 1989 tarihinde
kabul edilmifltir.

Önsöz
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I. KISIM
Madde 1

Bu Sözleflme uyar›nca çocu¤a uygula-
nabilecek olan kanuna göre daha er-
ken yaflta reflit olma durumu hariç, on-
sekiz yafl›na kadar her insan çocuk sa-
y›l›r.

Madde 2 

1. Taraf Devletler, bu Sözleflmede yaz›l›
olan haklar› kendi yetkileri alt›nda bulu-
nan her çocu¤a, kendilerinin, ana baba-
lar›n›n veya yasal vasilerinin sahip olduk-
lar›, ›rk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da
baflka düflünceler, ulusal, etnik ve sos-
yal köken, mülkiyet, sakatl›k, do¤ufl ve
di¤er statüler nedeniyle hiçbir ayr›m gö-
zetmeksizin tan›r ve taahhüt ederler.

2. Taraf Devletler, çocu¤un ana-babas›-
n›n, yasal vasilerinin veya ailesinin öte-
ki üyelerinin durumlar›, faaliyetleri,
aç›klanan düflünceleri veya inançlar› ne-
deniyle her türlü ay›r›ma veya cezaya
tabi tutulmas›na karfl› etkili biçimde ko-
runmas› için gerekli tüm uygun önlemi
al›rlar.

Madde 3

1. Kamusal ya da özel sosyal yard›m
kurulufllar›, mahkemeler, idari makam-
lar veya yasama organlar› taraf›ndan
yap›lan ve çocuklar› ilgilendiren bütün
faaliyetlerde, çocu¤un yarar› temel dü-
flüncedir.

2. Taraf Devletler, çocu¤un ana-babas›-
n›n, vasilerinin ya da kendisinden huku-
ken sorumlu olan di¤er kiflilerin hak ve
ödevlerini de göz önünde tutarak,
esenli¤i için gerekli bak›m ve korumay›
sa¤lamay› üstlenirler ve bu amaçla tüm
uygun yasal ve idari önlemleri al›rlar.

3. Taraf Devletler, çocuklar›n bak›m›
veya korunmas›ndan sorumlu kurumla-
r›n; hizmet ve faaliyetlerin özellikle gü-
venlik, sa¤l›k, personel say›s› ve uygun-
lu¤u ve yönetimin yeterlili¤i aç›s›ndan,
yetkili makamlarca konulan ölçülere
uymalar›n› taahhüt ederler.

Madde 4

Taraf Devletler, bu Sözleflmede tan›-
nan haklar›n uygulanmas› amac›yla ge-

reken her türlü yasal, idari ve di¤er ön-
lemleri al›rlar. Ekonomik, sosyal ve kül-
türel haklara iliflkin olarak, Taraf Devlet-
ler eldeki kaynaklar›n› olabildi¤ince ge-
nifl tutarak, gerekirse uluslararas› iflbirli-
¤i çerçevesinde bu tür önlemler al›rlar.

Madde 5

Taraf Devletler, bu Sözleflmenin çocu-
¤a tan›d›¤› haklar do¤rultusunda çocu-
¤un yeteneklerinin gelifltirilmesi ile
uyumlu olarak, çocu¤a yol gösterme ve
onu yönlendirme konusunda ana-baba-
n›n, yerel gelenekler öngörüyorsa uzak
aile veya topluluk üyelerinin, yasal vasi-
lerinin veya çocuktan hukuken sorumlu
öteki kiflilerin sorumluluklar›na, haklar›-
na ve ödevlerine sayg› gösterirler.

Madde 6

1. Taraf Devletler, her çocu¤un temel
yaflama hakk›na sahip oldu¤unu kabul
ederler.

2. Taraf Devletler, çocu¤un hayatta
kalmas› ve geliflmesi için mümkün olan
azami çabay› gösterirler.

Madde 7

1. Çocuk do¤umdan hemen sonra der-
hal nüfus kütü¤üne kaydedilecek ve
do¤umdan itibaren bir isim hakk›na,
bir vatandafll›k kazanma hakk›na ve
mümkün oldu¤u ölçüde ana-babas›n›
bilme ve onlar taraf›ndan bak›lma hak-
k›na sahip olacakt›r.

2. Taraf Devletler, özellikle çocu¤un ta-
biiyetsiz kalmas› söz konusu oldu¤un-
da kendi ulusal hukuklar›na ve ilgili
uluslararas› belgeler çerçevesinde üst-
lendikleri yükümlülüklerine uygun ola-
rak bu haklar›n ifllerlik kazanmas›n› ta-
ahhüt ederler.

Madde 8

1. Taraf Devletler, yasan›n tan›d›¤› flek-
liyle çocu¤un kimli¤ini; tabiiyeti, ismi ve
aile ba¤lar› dahil, koruma hakk›na say-
g› göstermeyi ve bu konuda yasa d›fl›
müdahalelerde bulunmamay› taahhüt
ederler.

2. Çocu¤un kimli¤inin unsurlar›n›n ba-
z›lar›ndan veya tümünden yasaya ayk›-
r› olarak yoksun b›rak›lmas› halinde, Ta-
raf Devletler çocu¤un kimli¤ine süratle

yeniden kavuflturulmas› amac›yla ge-
rekli yard›m ve korumada bulunurlar.

Madde 9

1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa
ve usullere göre ve temyiz yolu aç›k
olarak, ayr›l›¤›n çocu¤un yüksek yarar›-
na oldu¤u yolunda karar vermedikçe,
Taraf Devletler, çocu¤un ana-babas›n-
dan, onlar›n r›zas› d›fl›nda ayr›lmamas›-
n› güvence alt›na al›rlar. Ancak, ana-ba-
bas› taraf›ndan çocu¤un kötü muame-
leye maruz b›rak›lmas› ya da ihmal edil-
mesi durumlar›nda ya da ana-baban›n
birbirinden ayr› yaflamas› nedeniyle ço-
cu¤un ikametgah›n›n belirlenmesi
amac›yla karara var›lmas› gerekti¤inde,
bu tür bir ayr›l›k karar› verilebilir.

2. Bu Maddenin birinci f›kras› uyar›nca
giriflilen her ifllemde, ilgili bütün tarafla-
ra iflleme kat›lma ve görüfllerini bildir-
me olana¤› tan›n›r.

3. Taraf Devletler, ana-babas›ndan ve-
ya bunlardan birinden ayr›lmas›na ka-
rar verilen çocu¤un, kendi yüksek yara-
r›na ayk›r› olmad›kça, ana-baban›n iki-
siyle de düzenli bir biçimde kiflisel iliflki
kurma ve do¤rudan görüflme hakk›na
sayg› gösterirler.

4. Böyle bir ayr›l›k, bir Taraf Devlet ta-
raf›ndan giriflilen ve çocu¤un kendisi-
nin ana veya babas›n›n veya her ikisinin
birden tutuklanmas›n›, hapsini, sürgün,
s›n›r d›fl› edilmesini veya ölümünü (ki
buna devletin gözetimi alt›nda iken ne-
deni ne olursa olsun meydana gelen
ölüm dahildir) tevlit eden herhangi
benzer bir ifllem sonucu olmuflsa, bu
Taraf Devlet, istek üzerine ve çocu¤un
esenli¤ine zarar vermemek koflulu ile;
ana-babaya, çocu¤a veya uygun olur-
sa, ailenin bir baflka üyesine, söz konu-
su aile bireyinin ya da bireylerinin bu-
lundu¤u yer hakk›nda gereken bilgiyi
verecektir. Taraf Devletler, böyle bir is-
temin bafll› bafl›na sunulmas›n›n ilgili ki-
fli veya kifliler bak›m›ndan aleyhe hiç bir
sonuç yaratmamas›n› ayr›ca taahhüt
ederler.

Madde 10

1. 9 uncu Maddenin 1 inci f›kras› uya-
r›nca Taraf Devletlere düflen sorumlulu-
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¤a uygun olarak, çocuk veya ana-baba-
s› taraf›ndan, ailenin birleflmesi amaçla-
r›yla yap›lan bir Taraf Devlet ülkesine
girme ya da onu terk etme konusunda-
ki her baflvuru, Taraf Devletlerce olum-
lu, insani ve ivedi bir tutumla ele al›na-
cakt›r. Taraf Devletler, bu tür bir baflvu-
ru yap›lmas›n›n baflvuru sahipleri veya
aile üyeleri aleyhine sonuçlar yaratma-
mas›n› taahhüt ederler.

2. Ana-babas›, ayr› devletlerde oturan
bir çocuk ola¤anüstü durumlar hariç,
hem ana hem de babas› ile düzenli bi-
çimde kiflisel iliflkiler kurma ve do¤rudan
görüflme hakk›na sahiptir. Bu nedenle
ve 9 uncu Maddenin 1 inci f›kras›na gö-
re Taraf Devletlere düflen sorumlulu¤a
uygun olarak, Taraf Devletler çocu¤un
ve ana-babas›n›n Taraf Devletlerinin ül-
keleri dahil herhangi bir ülkeyi terketme
ve kendi ülkelerine dönme hakk›na say-
g› gösterirler. Herhangi bir ülkeyi terket-
me hakk›, yaln›zca yasada öngörüldü¤ü
gibi ve ulusal güvenli¤i, kamu düzenini,
kamu sa¤l›¤› ve ahlak veya baflkalar›n›n
hak ve özgürlüklerini korumak amac› ile
ve iflbu Sözleflme ile tan›nan öteki hak-
larla ba¤daflt›¤› ölçüde k›s›tlamalara ko-
nu olabilir.

Madde 11

1. Taraf Devletler, çocuklar›n yasa d›fl›
yollarla ülke d›fl›na ç›kar›l›p geri döndü-
rülmemesi halleriyle mücadele için ön-
lemler al›rlar.

2. Bu amaçla Taraf Devletler iki ya da
çok tarafl› anlaflmalar yap›lmas›n› ya da
mevcut anlaflmalara kat›lmay› teflvik
ederler. 

Madde 12

1. Taraf Devletler, görüfllerini olufltur-
ma yetene¤ine sahip çocu¤un kendini
ilgilendiren her konuda görüfllerini ser-
bestçe ifade etme hakk›n› bu görüfllere
çocu¤un yafl› ve olgunluk derecesine
uygun olarak, gereken özen gösteril-
mek suretiyle tan›rlar.

2. Bu amaçla, çocu¤u etkileyen her-
hangi bir adli veya idari kovuflturmada
çocu¤un ya do¤rudan do¤ruya veya
bir temsilci ya da uygun bir makam yo-
luyla dinlenilmesi f›rsat›, ulusal yasan›n

usule iliflkin kurallar›na uygun olarak
çocu¤a, özellikle sa¤lanacakt›r.

Madde 13

1. Çocuk, düflüncesini özgürce aç›kla-
ma hakk›na sahiptir; bu hak ülke s›n›r-
lar› ile ba¤l› olmaks›z›n; yaz›l›, sözlü, ba-
s›l›, sanatsal biçimde veya çocu¤un se-
çece¤i baflka bir araçla her türlü haber
ve düflüncelerin araflt›r›lmas›, elde edil-
mesi ve verilmesi özgürlü¤ünü içerir.

2. Bu hakk›n kullan›lmas› yaln›zca:

a) Baflkas›n›n haklar›na ve itibar›na
sayg›,

b) Milli güvenli¤in, kamu düzeninin,
kamu sa¤l›¤› ve ahlak›n korunmas›
nedenleriyle ve kanun taraf›ndan ön-
görülmek ve gerekli olmak kayd›yla
yap›lan s›n›rlamalara konu olabilir.

Madde 14

1. Taraf Devletler, çocu¤un düflünce,
vicdan ve din özgürlükleri hakk›na say-
g› gösterirler.

2. Taraf Devletler, ana-baban›n ve ge-
rekiyorsa yasal vasilerin; çocu¤un yete-
neklerinin geliflmesiyle ba¤dafl›r biçim-
de haklar›n›n kullan›lmas›nda çocu¤a
yol gösterme konusundaki hak ve
ödevlerine, sayg› gösterirler.

3. Bir kimsenin dinini ve inançlar›n›
aç›klama özgürlü¤ü kanunla öngörül-
mek ve gerekli olmak kayd›yla yaln›zca
kamu güvenli¤i, düzeni, sa¤l›k ya da
ahlaki ya da baflkalar›n›n temel haklar›
ve özgürlüklerini korumak gibi amaç-
larla s›n›rland›r›labilir.

Madde 15

1. Taraf Devletler, çocu¤un dernek kur-
ma ve bar›fl içinde toplanma özgürlük-
lerine iliflkin haklar›n› kabul ederler.

2. Bu haklar›n kullan›lmas›, ancak ya-
sayla zorunlu k›l›nan ve demokratik bir
toplumda gerekli olan ulusal güvenlik,
kamu güvenli¤i, kamu düzeni yarar›na
olarak ya da kamu sa¤l›¤› ve ahlak›n ya
da baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin
korunmas› amaçlar›yla yap›lan s›n›rla-
malardan baflkalar›yla k›s›tland›r›lamaz.

Madde 16

1. Hiçbir çocu¤un özel yaflant›s›na aile,

konut ve iletiflimine keyfi ya da haks›z
bir biçimde müdahale yap›lamayaca¤›
gibi, onur ve itibar›na da haks›z olarak
sald›r›lamaz.

2. Çocu¤un bu tür müdahale ve sald›r›-
lara karfl› yasa taraf›ndan korunmaya
hakk› vard›r.

Madde 17

Taraf Devletler, kitle iletiflim araçlar›n›n
önemini kabul ederek çocu¤un; özellik-
le toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenli¤i
ile bedensel ve zihinsel sa¤l›¤›n› gelifltir-
meye yönelik çeflitli ulusal ve uluslara-
ras› kaynaklardan bilgi ve belge edin-
mesini sa¤larlar. Bu amaçla Taraf Dev-
letler:

a) Kitle iletiflim araçlar›n› çocuk bak›-
m›ndan toplumsal ve kültürel yarar›
olan ve 29 uncu maddenin ruhuna
uygun bilgi ve belgeyi yaymak için
teflvik ederler;

b) Çeflitli kültürel, ulusal ve uluslara-
ras› kaynaklardan gelen bu türde bil-
gi ve belgelerin üretimi, de¤iflimi ve
yay›m› amac›yla uluslararas› iflbirli¤ini
teflvik ederler;

c) Çocuk kitaplar›n›n üretimini ve ya-
y›lmas›n› teflvik ederler; 

d) Kitle iletiflim araçlar›n› az›nl›k gru-
bu veya bir yerli ahaliye mensup ço-
cuklar›n dil gereksinimlerine özel
önem göstermeleri konusunda teflvik
ederler;

e) 13 ve 18 inci maddelerde yer alan
kurallar göz önünde tutularak çocu-
¤un esenli¤ine zarar verebilecek bilgi
ve belgelere karfl› korunmas› için uy-
gun yönlendirici ilkeler gelifltirilmesi-
ni teflvik ederler.

Madde 18

1. Taraf Devletler, çocu¤un yetifltirilme-
sinde ve geliflmesinin sa¤lanmas›nda
ana-baban›n birlikte sorumluluk tafl›d›k-
lar› ilkesinin tan›nmas› için her türlü ça-
bay› gösterirler. Çocu¤un yetifltirilmesi
ve gelifltirilmesi sorumlulu¤u ilk önce
ana babaya ya da durum gerektiriyorsa
yasal vasilere düfler. Bu kifliler her fley-
den önce çocu¤un yüksek yarar›n› göz
önünde tutarak hareket ederler.
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2. Bu Sözleflmede belirtilen haklar›n
güvence alt›na al›nmas› ve gelifltirilme-
si için Taraf Devletler, çocu¤un yetiflti-
rilmesi konusundaki sorumluluklar›n›
kullanmada ana-baba ve yasal vasilerin
durumlar›na uygun yard›m yapar ve ço-
cuklar›n bak›m› ile görevli kurulufllar›n,
faaliyetlerin ve hizmetlerin geliflmesini
sa¤larlar.

3. Taraf Devletler, çal›flan ana-baban›n,
çocuk bak›m hizmet ve tesislerinden,
çocuklar›n›n da bu hizmet ve tesisler-
den yararlanma hakk›n› sa¤lamak için
uygun olan her türlü önlemi al›rlar.

Madde 19

1. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, çocu-
¤un ana-babas›n›n ya da onlardan yal-
n›zca birinin, yasal vasi veya vasilerinin
ya da bak›m›n› üstlenen herhangi bir ki-
flinin yan›nda iken bedensel veya zihin-
sel sald›r›, fliddet veya suistimale, ihmal
ya da ihmalkar muameleye, ›rza geçme
dahil her türlü istismar ve kötü muame-
leye karfl› korunmas› için; yasal, idari,
toplumsal, e¤itsel bütün önlemleri al›r-
lar.

2. Bu tür koruyucu önlemler; burada
tan›mlanm›fl olan çocuklara kötü mu-
amele olaylar›n›n önlenmesi, belirlen-
mesi, bildirilmesi, yetkili makama hava-
le edilmesi, soruflturulmas›, tedavisi ve
izlenmesi için gerekli baflkaca yöntem-
leri ve uygun oldu¤u takdirde adliyenin
ifle el koymas› oldu¤u kadar durumun
gereklerine göre çocu¤a ve onun bak›-
m›n› üstlenen kiflilere, gereken deste¤i
sa¤lamak amac› ile sosyal programlar›n
düzenlenmesi için etkin usulleri de içer-
melidir.

Madde 20

1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresin-
den yoksun kalan veya kendi yarar›na
olarak bu ortamda b›rak›lmas› kabul
edilmeyen her çocuk, Devletten özel
koruma ve yard›m görme hakk›na sa-
hip olacakt›r.

2. Taraf Devletler bu durumdaki bir ço-
cuk için kendi ulusal yasalar›na göre,
uygun olan bak›m› sa¤layacaklard›r.

3. Bu tür bak›m, baflkaca benzerleri ya-
n›nda, bak›c› aile yan›na verme, ‹slam

Hukukunda kefalet (kafalah), evlat
edinme ya da gerekiyorsa çocuk bak›-
m› amac› güden uygun kurulufllara yer-
lefltirmeyi de içerir. Çözümler düflünü-
lürken, çocu¤un yetifltirilmesinde sü-
reklili¤in korunmas›na ve çocu¤un et-
nik, dinsel, kültürel ve dil kimli¤ine ge-
reken sayg› gösterilecektir.

Madde 21

Evlat edinme sistemini kabul eden
ve/veya buna izin veren Taraf Devletler,
çocu¤un en yüksek yararlar›n›n temel
düflünce oldu¤unu kabul edecek ve
afla¤›daki ilkeleri gerçeklefltireceklerdir:

a) Bir çocu¤un evlat edinilmesine an-
cak yetkili makam karar verir. Bu ma-
kam uygulanabilir yasa ve usullere
göre ve güvenilir tüm bilgilerin ›fl›¤›n-
da; çocu¤un, ana-babas›, yak›nlar› ve
yasal vasisine göre durumunu göz
önüne alarak ve gereken durumlar-
da tüm ilgilerlilerle yap›lacak görüfl-
me sonucu onlar›n da evlat edinme
konusundaki onaylar›n› alma zorun-
lulu¤una uyarak, karar›n› verir.

b) Çocu¤un kendi ülkesinde elveriflli
biçimde bak›lmas› mümkün olmad›¤›
veya evlat edinecek veya yan›na yer-
lefltirilecek aile bulunmad›¤› takdir-
de, ülkeleraras› evlat edinmenin ço-
cuk bak›m›ndan uygun bir çözüm ol-
du¤unu kabul ederler.

c) Baflka bir ülkede evlat edinilmesi
düflünülen çocu¤un, kendi ülkesinde
mevcut evlat edinme durumuyla efl-
de¤er olan güvence ve ölçülerden
yararlanmas›n› sa¤larlar.

d) Ülkeleraras› evlat edinmede, yer-
lefltirmenin ilgililer bak›m›ndan yasa-
d›fl› para kazanma konusu olmamas›
için gereken bütün önlemleri al›rlar.

e) Bu maddedeki amaçlar›, uygun ol-
du¤u ölçüde, ikili ya da çok tarafl›
düzenleme veya anlaflmalarla teflvik
ederler ve bu çerçevede, çocu¤un
baflka bir ülkede yerlefltirilmesinin
yetkili makam veya organlar taraf›n-
dan yürütülmesini güvenceye almak
için çaba gösterirler. 

Madde 22

1. Taraf Devletler, ister tek bafl›na ol-

sun isterse ana babas› veya herhangi
bir baflka kimse ile birlikte bulunsun,
mülteci statüsü kazanmaya çal›flan ya
da uluslararas› veya iç hukuk kural ve
usulleri uyar›nca mülteci say›lan bir ço-
cu¤un, bu Sözleflmede ve insan hakla-
r›na veya insani konulara iliflkin ve söz
konusu Devletlerin taraf olduklar› di¤er
Uluslararas› sözleflmelerde tan›nan ve
bu duruma uygulanabilir nitelikte bulu-
nan haklar› kullanmas› amac›yla koru-
ma ve insani yard›mdan yararlanmas›
için gerekli bütün önlemleri al›rlar. 

2. Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun
gördükleri ölçüde, Birleflmifl Milletler
Teflkilat› ve onunla iflbirli¤i yapan hükü-
metleraras› ve hükümet d›fl› yetkili bafl-
ka kurulufllarla bu durumda olan bir ço-
cu¤u korumak, ona yard›m etmek, her-
hangi bir mülteci çocu¤un ailesi ile ye-
niden bir araya gelebilmesi için ana-ba-
bas› veya ailesinin baflka üyeleri hakk›n-
da bilgi toplamak amac›yla iflbirli¤inde
bulunurlar. Herhangi bir nedenle kendi
aile çevresinden sürekli ya da geçici
olarak ayr› düflmüfl bir çocu¤a bu Söz-
leflmeye göre tan›nan koruma, ayn›
esaslar içinde, ana-babas› ya da ailesi-
nin baflkaca üyelerinden hiçbirisi bulu-
namayan çocu¤a da tan›nacakt›r.
Madde 23

1. Taraf devletler, zihinsel ya da beden-
sel özürlü çocuklar›n sayg›nl›klar›n› gü-
vence alt›na alan, özgüvenlerini geliflti-
ren ve toplumsal yaflama etkin biçimde
kat›lmalar›n› kolaylaflt›ran flartlar alt›n-
da eksiksiz bir yaflama sahip olmalar›n›
kabul ederler.

2. Taraf Devletler, özürlü çocuklar›n
özel bak›mdan yararlanma hakk›n› ta-
n›rlar ve eldeki kaynaklar›n yeterlili¤i öl-
çüsünde ve yap›lan baflvuru üzerine,
yard›mdan yararlanabilecek durumda
olan çocu¤a ve onun bak›m›ndan so-
rumlu olanlara, çocu¤un durumu ve
ana-baban›n veya çocu¤a bakanlar›n
içinde bulunduklar› koflullara uygun dü-
flecek yard›m›n yap›lmas›n› teflvik ve ta-
ahhüt ederler.

3. Özürlü çocu¤un, özel bak›ma gerek-
sinimi oldu¤u bilincinden hareketle bu
maddenin 2 nci f›kras› uyar›nca yap›l-
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mas› öngörülen yard›m, çocu¤un ana-
babas›n›n ya da çocu¤a bakanlar›n pa-
rasal (mali) durumlar› göz önüne al›na-
rak, olanaklar ölçüsünde ücretsiz sa¤la-
n›r. Bu yard›m; özürlü çocu¤un e¤itimi,
meslek e¤itimi, t›bbi bak›m hizmetleri,
rehabilitasyon hizmetleri, bir iflte çal›fla-
bilecek duruma getirme haz›rl›k prog-
ramlar› ve dinlenme/e¤lenme olanakla-
r›ndan etkin olarak yararlanmas›n› sa¤-
lamak üzere düzenlenir ve çocu¤un en
eksiksiz biçimde toplumla bütünleflme-
si yan›nda, kültürel ve ruhsal yönü da-
hil bireysel geliflmesini gerçeklefltirme
amac›n› güder.

4. Taraf Devletler, uluslararas› iflbirli¤i
ruhu içinde, özürlü çocuklar›n koruyucu
s›hhi bak›m›, t›bbi, psikolojik ve ifllevsel
tedavileri alanlar›na iliflkin gerekli bilgile-
rin al›flverifli yan›nda, rehabilitasyon,
e¤itim ve mesleki e¤itim hizmetlerine
iliflkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek
flekilde ve Taraf Devletlerin bu alanlar-
daki güçlerini, anlay›fllar›n› gelifltirmek
ve deneyimlerini zenginlefltirmek ama-
c›yla bilgi da¤›t›m›n› ve bu bilgiden ya-
rarlanmay› teflvik ederler. Bu bak›mdan,
geliflmekte olan ülkelerin gereksinimle-
ri, özellikle gözönüne al›n›r.

Madde 24

1. Taraf Devletler, çocu¤un olabilecek
en iyi sa¤l›k düzeyine kavuflma, t›bbi
bak›m ve rehabilitasyon hizmetlerini
veren kurulufllardan yararlanma hakk›-
n› tan›rlar. Taraf Devletler, hiçbir çocu-
¤un bu tür t›bbi bak›m hizmetlerinden
yararlanma hakk›ndan yoksun b›rak›l-
mamas›n› güvence alt›na almak için ça-
ba gösterirler.

2. Taraf Devletler, bu hakk›n tam ola-
rak uygulanmas›n› takip ederler ve
özellikle:

a) Bebek ve çocuk ölüm oranlar›n›n
düflürülmesi;

b) Bütün çocuklara gerekli t›bbi yar-
d›m›n ve t›bbi bak›m›n; temel sa¤l›k
hizmetlerinin gelifltirilmesine önem
verilerek sa¤lanmas›;

c) Temel sa¤l›k hizmetleri çerçevesin-
de ve baflka olanaklar›n yan›s›ra, ko-
layca bulunabilen tekniklerin kullan›l-

mas› ve besleyici yiyecekler ve temiz
içme suyu sa¤lanmas› yoluyla ve çev-
re kirlenmesinin tehlike ve zararlar›n›
göz önüne alarak, hastal›k ve yeter-
siz beslenmeye karfl› mücadele edil-
mesi;

d) Anneye do¤um öncesi ve sonras›
uygun bak›m›n sa¤lanmas›;

e) Bütün toplum kesimlerinin özellik-
le ana-babalar ve çocuklar›n, çocuk
sa¤l›¤› ve beslenmesi, anne sütü ile
beslenmenin yararlar›, toplum ve
çevre sa¤l›¤› ve kazalar›n önlenmesi
konusunda temel bilgileri elde etme-
leri ve bu bilgileri kullanmalar›na yar-
d›mc› olunmas›;

f) Koruyucu sa¤l›k bak›mlar›n›n, ana-
babaya rehberli¤ini, aile planlamas›
e¤itimi ve hizmetlerinin gelifltirilmesi;
amaçlar›yla uygun önlemleri al›rlar.

3. Taraf Devletler, çocuklar›n sa¤l›¤›
için zararl› geleneksel uygulamalar›n
kald›r›lmas› amac›yla uygun ve etkili
her türlü önlemi al›rlar.

4. Taraf Devletler, bu maddede tan›-
nan hakk›n tam olarak gerçeklefltiril-
mesini tedricen sa¤lamak amac›yla
uluslararas› iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve
teflviki konusunda karfl›l›kl› olarak söz
verirler. Bu konuda geliflmekte olan ül-
kelerin gereksinimleri özellikle göz
önünde tutulur.

Madde 25

Taraf Devletler, yetkili makamlarca ko-
runma ve bak›m alt›na alma, bedensel
ya da ruhsal tedavi amaçlar›yla hakk›n-
da bir yerlefltirme tedbiri uygulanan ço-
cu¤un, gördü¤ü tedaviyi ve yerlefltiril-
mesine ba¤l› di¤er tüm flartlar› belli
aral›klarla gözden geçirme hakk›na sa-
hip oldu¤unu kabul ederler.

Madde 26

1. Taraf Devletler, her çocu¤un, sosyal
sigorta dahil, sosyal güvenlikten yarar-
lanma hakk›n› tan›r ve bu hakk›n tam
olarak gerçekleflmesini sa¤lamak için
ulusal hukuklar›na uygun, gerekli ön-
lemleri al›rlar.

2. Sosyal Güvenlik, çocu¤un ve çocu-
¤un bak›m›ndan sorumlu olanlar›n kay-

naklar› ve koflullar› göz önüne al›narak
ve çocuk taraf›ndan ya da onun ad›na
yap›lan sosyal güvenlikten yararlanma
baflvurusuna iliflkin baflkaca durumlar
da göz önünde tutularak sa¤lan›r.

Madde 27

1. Taraf Devletler, her çocu¤un beden-
sel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplum-
sal geliflmesini sa¤layacak yeterli bir ha-
yat seviyesine hakk› oldu¤unu kabul
ederler.

2. Çocu¤un geliflmesi için gerekli hayat
flartlar›n›n sa¤lanmas› sorumlulu¤u; sa-
hip olduklar› imkanlar ve mali güçleri
çerçevesinde öncelikle çocu¤un ana-
babas›na veya çocu¤un bak›m›n› üstle-
nen di¤er kiflilere düfler.

3. Taraf Devletler, ulusal durumlar›na
göre ve olanaklar› ölçüsünde, ana-ba-
baya ve çocu¤un bak›m›n› üstlenen di-
¤er kiflilere, çocu¤un bu hakk›n›n uygu-
lanmas›nda yard›mc› olmak amac›yla
gerekli önlemleri al›r ve gereksinim ol-
du¤u takdirde özellikle beslenme, gi-
yim ve bar›nma konular›nda maddi yar-
d›m ve destek programlar› uygularlar.

4. Taraf Devletler, Taraf Devlet ülkesin-
de veya baflka ülkede bulunsun; ana-
babas› veya çocu¤a karfl› mali sorumlu-
lu¤u bulunan di¤er kifliler taraf›ndan,
çocu¤un bak›m giderlerinin karfl›lan-
mas›n› sa¤lamak amac›yla her türlü uy-
gun önlemi al›rlar. Özellikle çocu¤a kar-
fl› mali sorumlulu¤u olan kiflinin, çocu-
¤un ülkesinden baflka bir ülkede yafla-
mas› halinde, Taraf Devletler bu konu-
ya iliflkin uluslararas› anlaflmalara kat›l-
may› veya bu tür anlaflmalar akdinin
yan›s›ra baflkaca uygun düzenlemelerin
yap›lmas›n› teflvik ederler.

Madde 28

1. Taraf Devletler, çocu¤un e¤itim hak-
k›n› kabul ederler ve bu hakk›n f›rsat
eflitli¤i temeli üzerinde tedricen gerçek-
lefltirilmesi görüflüyle özellikle:

a) ‹lk ö¤retimi herkes için zorunlu ve
paras›z hale getirirler;

b) Orta ö¤retim sistemlerinin genel
oldu¤u kadar mesleki nitelikte de ol-
mak üzere çeflitli biçimlerde örgüt-
lenmesini teflvik ederler ve bunlar›n
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tüm çocuklara aç›k olmas›n› sa¤larlar
ve gerekli durumlarda mali yard›m
yap›lmas› ve ö¤retimi paras›z k›lmak
gibi uygun önlemleri al›rlar;

c) Uygun bütün araçlar› kullanarak,
yüksek ö¤retimi yetenekleri do¤rul-
tusunda herkese aç›k hale getirirler;

d) E¤itim ve meslek seçimine iliflkin
bilgi ve rehberli¤i bütün çocuklar için
elde edilir hale getirirler;

e) Okullarda düzenli biçimde deva-
m›n sa¤lanmas› ve okulu terk etme
oranlar›n›n düflürülmesi için önlem
al›rlar.

2. Taraf Devletler, okul disiplininin ço-
cu¤un insan olarak tafl›d›¤› sayg›nl›kla
ba¤dafl›r biçimde ve bu Sözleflmeye uy-
gun olarak yürütülmesinin sa¤lanmas›
amac›yla gerekli olan tüm önlemleri
al›rlar.

3. Taraf Devletler e¤itim alan›nda, özel-
likle cehaletin ve okuma yazma bilme-
menin dünyadan kald›r›lmas›na katk›da
bulunmak ve ça¤dafl e¤itim yöntemle-
rine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip
olunmas›n› kolaylaflt›rmak amac›yla
uluslararas› iflbirli¤ini güçlendirir ve tefl-
vik ederler. Bu konuda, geliflmekte
olan ülkelerin gereksinimleri özellikle
göz önünde tutulur.

Madde 29

1. Taraf Devletler çocuk e¤itiminin afla-
¤›daki amaçlara yönelik olmas›n› kabul
ederler;

a) Çocu¤un kiflili¤inin, yetenekleri-
nin, zihinsel ve bedensel yetenekleri-
nin mümkün oldu¤unca gelifltirilme-
si;

b) ‹nsan haklar›na ve temel özgürlük-
lere, Birleflmifl Milletler Andlaflmas›n-
da benimsenen ilkelere sayg›s›n›n ge-
lifltirilmesi;

c) Çocu¤un ana-babas›na, kültürel
kimli¤ine, dil ve de¤erlerine, çocu-
¤un yaflad›¤› veya geldi¤i menfle ül-
kenin ulusal de¤erlerine ve kendisi-
ninkinden farkl› uygarl›klara sayg›s›-
n›n gelifltirilmesi;

d) Çocu¤un, anlay›fl›, bar›fl, hoflgörü,
cinsler aras› eflitlik ve ister etnik, ister

ulusal, ister dini gruplardan, isterse
yerli halktan olsun, tüm insanlar ara-
s›nda dostluk ruhuyla, özgür bir top-
lumda, yaflant›y›, sorumlulukla üstle-
necek flekilde haz›rlanmas›;

e) Do¤al çevreye sayg›s›n›n gelifltiril-
mesi,

2. Bu maddenin veya 28 inci maddenin
hiçbir hükmü gerçek ve tüzel kiflilerin
ö¤retim kurumlar› kurmak ve yönet-
mek özgürlü¤üne, bu maddenin birinci
f›kras›nda belirtilen ilkelere sayg› göste-
rilmesi ve bu kurumlarda yap›lan e¤iti-
min Devlet taraf›ndan konulmufl olan
asgari kurallara uygun olmas› kofluluy-
la, ayk›r› say›lacak biçimde yorumlan-
mayacakt›r.

Madde 30

Soya, dine ya da dile dayal› az›nl›klar›n
ya da yerli halklar›n varoldu¤u Devlet-
lerde, böyle bir az›nl›¤a mensup olan
ya da yerli halktan olan çocuk, ait oldu-
¤u az›nl›k toplulu¤unun di¤er üyeleri
ile birlikte kendi kültüründen yararlan-
ma, kendi dinine inanma ve uygulama
ve kendi dilini kullanma hakk›ndan yok-
sun b›rak›lamaz.

Madde 31

1. Taraf Devletler çocu¤un dinlenme,
bofl zaman de¤erlendirme, oynama ve
yafl›na uygun e¤lence (etkinliklerinde)
bulunma ve kültürel ve sanatsal yafla-
ma serbestçe kat›lma hakk›n› tan›rlar.
2. Taraf Devletler, çocu¤un kültürel ve
sanatsal yaflama tam olarak kat›lma
hakk›n› sayg› duyarak tan›rlar ve özen-
dirirler ve çocuklar için, bofl zaman› de-
¤erlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve
kültüre iliflkin (etkinlikler) konusunda
uygun ve eflit f›rsatlar›n sa¤lanmas›n›
teflvik ederler.

Madde 32

1. Taraf Devletler, çocu¤un, ekonomik
sömürüye ve her türlü tehlikeli iflte ya
da e¤itimine zarar verecek ya da sa¤l›-
¤› veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ah-
laksal ya da toplumsal geliflmesi için za-
rarl› olabilecek nitelikte çal›flt›r›lmas›na
karfl› korunma hakk›n› kabul ederler.

2. Taraf Devletler, bu maddenin uygu-
lamaya konulmas›n› sa¤lamak için ya-

sal, idari, toplumsal ve e¤itsel her önle-
mi al›rlar. Bu amaçlar ve öteki uluslara-
ras› belgelerin ilgili hükümleri göz
önünde tutularak, Taraf Devletler özel-
likle flu önlemleri al›rlar:

a) ‹fle kabul için bir ya da birden çok
asgari yafl s›n›r› tespit ederler;

b) Çal›flman›n saat olarak süresi ve
koflullar›na iliflkin uygun düzenleme-
leri yaparlar;

c) Bu maddenin etkili biçimde uygu-
lanmas›n› sa¤lamak için ceza veya
baflka uygun yapt›r›mlar öngörürler.

Madde 33

Taraf Devletler, çocuklar›n uluslararas›
anlaflmalarda tan›mlad›¤› biçimde
uyuflturucu ve psikotrop maddelerin
yasad›fl› kullan›m›na karfl› korunmas› ve
çocuklar›n bu tür maddelerin yasad›fl›
üretimi ve kaçakç›l›¤› alan›nda kullan›l-
mas›n› önlemek amac›yla, yasal, sosyal
ve e¤itsel niteliktekiler de dahil olmak
üzere, her türlü uygun önlemleri al›rlar.

Madde 34

Taraf Devletler, çocu¤u her türlü cinsel
sömürüye ve cinsel suistimale karfl› ko-
ruma güvencesi verirler. Bu amaçla Ta-
raf Devletler özellikle:

(a) Çocu¤un yasad›fl› bir cinsel faali-
yete giriflmek üzere kand›r›lmas› ve-
ya zorlanmas›n›;

(b) Çocuklar›n, fuhufl, ya da di¤er ya-
sad›fl› cinsel faaliyette bulundurula-
rak sömürülmesini;

(c) Çocuklar›n pornografik nitelikli
gösterilerde ve malzemede kullan›la-
rak sömürülmesini;

önlemek amac›yla ulusal düzeyde ve
ikili ile çok tarafl› iliflkilerde gerekli her
türlü önlemi al›rlar.

Madde 35

Taraf Devletler, her ne nedenle ve han-
gi biçimde olursa olsun, çocuklar›n ka-
ç›r›lmalar›, sat›lmalar› veya fuhufla konu
olmalar›n› önlemek için ulusal düzeyde
ve ikili ve çok yanl› iliflkilerde gereken
her türlü önlemleri al›rlar.

Madde 36

Taraf Devletler, esenli¤ine herhangi bir
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biçimde zarar verebilecek baflka her
türlü sömürüye karfl› çocu¤u korurlar.

Madde 37

Taraf Devletler afla¤›daki hususlar› sa¤-
larlar:

a) Hiçbir çocuk, iflkence veya di¤er
zalimce, insanl›k d›fl› veya afla¤›lay›c›
muamele ve cezaya tabi tutulmaya-
cakt›r. Onsekiz yafl›ndan küçük olan-
lara, iflledikleri suçlar nedeniyle idam
cezas› verilemeyece¤i gibi sal›verilme
koflulu bulunmayan ömür boyu hapis
cezas› da verilmeyecektir.

b) Hiçbir çocuk yasad›fl› ya da keyfi
biçimde özgürlü¤ünden yoksun b›ra-
k›lmayacakt›r. Bir çocu¤un tutuklan-
mas›, al›konulmas› veya hapsi yasa
gere¤i olacak ve ancak en son baflvu-
rulacak bir önlem olarak düflünülüp,
uygun olabilecek en k›sa süre ile s›-
n›rl› tutulacakt›r.

c) Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan
her çocu¤a insanc›l biçimde ve insan
kiflili¤inin özünde bulunan sayg›nl›k
ve kendi yafl›ndaki kiflilerin gereksi-
nimleri göz önünde tutularak davra-
n›lacakt›r. Özgürlü¤ünden yoksun
olan her çocuk, kendi yüksek yarar›
aksini gerektirmedikçe, özellikle ye-
tiflkinlerden ayr› tutulacak ve ola¤a-
nüstü durumlar d›fl›nda ailesi ile ya-
z›flma ve görüflme yoluyla iliflki kur-
ma hakk›na sahip olacakt›r.

d) Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan
her çocuk, k›sa zamanda yasal ve uy-
gun olan di¤er yard›mlardan yarar-
lanma hakk›na sahip olaca¤› gibi öz-
gürlü¤ünden yoksun b›rak›lmas›n›n
yasaya ayk›r›l›¤›n› bir mahkeme veya
di¤er yetkili, ba¤›ms›z ve tarafs›z ma-
kam önünde iddia etme ve böylesi
bir ifllemle ilgili olarak ivedi karar ve-
rilmesini isteme hakk›na da sahip ola-
cakt›r.

Madde 38

1. Taraf Devletler, silahl› çat›flma halin-
de kendilerine uygulanabilir olan ulus-
lararas› hukukun, çocuklar› da kapsa-
yan insani kurallar›na uymak ve uyul-
mas›n› sa¤lamak yükümlülü¤ünü üstle-
nirler.

2. Taraf Devletler, onbefl yafl›ndan kü-
çüklerin çat›flmalara do¤rudan kat›lma-
mas› için uygun olan bütün önlemleri
al›rlar.

3. Taraf Devletler, özellikle onbefl yafl›-
na gelmemifl çocuklar› askere almak-
tan kaç›n›rlar. Taraf Devletler, onbefl ile
onsekiz yafl aras›ndaki çocuklar›n silah
alt›na al›nmalar› gereken durumlarda,
önceli¤i yaflça büyük olanlara vermek
için çaba gösterirler.

4. Silahl› çat›flmalarda sivil halk›n ko-
runmas›na iliflkin uluslararas› insani hu-
kuk kurallar› taraf›ndan öngörülen yü-
kümlülüklerine uygun olarak, Taraf
Devletler, silahl› çat›flmadan etkilenen
çocuklara koruma ve bak›m sa¤lamak
amac›yla mümkün olan her türlü önle-
mi al›rlar.

Madde 39

Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömü-
rü ya da suistimal, iflkence ya da her
türlü zalimce, insanl›k d›fl› veya afla¤›la-
y›c› muamele ya da ceza uygulamas› ya
da silahl› çat›flma ma¤duru olan bir ço-
cu¤un, bedensel ve ruhsal bak›mdan
sa¤l›¤›na yeniden kavuflmas› ve yeni-
den toplumla bütünleflebilmesini temin
için uygun olan tüm önlemleri al›rlar.
Bu tür sa¤l›¤a kavuflturma ve toplumla
bütünlefltirme, çocu¤un sa¤l›¤›n›, öz-
güvenini ve sayg›nl›¤›n› gelifltirici bir or-
tamda gerçeklefltirilir.

Madde 40

1. Taraf Devletler, hakk›nda ceza yasa-
s›n› ihlal etti¤i iddia edilen ve bu neden-
le itham edilen ya da ihlal etti¤i kabul
edilen her çocu¤un; çocu¤un yafl› ve
yeniden topluma kazand›r›lmas›n›n ve
toplumda yap›c› rol üstlenmesinin arzu
edilir oldu¤u hususlar› göz önünde bu-
lundurularak, tafl›d›¤› sayg›nl›k ve de-
¤er duygusunu gelifltirecek ve baflkala-
r›n›n da insan haklar›na ve temel öz-
gürlüklerine sayg› duymas›n› pekifltire-
cek nitelikte muamele görme hakk›n›
kabul ederler.

2. Bu amaçla ve uluslararas› belgelerin
ilgili hükümleri göz önünde tutularak
Taraf Devletler özellikle, flunlar› sa¤lar-
lar:

a) ‹fllendi¤i zaman ulusal ya da ulus-
lararas› hukukça yasaklanmam›fl bir
eylem ya da ihmal nedeniyle hiçbir
çocuk hakk›nda ceza yasas›n› ihlal et-
ti¤i iddias› ya da itham› öne sürüle-
meyece¤i gibi böyle bir ihlalde bulun-
du¤u da kabul edilmeyecektir.

b) Hakk›nda ceza kanununu ihlal id-
dias› veya itham› bulunan her çocuk
afla¤›daki asgari güvencelere sahip-
tir:

i) Haklar›ndaki suçlama yasal ola-
rak sabit oluncaya kadar masum
say›lmak;

ii) Haklar›ndaki suçlamalardan ken-
dilerinin hemen ve do¤rudan do¤-
ruya; ya da uygun düflen durum-
larda ana-babalar› ya da yasal vasi-
leri kanal› ile haberli k›l›nmak ve sa-
vunmalar›n›n haz›rlan›p sunulma-
s›nda gerekli yasal ya da uygun
olan baflka yard›mdan yararlan-
mak;

iii) Yetkili, ba¤›ms›z ve yans›z bir
makam ya da mahkeme önünde
adli ya da baflkaca uygun yard›m-
dan yararlanarak ve özellikle çocu-
¤un yafl› ve durumu göz önüne
al›nmak suretiyle kendisinin yük-
sek yarar›na ayk›r› oldu¤u saptan-
mad›¤› sürece, ana-babas› veya ya-
sal vasisi de haz›r bulundurularak
yasaya uygun biçimde adil bir du-
ruflma ile konunun gecikmeksizin
karara ba¤lanmas›n›n sa¤lanmas›;

iv) Tan›kl›k etmek ya da suç ikrar›n-
da bulunmak için zorlanmamak;
aleyhine olan tan›klar› sorguya
çekmek veya sorguya çekmifl ol-
mak ve lehine olan tan›klar›n haz›r
bulunmas›n›n ve sorgulanmas›n›n
eflit koflullarda sa¤lanmas›;

v) Ceza yasas›n› ihlal etti¤i sonucu-
na var›lmas› halinde, bu karar›n ve
bunun sonucu olarak al›nan ön-
lemlerin daha yüksek yetkili, ba-
¤›ms›z ve yans›z bir makam ya da
mahkeme önünde yasaya uygun
olarak incelenmesi;

vi) Kullan›lan dili anlamamas› veya
konuflamamas› halinde çocu¤un
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paras›z çevirmen yard›m›ndan ya-
rarlanmas›;

vii) Kovuflturman›n her aflamas›n-
da özel hayat›n›n gizlili¤ine tam
sayg› gösterilmesine hakk› olmak;

3. Taraf Devletler, hakk›nda ceza yasa-
s›n› ihlal etti¤i iddias› ileri sürülen, bu-
nunla itham edilen ya da ihlal etti¤i ka-
bul olunan çocuk bak›m›ndan, yaln›zca
ona uygulanabilir yasalar›n, usullerin,
onunla ilgili makam ve kurulufllar›n
oluflturulmas›n› teflvik edecek ve özellik-
le flu konularda çaba göstereceklerdir:

a) Ceza Yasas›n› ihlal konusunda as-
gari bir yafl s›n›r› belirleyerek, bu yafl
s›n›r›n›n alt›ndaki çocu¤un ceza ehli-
yetinin olmad›¤›n›n kabulü;

b) Uygun bulundu¤u ve istenilir oldu-
¤u takdirde, insan haklar› ve yasal gü-
vencelere tam sayg› gösterilmesi ko-
flulu ile bu tür çocuklar için adli kovufl-
turma olmaks›z›n önlemlerin al›nmas›.

4. Koruma tedbiri, yönlendirme ve gö-
zetim kararlar›, dan›flmanl›k, flartl› sal›-
verme, bak›m için yerlefltirme, e¤itim
ve meslek ö¤retme programlar› ve di-
¤er kurumsal bak›m seçenekleri gibi çe-
flitli düzenlemelerin uygulanmas›nda,
çocuklara durumlar› ve suçlar› ile oran-
t›l› ve kendi esenliklerine olacak biçim-
de muamele edilmesi sa¤lanacakt›r.
Madde 41

Bu Sözleflmede yer alan hiçbir husus,
çocuk haklar›n›n gerçeklefltirilmesine
daha çok yard›mc› olan ve;

a) bir Taraf Devletin yasas›nda; veya

b) bu Devlet bak›m›ndan yürürlükte
olar› uluslararas› hukukta yer alan

hükümleri etkilemeyecektir.

II. KISIM
Madde 42

Taraf Devletler, Sözleflme ilke ve hü-
kümlerinin uygun ve etkili araçlarla ye-
tiflkinler kadar çocuklar taraf›ndan da
yayg›n biçimde ö¤renilmesini sa¤lama-
y› taahhüt ederler.

Madde 43

1. Taraf Devletlerin bu Sözleflme ile üst-
lendikleri yükümlülükleri yerine getir-
me konusunda kaydettikleri ilerlemele-
ri incelemek amac›yla, görevleri afla¤›-

da belirtilen bir Çocuk Haklar› Komitesi
kurulmufltur.

2. Komite bu Sözleflme ile hükme ba¤-
lanan alanda yetenekleriyle tan›nm›fl ve
yüksek ahlak sahibi on uzmandan olu-
flur. Komite üyeleri Taraf Devletlerce
kendi vatandafllar› aras›ndan ve kiflisel
olarak görev yapmak üzere, adil bir
co¤rafi da¤›l›m› sa¤lama gere¤i ve bafl-
l›ca hukuk sistemleri gözönünde tutula-
rak seçilirler.

3. Komite üyeleri, Taraf devletlerce
gösterilen kifliler listesinden gizli oyla
seçilirler. Her Taraf Devlet, vatandafllar›
aras›ndan bir uzman› aday gösterebilir.

4. Komite için ilk seçim, bu Sözleflme-
nin yürürlü¤e giriflini izleyen alt› ay için-
de yap›l›r. Sonraki seçimler iki y›lda bir
yap›l›r. Her seçim tarihinden en az dört
ay önce, Birleflmifl Milletler Teflkilat› Ge-
nel Sekreteri, Taraf Devletleri iki ay için-
de adaylar›n› göstermeye yaz›l› olarak
davet eder. Daha sonra Genel Sekreter
böylece belirlenen kiflilerden, kendileri-
ni gösteren Taraf Devletleri de iflaret
ederek, alfabetik s›raya göre oluflturdu-
¤u bir listeyi, Taraf Devletlere bildirir.

5. Seçimler, Birleflmifl Milletler Teflkilat›
Merkezinde, Genel Sekreter taraf›ndan
davet edilen Taraf Devletler toplant›la-
r›nda yap›l›r. Nisab›, Taraf Devletlerin
üçte ikisinin oluflturdu¤u bu toplant›lar-
da, haz›r bulunan ve oy kullanan Dev-
letlerin salt ço¤unlu¤uyla en fazla oy
alan kifliler Komiteye seçilir.

6. Komite üyeleri dört y›l için seçilir.
Aday gösterildikleri takdirde yeniden
seçilebilirler. ‹lk seçimde seçilmifl olan
befl üyenin görevi iki y›l sonra sona
erer, bu befl üyenin isimleri ilk seçim-
den hemen sonra toplant› baflkan› ta-
raf›ndan çekilen kura ile belirlenir.

7. Bir Komite üyesinin ölmesi veya çe-
kilmesi ya da baflka herhangi bir ne-
denle bir üyenin Komitedeki görevlerini
yapamaz hale gelmesi durumunda
adayl›¤›n› öneren Taraf Devlet, Komite-
nin onaylamas› kofluluyla, böylece bo-
flalan yerdeki görev süresi doluncaya
kadar, kendi vatandafllar› aras›ndan
baflka bir uzman› atayabilir.

8. Komite, iç tüzü¤ünü kendisi belirler.

9. Komite, memurlar›n› iki y›ll›k bir süre
için seçer.

10. Komite toplant›lar› ola¤an olarak
Birleflmifl Milletler Teflkilat› Merkezinde
ya da Komite taraf›ndan belirlenecek
baflka uygun bir yerde yap›l›r. Komite
ola¤an olarak her y›l toplan›r. Komite
toplant›lar›n›n süresi, gerekti¤inde, Ge-
nel Kurulca onaylanmak kofluluyla, bu
Sözleflmeye Taraf Devletlerin bir top-
lant›s›yla belirlenir veya de¤ifltirilir.

11. Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel
Sekreteri gerekli maddi araçlar› ve per-
soneli bu Sözleflme ile kendisine verilen
görevleri etkili biçimde görebilmesi
amac›yla, Komite emrine verir.

12. Bu Sözleflme uyar›nca oluflturulan
Komitenin üyeleri, Genel Kurulun onay›
ile, Birleflmifl Milletler Teflkilat›n›n kay-
naklar›ndan karfl›lanmak üzere, Genel
Kurulca saptanan flart ve koflullar çerçe-
vesinde kararlaflt›r›lan ücreti al›rlar.

Madde 44

1. Taraf Devletler, bu Sözleflmede tan›-
nan haklar› yürürlü¤e koymak için, al-
d›klar› önlemleri ve bu haklardan yarar-
lanma konusunda gerçeklefltirilen iler-
lemeye iliflkin raporlar›:

a) Bu Sözleflmenin, ilgili Taraf Devlet
bak›m›ndan yürürlü¤e girifl tarihin-
den bafllayarak iki y›l içinde,

b) Daha sonra befl y›lda bir, 

Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri ara-
c›l›¤› ile Komiteye sunmay› taahhüt
ederler.

2. Bu madde uyar›nca haz›rlanan rapor-
larda, bu Sözleflmeye göre üstlenilen
sorumluluklar›n, flayet varsa, yerine ge-
tirilmesini etkileyen nedenler ve güçlük-
ler belirtilecektir. Raporlarda ayr›ca, ilgi-
li ülkede Sözleflmenin uygulanmas› hak-
k›nda Komiteyi etrafl›ca ayd›nlatacak bi-
çimde yeterli bilgi de bulunacakt›r.

3. Komiteye etrafl› bilgi içeren bir ilk ra-
por sunmufl olan Taraf Devlet, bu mad-
denin 1 (b) bendi gere¤ince sunaca¤›
sonraki raporlar›nda daha önce verilmifl
olan temel bilgileri tekrarlamayacakt›r.

4. Komite, Taraf Devletlerden Sözlefl-
menin uygulamas›na iliflkin her türlü ek
bilgi isteminde bulunabilir.
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5. Komite, iki y›lda bir Ekonomik ve
Sosyal Konsey arac›l›¤› ile Genel Kurula
faaliyetleri hakk›nda bir rapor sunar.

6. Taraf Devletler kendi raporlar›n›n ül-
kelerinde genifl biçimde yay›m›n› sa¤-
larlar.

Madde 45

Sözleflmenin etkili biçimde uygulanma-
s›n› gelifltirme ve Sözleflme kapsam›na
giren alanda uluslararas› iflbirli¤ini tefl-
vik etmek amac›yla:

a) Uzmanlaflm›fl kurumlar, UNICEF
ve Birleflmifl Milletler Teflkilat›n›n öte-
ki organlar›, bu Sözleflmenin kendi
yetki alanlar›na iliflkin olan hükümle-
rinin uygulamas›n›n incelenmesi s›ra-
s›nda, temsil edilmek hakk›na sahip-
tirler. Komite; uzmanlaflm›fl kurumla-
r›, UNICEF’i ve uygun buldu¤u öteki
yetkili kurulufllar›, kendi yetki alanla-
r›n› ilgilendiren konularda uzman
olarak görüfl vermeye davet edebilir.
Komite, uzmanlaflm›fl kurumlar›,
UNICEF’i ve Birleflmifl Milletler Teflki-
lat›n›n öteki organlar›n› kendi faali-
yet alanlar›na iliflkin kesimlerde Söz-
leflmenin uygulanmas› hakk›nda ra-
por sunmaya davet edebilir;

b) Komite, uygun buldu¤u takdirde,
Taraf Devletlerce sunulmufl, bir istem
içeren ya da teknik dan›flma veya
yard›m ihtiyac›n› belirten her raporu,
gerekiyorsa Komitenin bu istek veya
ihtiyaca iliflkin tavsiye ve gözlemlerini
de ekleyerek, uzmanlaflm›fl kurumla-
ra, UNICEF’e ve öteki yetkili kurulufl-
lara gönderir;

c) Komite, Genel Kurula Genel Sekre-
terden Komite ad›na çocuk haklar›na
iliflkin sorunlarda incelemeler yapt›r-
mas› iste¤inde bulunulmas›n›, tavsiye
edebilir;

d) Komite, bu Sözleflmenin 44 ve 45
inci maddeleri uyar›nca al›nan bilgile-
re dayanarak, telkin ve genel nitelik-
te tavsiyelerde bulunabilir. Bu telkin
ve genel nitelikteki tavsiyeler, ilgili
olan her Taraf Devlete gönderilir ve
flayet varsa Taraf Devletlerin yorum-
lar› ile birlikte Genel Kurulun dikkati-
ne sunulur.

III. KISIM
Madde 46

Bu Sözleflme bütün Devletlerin imzas›-
na aç›kt›r.

Madde 47

Bu Sözleflme onaylamaya ba¤l› tutul-
mufltur. Onay belgeleri Birleflmifl Millet-
ler Teflkilat› Genel Sekreteri nezdine
tevdi edilecektir.

Madde 48

Bu Sözleflme bütün Devletlerin kat›lma-
s›na aç›k olacakt›r. Kat›lma belgeleri
Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel Sekre-
teri nezdine tevdi edilecektir.

Madde 49

1. Bu Sözleflme, yirminci onay ya da ka-
t›lma belgesinin Birleflmifl Milletler Tefl-
kilat› Genel Sekreteri nezdine tevdi ta-
rihini izleyen otuzuncu gün yürürlü¤e
girecektir.

2. Yirminci onay ya da kat›lma belgesi-
nin tevdiinden sonra bu Sözleflmeyi
onaylayacak yada ona kat›lacak Devlet-
lerin her biri için, bu Sözleflme, söz ko-
nusu Devletin onay ya da kat›lma bel-
gesini tevdi tarihinden sonraki otuzun-
cu gün yürürlü¤e girecektir.

Madde 50

1. Bu Sözleflmeye Taraf herhangi bir
Devlet bir de¤ifliklik önerisinde buluna-
bilir ve buna iliflkin metni Birleflmifl Mil-
letler Teflkilat› Genel Sekreteri nezdine
tevdi edebilir. Genel Sekreter bunun
üzerine de¤ifliklik önerisini Taraf Dev-
letlere, önerinin incelenmesi ve oya ko-
nulmas› amac›yla bir Taraf Devletler
Konferans› oluflturulmas›n› isteyip iste-
mediklerini kendisine bildirmeleri kay-
d›yla, iletir. Böyle bir duyuru tarihini iz-
leyen dört ay içinde Taraf Devletlerin
en az üçte biri söz konusu konferans›n
toplanmas›ndan yana olduklar›n› ifade
ederlerse Genel Sekreter, Birleflmifl Mil-
letler Teflkilat› çerçevesinde bu konfe-
rans› düzenler. Konferansta haz›r bulu-
nan ve oy kullanan Taraf Devletlerin
ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul edilen her
de¤ifliklik, onay için Birleflmifl Milletler
Genel Kuruluna sunulur.

2. Bu Maddenin 1 inci f›kras›nda yer
alan hükümlere uygun olarak kabul

edilen bir de¤ifliklik, Birleflmifl Milletler

Genel Kurulunca onayland›¤› ve bu

sözleflmeye Taraf Devletlerin üçte iki

ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul edildi¤i za-

man yürürlü¤e girer.

3. Bir de¤ifliklik yürürlü¤e girdi¤i za-

man, onu kabul eden Taraf Devletler

bak›m›ndan ba¤lay›c›l›k tafl›r. Öteki Ta-

raf Devletler bu Sözleflme hükümleri ve

daha önce kabul ettikleri her de¤ifliklik-

le ba¤l› kal›rlar.

Madde 51

1. Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel

Sekreteri, onay ya da kat›lma an›nda

yap›labilecek çekincelerin metnini ala-

cak ve bütün Devletlere bildirecektir.

2. Bu Sözleflmenin amac› ve konusu ile

ba¤daflmayan hiçbir çekinceye izin ve-

rilmeyecektir.

3. Çekinceler, Birleflmifl Milletler Teflki-

lat› Genel Sekreterince, geri al›naca¤›-

na iliflkin bildirimde bulunma yoluyla

her zaman geri al›nabilir. Bunun üzeri-

ne Genel Sekreter, bütün Devletleri ha-

berdar eder. Böyle bir bildirim, Genel

Sekreter taraf›ndan al›nd›¤› tarihte ifl-

lerlik kazan›r.

Madde 52

Bir Taraf Devlet, bu Sözleflmeyi, Birlefl-

mifl Milletler Teflkilat› Genel Sekreteri-

ne verece¤i yaz›l› bildirim yoluyla feshe-

debilir. Fesih, bildirimin Genel Sekreter

taraf›ndan al›nmas› tarihinden bir y›l

sonra geçerli olur.

Madde 53

Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel Sekre-

teri, bu Sözleflmenin tevdi makam› ola-

rak belirlenmifltir.
Madde 54

‹ngilizce, Arapça, Çince, ‹spanyolca,

Frans›zca ve Rusça metinleri de ayn› de-

recede geçerli olan bu Sözleflmenin öz-

gün metni, Birleflmifl Milletler Teflkilat›

Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecek-

tir.

Hükümetleri taraf›ndan tam yetkili k›l›-

nan afla¤›da imzalar› bulunan Temsilci-

ler, yukar›daki kurallar›n ›fl›¤›nda, bu

Sözleflmeyi imzalam›fllard›r.
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Genel Kurul,

Çocuk haklar›na iliflkin daha önceki bü-
tün kararlar›n›, bu arada özellikle aç›k
uçlu ve oturumlar aras› çal›flma grupla-
r›n›n çal›flmalar›n› hararetle destekle-
yen ve bu çal›flma gruplar›n›n Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’nin yürürlü¤e
girmesinin onuncu y›ldönümüne kadar
çal›flmalar›n› tamamlamalar›n› öngören
17 Aral›k  1999 tarih ve 54/149 say›l›
karar›n› an›msatarak,

‹nsan Haklar› Komisyonu’na, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’ye, biri çocuk-
lar›n silahl› çat›flmalarda yer almalar›na,
di¤eri ise çocuk sat›fl›, fahifleli¤i ve por-
nografisine iliflkin olmak üzere konula-
cak iki ‹htiyari Protokol’ün metinlerini
son haline getirdi¤i için teflekkürlerini
sunarak,

2000 y›l›n›n, Çocuklar ‹çin Dünya Zirve-

si’nin ve Çocuk Haklar›na Dair Sözlefl-
me’nin yürürlü¤e girmesinin onuncu y›l
dönümüne denk geldi¤ini; Çocuk Hak-
lar›na Dair Sözleflme’ye iliflkin iki ‹htiya-
ri Protokol’ün Çocuklar ‹çin Dünya Zir-
vesi’nin takibi amac›yla 2001 y›l›nda
toplanacak Genel Kurul özel oturumu
öncesinde kabul edilmesinin sembolik
ve pratik önemini dikkate alarak,

Çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocuklarla
ilgili her konuda gözetilecek bafll›ca ilke
oldu¤u yolundaki ilkeye sad›k kalarak,

Çocuk haklar›n›n yaflam›n her alan›nda
korunmas› ve gelifltirilmesi için çaba
gösterme taahhüdünü teyit ederek, ve

‹ki ‹htiyari Protokol’ün benimsenmesi-
nin ve uygulanmas›n›n çocuk haklar›n›n
korunmas›na ve gelifltirilmesine önemli
katk›larda bulunaca¤›n› idrak ederek, 

1. Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’ye
konulacak, metinleri bu karara ek ola-

rak verilen, biri çocuklar›n silahl› çat›fl-
malarda yer almalar›na, di¤eri de ço-
cuk sat›fl›, fahifleli¤i ve pornografisi ile
ilgili iki ‹htiyari Protokol’ü kabul etmek-
te ve bu belgeleri kabul, onay ve imza
sürecine açmakta;

2. Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’yi
imzalayan, onaylayan ya da kabul eden
bütün Devletler’i, bir an önce yürürlü-
¤e girebilmeleri için bu iki ‹htiyari Pro-
tokol’ü mümkün olan en k›sa sürede
imzalamaya, onaylamaya ya da kabule
davet etmekte,

3. Çocuk Haklar›na Dair Sözlefl-
me’nin bu iki ‹htiyari Protokol’ün, önce
Genel Kurul’un 5-9 Haziran tarihlerinde
New York’ta toplanacak “2000’de Ka-
d›nlar: 21. yüzy›lda toplumsal cinsiyet
eflitli¤i, kalk›nma ve bar›fl” bafll›kl› özel
oturumunda, daha sonra ise Birleflmifl
Milletler Merkezi’nde, Genel Kurul’un
26-30 Haziran 2000 tarihlerinde Ce-

Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme

Çocuklar›n silahl›
çat›flmalara dahil

olmalar› konusundaki
ihtiyari protokol

Genel Kurul’un 25 May›s 2000 tarih ve 54/263 say›l› karar›yla kabul
edilmifltir.

Önsöz
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nevre’de yap›lacak “Dünya Sosyal Kal-
k›nma Zirvesi ve ötesi: Küreselleflen
dünyada herkes için sosyal kalk›nma”
bafll›kl› özel oturumunda ve nihayet Bir-
leflmifl Milletler’in 6-8 Eylül 2000 tarih-
lerinde New York’ta yap›lacak Biny›l
Zirvesi’nde imzaya aç›lmas›n› kararlafl-
t›rmakta, ve

4. Genel Sekreter’den, Çocuk Hakla-
r›na Dair Sözleflme’nin durumu ile ilgili
olarak Genel Kurul’a sunaca¤› raporda,
iki ‹htiyari Protokol’ün durumuna iliflkin
bilgilere de yer vermesini talep etmek-
tedir.

‹flbu Protokol’e taraf Devletler,

Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin, ço-
cu¤un haklar›n›n korunmas›na ve gelifl-
tirilmesine yönelik yayg›n kararl›l›¤›n bir
ifadesi olacak biçimde sa¤lad›¤› belir-
gin destekten cesaret alarak,

Çocuklar›n haklar›n›n özel koruma ge-
rektirdi¤ini; ayr›m gözetmeksizin bütün
çocuklar›n durumlar›n›n iyilefltirilmesini,
geliflmelerinin ve e¤itimlerinin bar›fl ve
güvenlik koflullar›nda sa¤lanmas›n› ön-
gördü¤ünü teyit ederek,

Silahl› çat›flmalar›n çocuklar üzerindeki
zararl› ve yayg›n etkilerinin, bu tür etki-
lerin uzun dönemde kal›c› bir bar›fl, gü-
venlik ve geliflme ortam› sa¤lanmas›
aç›s›ndan oluflturdu¤u tehlikelerin ra-
hats›zl›¤› içinde,

Silahl› çat›flmalarda çocuklar›n hedef
al›nmalar›n›, uluslararas› hukukun koru-
mas› alt›ndaki mekanlara, bu arada
okullar ve hastaneler gibi önemli say›da
çocuk bulunan binalara do¤rudan sal-
d›r› yöneltilmesini k›nayarak,

Uluslararas› Ceza Mahkemesi Yönet-
meli¤i’nin benimsenmifl oldu¤unu,
özellikle bu Yönetmelikte 15 yafl›ndan
küçük çocuklar›n çat›flmalara taraf ola-
rak silah alt›na ya da askere al›nmalar›-
n›n ve kendilerinin bu tür çat›flmalarda
aktif olarak kullan›lmalar›n›n gerek
uluslararas› gerekse bu nitelikte olma-
yan silahl› çat›flmalarda bir savafl suçu
say›ld›¤›n› kaydederek,

Bu durumda Çocuk Haklar›na Dair Söz-
leflme ile tan›nan haklar›n uygulanmas›-
n› daha da güçlendirebilmek için, ço-

cuklar›n silahl› çat›flmalara kat›lmaya
karfl› daha fazla korunmalar› gerekti¤i-
ni dikkate alarak,

Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin 1.
maddesine göre, Sözleflme’nin amaçla-
r› aç›s›ndan, çocuk için uygulanabilir bir
yasada aksi öngörülmedi¤i sürece 18
yafl›ndan küçük herkesin çocuk olarak
tan›mland›¤› hat›rlat›larak, 

Sözleflme’ye, insanlar›n askere al›nma
ve silahl› çat›flmalarda yer alma yafl›n›
yükselten ihtiyari bir protokol konulma-
s›n›n, çocuklarla ilgili her tür meselede
çocu¤un yüksek yarar›n›n birincil dere-
cede gözetilmesi ilkesinin yaflama geçi-
rilmesine önemli katk›larda bulunaca¤›-
na kani olarak,

K›z›lhaç ile K›z›lay’›n 1995 y›l› Aral›k
ay›nda yapt›klar› 26. uluslararas› Konfe-
rans’ta, baflka hususlar›n yan›s›ra, çat›fl-
malarda taraf olarak yer alanlara, 18
yafl›ndan küçüklerin çat›flmalara kat›l-
mamalar› için gerekli her tür önlemi al-
malar› tavsiyesinde bulundu¤una dik-
kat çekerek,

ILO’nun, baflka hususlar›n yan›s›ra, ço-
cuklar›n silahl› çat›flmalar için zorlanma-
lar›n› ya da zorunlu olarak silah alt›na
al›nmalar›n› da yasaklayan, En Kötü Bi-
çimlerdeki Çocuk ‹flçili¤inin Yasaklan-
mas› ve Ortadan Kald›r›lmas›na ‹liflkin
182 Say›l› ILO Acil Eylem Sözleflme-
si’nin 1999 y›l› Haziran ay›nda oybirli-
¤iyle kabulünden duydu¤u memnuni-
yeti belirterek, 

Bir Devlet’in silahl› kuvvetleri d›fl›nda
kalan silahl› gruplar›n çocuklar› ulusal
s›n›rlar içinde ya da ötesinde silahl› ça-
t›flmalara kat›lmalar› için silah alt›na al-
malar›n›, e¤itilmelerini ve bu amaçla
kullanmalar›n› derin bir endifle ile k›na-
yarak ve çocuklar› bu amaçla kullanan-
lar›n sorumluluklar›n›n alt›n› çizerek,

Silahl› çat›flmalar›n her bir taraf›n›n
uluslararas› insanî hukukun hükümleri-
ne uyma yükümlülü¤ü alt›nda oldu¤u-
nu hat›rlatarak,

Bu Protokol’ün, 51. maddesi dahil Bir-
leflmifl Milletler fiart›’nda yer alan
amaçlar ve ilkelerle insanî hukukun ilgi-

li normlar›na ayk›r› yön tafl›mad›¤›n›
vurgulayarak,

Birleflmifl Milletler fiart›’nda yer alan
amaçlar ve ilkelere tam sayg› esas›na
dayanan bar›fl ve güvenlik koflullar› ile
bu alanda uygulanabilir insan haklar›
belgelerinin gözetilmesinin, çocuklar›n
özellikle silahl› çat›flma ve d›fl iflgal du-
rumlar›nda eksiksiz biçimde korunabil-
meleri aç›s›ndan vazgeçilmez önem ta-
fl›d›¤›n› göz önünde tutarak,

Ekonomik ve sosyal statüleri ya da cin-
siyetleri dolay›s›yla bu Protokol’e ayk›r›
biçimde silah alt›na al›nmaya ve silahl›
çat›flmalarda kullan›lmaya özellikle aç›k
çocuklar›n özel gereksinimlerini dikkate
alarak,

Çocuklar›n silahl› çat›flmalarda yer al-
malar›n›n temelinde yatan ekonomik,
toplumsal ve siyasal nedenlerin de dik-
kate al›nmas› gereklili¤ini gözeterek,

Gerek bu Protokol’ün uygulanmas›nda,
gerekse silahl› çat›flmalar›n ma¤duru
olan çocuklar›n fiziksel ve psikolojik re-
habilitasyonunda ve bu çocuklar›n top-
luma yeniden kazand›r›lmalar›nda ulus-
lararas› iflbirli¤ini güçlendirme gereklili-
¤ine kani olarak,

Bu Protokol’ün uygulanmas›na iliflkin
bilgilerin yayg›nlaflt›r›lmas›nda ve e¤i-
tim programlar›n›n gerçeklefltirilmesin-
de toplumun ve özellikle çocuklarla, ço-
cuk ma¤durlar›n kat›l›mlar›n›n sa¤lan-
mas›n› teflvik ederek,

Afla¤›daki hususlarda anlaflmaya var-
m›fllard›r: 

Madde 1

Taraf Devletler silahl› kuvvetlerinin 18
yafl›na eriflmemifl mensuplar›n›n has-
mane davran›fllara do¤rudan do¤ruya
kat›lmalar›n›n önlenmesi için mümkün
olan tüm önlemleri alacaklard›r.
Madde 2

Taraf Devletler 18 yafl›na eriflmemifl ki-
flilerin silahl› kuvvetlerine zorunlu ola-
rak al›nmamas›n› sa¤layacaklard›r.
Madde 3

1. Taraf Devletler Çocuk Haklar›na Da-
ir Sözleflme’nin 38. maddesinin 3. f›k-
ras›nda belirtilen ulusal silahl› kuvvetle-
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rine gönüllü asker al›m› için asgari yafl›,
an›lan maddede yeralan ilkeleri gözö-
nüne alarak ve Sözleflme’ye göre 18
yafl›ndan küçüklerin özel korunmaya
hakk› oldu¤unu kabul ederek, y›llar iti-
bariyle yükselteceklerdir.

2. Her Taraf Devlet, iflbu Protokol’ü
onaylamas›n›n veya Protokol’e kat›lma-
s›n›n ard›ndan, ulusal silahl› kuvvetleri-
ne gönüllü asker al›m›na izin verece¤i
asgari yafl› belirten ve bu tarz askere
al›m›n zorlanmamas› veya zorunlu k›l›n-
mamas› için ald›¤› önlemleri tan›mla-
yan ba¤lay›c› bir beyan› tevdi edecektir.

3. Ulusal silahl› kuvvetlerine 18 yafl›n al-
t›ndaki kiflilerin gönüllü olarak al›nmas›-
na izin veren Taraf Devletler, asgari
olarak afla¤›daki önlemleri almakla yü-
kümlüdür:

(a) Bu koflullarda bir askere al›m ger-
çekten gönüllü olmal›d›r;

(b) Bu koflullarda bir askere al›m ilgi-
li kiflinin ana-babas›n›n veya yasal ko-
ruyucular›n›n r›zalar›n› bildirmesi su-
retiyle yap›l›r;

(c) Bu kifliler, bu koflullar alt›ndaki bir
askeri hizmetin içerdi¤i tüm görevler
hakk›nda tam anlam›yla bilgilendiril-
mifl olmal›d›r ve

(d) Bu kifliler, ulusal askeri hizmete
kabul edilmeden önce yafllar›na dair
güvenilir kan›tlar› ibraz etmelidirler.

4. Her Taraf Devlet, beyan›n› herhangi
bir zamanda Birleflmifl Milletler Genel
Sekreteri’ne bu amaçla yapaca¤› bir bil-
dirimle güçlendirebilir. Genel Sekreter,
sözkonusu bildirim hakk›nda tüm Taraf
Devletlere bilgi verir. Sözkonusu bildi-
rim Genel Sekreter taraf›ndan al›nd›¤›
tarihten itibaren yürürlü¤e girer.

5. ‹flbu maddenin 1. f›kras›nda yeralan
yafl yükseltme koflulu, Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme’nin 28. ve 29. maddele-
ri uyar›nca Taraf Devletlerin silahl› kuv-
vetleri taraf›ndan idare edilen veya
bunlar›n denetimi alt›nda bulunan
okullar için geçerli de¤ildir.
Madde 4

1. Bir Devletin silahl› kuvvetleri d›fl›nda
kalan silahl› gruplar, hiçbir koflul alt›n-
da, muhasamatta 18 yafl›n alt›ndaki fla-

h›slar› silah alt›na almamal› ve kullan-
mamal›d›r.

2. Taraf Devletler bu tarz askere al›m
ve kullan›m›n önlenmesi için, bu tür uy-
gulamalar›n yasaklanmas›na ve suç ad-
dedilmesine yönelik yasal önlemlerin
kabulü dahil, mümkün olan her türlü
önlemi alacaklard›r.

3. Sözkonusu Protokol’ün iflbu madde-
sinin uygulanmas› bir silahl› çat›flman›n
herhangi bir taraf›n›n hukuki statüsünü
etkilemeyecektir.

Madde 5

‹flbu Protokol’deki hiçbir husus, bir Ta-
raf Devletin mevzuat›n›n ya da ulusla-
raras› düzenlemelerin ve uluslararas› in-
salc›l hukukun çocuk haklar›n›n yaflama
geçirilmesine daha fazla katk›da bulu-
nan hükümlerine halel getirecek flekil-
de yorumlanmayacakt›r.

Madde 6

1. Her Taraf Devlet, yetkileri çerçeve-
sinde, bu Protokol’ün hükümlerinin et-
kin uygulanmas› ve yürütülmesini sa¤-
lamak amac›yla gerekli tüm yasal, idari
ve di¤er önlemleri alacakt›r.

2. Taraf Devletler, bu Protokol’ün ilke-
leri ve hükümlerinin, yetiflkinler ve ço-
cuklarca ayn› flekilde, uygun yollardan
genifl biçimde bilinmesini ve tan›nmas›-
n› sa¤lamay› yükümlenirler.

3. Taraf Devletler, bu Protokol’e ayk›r›
olarak askere al›nan veya muhasamat-
ta kullan›lan, yetkileri alt›ndaki kiflilerin
terhis edilmeleri veya hizmetlerine bafl-
ka bir flekilde son verilmesi için müm-
kün olan tüm önlemleri alacaklard›r.
Taraf Devletler, gerekti¤inde, bu kiflile-
re fiziksel ve psikolojik aç›dan iyileflme-
leri ve sosyal aç›dan topluma geri ka-
zand›r›lmalar› için uygun tüm yard›m›
sa¤layacaklard›r.

Madde 7

1. Taraf Devletler, iflbu Protokol’ün uy-
gulanmas›nda, Protokol’e ayk›r› her-
hangi bir faaliyetin önlenmesi ve Proto-
kol’e ayk›r› eylemlerin ma¤duru olan ki-
flilerin rehabilitasyonu ve sosyal aç›dan
topluma geri kazand›r›lmalar› da dahil
olmak üzere, teknik iflbirli¤i ve mali yar-

d›m yollar›n› da içeren flekilde iflbirli¤in-
de bulunacaklard›r. Bu tarz yard›m ve
iflbirli¤i, ilgili Taraf Devletler ve uluslara-
ras› kurulufllar aras›nda dan›flmalar yo-
luyla tesis edilecektir.

2. Yard›m yapabilecek durumda olan
Taraf Devletler bu tür yard›mlar›, mev-
cut çok tarafl›, iki tarafl› veya baflka
programlar yoluyla ya da bunlar›n yan›-
s›ra, Genel Kurul kurallar›na uygun ola-
rak oluflturulan bir gönüllü fon arac›l›-
¤›yla sa¤layacaklard›r.

Madde 8

1. Her Taraf Devlet, Protokol’ün kendi-
si aç›s›ndan yürürlü¤e girifl tarihi izle-
yen iki y›l içinde, Protokol’ün hükümle-
rinin kat›l›m ve askere almaya iliflkin
olanlar da dahil olmak üzere, uygulan-
mas› için alm›fl oldu¤u önlemlere iliflkin
kapsaml› bilgi içeren raporu Çocuk
Haklar› Komitesi’ne sunacakt›r.

2. Kapsaml› raporun verilmesinden
sonra, her Taraf Devlet Çocuk Haklar›
Komitesi’ne sundu¤u rapora Sözlefl-
me’nin 44. maddesi uyar›nca bu Proto-
kol’ün uygulanmas›na iliflkin her türlü
ilave bilgiyi ekleyecektir. Bunun d›fl›nda
Protokol’e Taraf Devletler her befl y›lda
bir rapor sunacaklard›r.

3. Çocuk Haklar› Komitesi Taraf Devlet-
lerden bu Protokol’ün uygulanmas›na
yönelik ilave bilgi talebinde bulunabile-
cektir.

Madde 9

1. ‹flbu Protokol Sözleflme’ye taraf olan
veya Sözleflme’yi imzalam›fl bulunan
herhangi bir Devletin imzas›na aç›kt›r.

2. ‹flbu Protokol onaya tabidir ve her-
hangi bir Devletin kat›l›m›na aç›kt›r.
Onay veya kat›l›ma iliflkin belgeler Bir-
leflmifl Milletler Genel Sekreteri’nce
saklanacakt›r.

3. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri,
Sözleflme ve Protokol’ün Saklay›c›s› s›-
fat›yla, Sözleflme’ye Taraf ve Sözlefl-
me’yi imzalam›fl bulunan tüm Devletle-
re 3. madde uyar›nca yap›lan her beya-
na, Protokol’ün onay›na veya Proto-
kol’e kat›l›ma iliflkin bilgi verecektir.
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Madde 10

1. ‹flbu Protokol onaylama veya kat›l›-
ma iliflkin onuncu belgenin Saklay›c›ya
verilmesinden üç ay sonra yürürlü¤e gi-
recektir.

2. ‹flbu Protokol, onu onaylayan veya
yürürlü¤e girmesinden sonra kat›lan
her Devlet bak›m›ndan, o Devletin
onay veya kat›l›m belgesini Saklay›c›ya
verdi¤i tarihten bir ay sonra yürürlü¤e
girecektir.

Madde 11

1. Herhangi bir Taraf Devlet iflbu Proto-
kol’ü Birleflmifl Milletler Genel Sekrete-
ri’ne yapaca¤› yaz›l› bir bildirimle, her-
hangi bir zamanda feshedebilir. Bunun
üzerine Genel Sekreter, Sözleflme’ye
Taraf di¤er Devletleri ve Sözleflme’yi
imzalam›fl bulunan tüm Devletleri bu
konuda bilgilendirir. Fesih, bildirimin
Genel Sekreterce teslim al›nmas›ndan
bir y›l sonra yürürlü¤e girecektir. Bu-
nunla beraber, flayet fesheden Taraf
Devlet, o y›l›n bitiminde bir silahl› çat›fl-
ma içindeyse, fesih silahl› çat›flman›n
bitiminden önce yürürlü¤e girmeyecek-
tir.

2. Böyle bir fesih bildirimi, feshin yürür-
lü¤e girmesinden önce meydana gele-
bilecek herhangi bir suç aç›s›ndan, Ta-
raf Devletin iflbu Protokol çerçevesinde-
ki yükümlülüklerinin ortadan kalkmas›
sonucunu do¤urmayacakt›r. Ayn› flekil-
de böyle bir fesih bildirimi, feshin yürür-
lü¤e girmesinden önce, Komite taraf›n-
dan görüflülmekte olan herhangi bir
hususun ele al›nmas›na devam edilme-
sine hiçbir flekilde halel getirmeyecek-
tir.

Madde 12

1. Herhangi bir Taraf Devlet bir de¤iflik-
lik önerisinde bulunabilir ve bunu Bir-
leflmifl Milletler Genel Sekreteri’ne ib-
raz edebilir. Genel Sekreter bunun üze-
rine, de¤ifliklik önerisini Taraf Devletle-
re, önerilerin görüflülmesi ve oylanmas›
amac›yla bir Taraf Devletler Konferans›
düzenlenmesini isteyip istemediklerini
bildirmeleri talebiyle iletecektir. Böyle
bir bildirimi müteakip, dört ay içinde
Taraf Devletlerin en az üçte birinin
Konferans yap›lmas›n› istemesi duru-
munda, Genel Sekreter, Birleflmifl Mil-
letler himayesinde Konferans› toplaya-
cakt›r. Konferansta haz›r bulunan ve oy

veren Taraf Devletlerin ço¤unlu¤u tara-
f›ndan kabul edilen herhangi bir de¤i-
fliklik önerisi onay için Genel Kurula su-
nulacakt›r.

2. ‹flbu maddenin 1. f›kras›na uygun
olarak kabul edilen bir de¤ifliklik öneri-
si Birleflmifl Milletler Genel Kurulu tara-
f›ndan onaylan›p Taraf Devletlerin üçte
iki ço¤unlu¤unca kabul edildi¤inde yü-
rürlü¤e girecektir.

3. Yürürlü¤e giren bir de¤ifliklik önerisi,
öneriyi kabul eden Taraf Devletler için
ba¤lay›c›l›k kazanacakt›r. Di¤er Taraf
Devletler ise, iflbu Protokol’ün hüküm-
leri ve daha önce kabul etmifl olduklar›
herhangi bir de¤ifliklik ile ba¤l› kalmaya
devam edeceklerdir.

Madde 13

1. ‹flbu Protokol’ün eflit derecede ge-
çerli olan Arapça, Çince, ‹ngilizce, Fran-
s›zca, Rusça ve ‹spanyolca metinleri Bir-
leflmifl Milletler arflivlerinde saklanacak-
t›r.

2. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri ifl-
bu Protokol’ün onayl› örneklerini Söz-
leflme’ye Taraf ve Sözleflme’yi imzala-

m›fl bulunan tüm Devletlere iletecektir.
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Genel Kurul,

Çocuk haklar›na iliflkin daha önceki bü-
tün kararlar›n›, bu arada özellikle aç›k
uçlu ve oturumlar aras› çal›flma grupla-
r›n›n çal›flmalar›n› hareketle destekle-
yen ve bu çal›flma gruplar›n›n Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’nin yürürlü¤e
girmesinin onuncu y›ldönümüne kadar
çal›flmalar›n› tamamlamalar›n› öngören
17 Aral›k 1999 tarih ve 54/149 say›l›
karar›n› an›msatarak,

‹nsan Haklar› Komisyonu’na, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’ye, biri çocuk-
lar›n silahl› çat›flmalarda yer almalar›na,
di¤eri ise çocuk sat›fl›, fahifleli¤i ve por-
nografisine iliflkin olmak üzere konula-
cak iki ‹htiyari Protokol’ün metinlerini
son haline getirdi¤i için teflekkürlerini
sunarak,

2000 y›l›n›n, Çocuklar ‹çin Dünya Zirve-
si’nin ve Çocuk Haklar›na Dair Sözlefl-
me’nin yürürlü¤e girmesinin onuncu y›l
dönümüne denk geldi¤ini; Çocuk Hak-
lar›na Dair Sözleflme’ye iliflkin iki ‹htiya-
ri Protokol’ün Çocuklar ‹çin Dünya Zir-

vesi’nin takibi amac›yla 2001 y›l›nda
toplanacak Genel Kurul özel oturumu
öncesinde kabul edilmesinin sembolik
ve pratik önemini dikkate alarak,

Çocu¤un yüksek yarar›n›n, çocuklarla
ilgili her konuda gözetilecek bafll›ca ilke
oldu¤u yolundaki ilkeye sad›k kalarak,

Çocuk haklar›n›n yaflam›n her alan›nda
korunmas› ve gelifltirilmesi için çaba
gösterme taahhüdünü teyit ederek, ve

‹ki ‹htiyari Protokol’ün benimsenmesi-
nin ve uygulanmas›n›n çocuk haklar›n›n
korunmas›na ve gelifltirilmesine önemli
katk›larda bulunaca¤›n› idrak ederek, 

1. Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’ye
konulacak, metinleri bu karara ek ola-
rak verilen, biri çocuklar›n silahl› çat›fl-
malarda yer almalar›na, di¤eri de ço-
cuk sat›fl›, fahifleli¤i ve pornografisi ile
ilgili iki ‹htiyari Protokol’ü kabul etmek-
te ve bu belgeleri kabul, onay ve imza
sürecine açmakta;

2. Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’yi
imzalayan, onaylayan ya da kabul eden
bütün Devletler’i, bir an önce yürürlü-
¤e girebilmeleri için bu iki ‹htiyari Pro-

tokol’ü mümkün olan en k›sa sürede
imzalamaya, onaylamaya ya da kabule
davet etmekte,

3. Çocuk Haklar›na Dair Sözlefl-
me’nin bu iki ‹htiyari Protokolü’nün,
önce Kurul’un 5-9 Haziran tarihlerinde
New York’ta toplanacak “2000’de Ka-
d›nlar: 21. yüzy›lda toplumsal cinsiyet
eflitli¤i, kalk›nma ve bar›fl” bafll›kl› özel
oturumunda, daha sonra ise Birleflmifl
Milletler Merkezi’nde, Genel Kurul’un
26-30 Haziran 2000 tarihlerinde Ce-
nevre’de yap›lacak “Dünya Sosyal Kal-
k›nma Zirvesi ve ötesi: Küreselleflen
dünyada herkes için sosyal kalk›nma”
bafll›kl› özel oturumunda ve nihayet Bir-
leflmifl Milletler’in 6-8 Eylül 2000 tarih-
lerinde New York’ta yap›lacak Biny›l
Zirvesi’nde imzaya aç›lmas›n› kararlafl-
t›rmakta, ve

4. Genel Sekreter’den, Çocuk Hakla-
r›na Dair Sözleflme’nin durumu ile ilgili
olarak Genel Kurul’a sunaca¤› raporda,
iki ‹htiyari Protokol’ün durumuna iliflkin
bilgilere de yer vermesini talep etmek-
tedir.

Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme çocuk

sat›fl›, çocuk fahifleli¤i
ve çocuk pornografisi ile

ilgili ihtiyari protokol
Genel Kurul’un 25 May›s 2000 tarih ve 54/263 say›l› karar›yla kabul

edilmifltir.
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‹flbu Protokol’e Taraf olan Devletler,

Taraf Devletlerin, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleflmenin amaçlar›n› daha fazla ger-
çeklefltirmek ve Sözleflme hükümleri-
nin, özellikle 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35
ve 36 nc› maddelerinin daha iyi uygu-
lanmas›n› sa¤layabilmek amac›yla, ço-
cuk sat›fl›, çocuk fahifleli¤i ve çocuk
pornografisinden çocuklar›n korunma-
s›n› güvence alt›na almak için almalar›
gereken önlemleri art›rmalar›n›n uygun
olaca¤›n› düflünerek;

Çocuk Haklar›na Dair Sözleflmenin, ço-
cuklar› ekonomik istismardan ve çocuk
aç›s›ndan tehlike arzedebilecek veya
çocu¤un e¤itimini aksatabilecek veya,
çocuk sa¤l›¤›na veya fiziksel, zihinsel,
ruhsal, ahlaki ya da sosyal geliflimine
zarar verebilecek herhangi bir iflte çal›fl-
maktan korunma hakk›n› tan›d›¤›n› da
gözönünde bulundurarak,

Çocuk sat›fl›, çocuk fahifleli¤i ve çocuk
pornografisi amac›yla yap›lan kaydade-
¤er ve giderek artan uluslararas› çocuk
ticaretinden ciddi endifle duyarak,

Çocuklar›n özellikle duyarl› olduklar›
yayg›n ve sürekli seks turizmi uygula-
mas›ndan çocuk sat›fl›n›, çocuk fahifleli-
¤ini ve çocuk pornografisini do¤rudan
teflvik etmesi nedeniyle derin endifle
duyarak,

K›z çocuklar› dahil olmak üzere, özellik-
le duyarl›l›k tafl›yan birtak›m gruplar›n
cinsel istismara maruz kalma hususun-
da daha büyük bir risk alt›nda oldukla-
r›n› ve k›z çocuklar›n›n cinsel aç›dan is-
tismar edilenler aras›nda orant›s›z ölçü-
de temsil edildiklerini kabul ederek,

Çocuk pornografisinin internette ve di-
¤er geliflen teknolojiler üzerinde artan
eriflilebilirli¤inden endifle duyarak ve in-
ternet üzerinde Çocuk Pornografisiyle
Mücadele Uluslararas› Konferans›n› (Vi-
yana, 1999) ve özellikle de, bu konfe-
rans›n çocuk pornografisinin üretimi-
nin, da¤›t›m›n›n, ihracat›n›n, naklinin, it-
halat›n›n, kas›tl› zilyetli¤inin ve reklam›-
n›n tüm dünyada suç olarak kabul edil-
mesi için ça¤r›da bulunan sonuç karar›-
n› an›msayarak ve hükümetler ile inter-
net endüstrisi aras›nda daha yak›n iflbir-
li¤i ve ortakl›¤›n önemini vurgulayarak,

Çocuk sat›fl›, çocuk fahifleli¤i ve çocuk
pornografisinin ortadan kald›r›lmas›-
n›n, az geliflmifllik, yoksulluk, ekonomik
eflitsizlikler, adil olmayan sosyo-ekono-
mik yap›, gere¤i gibi ifllemeyen aile ya-
p›s›, e¤itim eksikli¤i, k›r-kent aras› göç,
cinsiyet ayr›mc›l›¤›, yetiflkinlerin sorum-
suz cinsel davran›fllar›, zararl› gelenek-
sel uygulamalar, silahl› çat›flmalar ve
çocuk ticareti dahil, bu durumu a¤›rlafl-
t›ran etkenleri ele alan bütüncül bir
yaklafl›m benimsemekle kolaylaflaca¤›-
na inanarak,

Çocuk sat›fl›na, çocuk fahifleli¤ine ve
çocuk pornografisine olan tüketici tale-
bini azaltmak amac›yla kamuoyundaki
bilinci art›rmak için çaba göstermek ge-
rekti¤ine ve tüm taraflar aras›ndaki kü-
resel ortakl›¤›n güçlendirilmesinin ve
ulusal düzeyde hukukun uygulanmas›-
n›n gelifltirilmesinin de önemine inana-
rak,

Çocuklar›n Korunmas› ve Ülkeleraras›
Evlat Edinmede ‹flbirli¤i Hakk›nda La-
hey Sözleflmesi, Çocuk Kaç›rman›n Hu-
kuki Yönlerine iliflkin Lahey Sözleflmesi,
Çocuklar›n Korunmas› için Tedbirler ve
Ebeveyn Sorumlulu¤u ile ilgili ‹flbirli¤i,
Tan›ma, Tenfiz, Uygulanabilir Kanun ve
Mahkeme Yetkisine iliflkin Lahey Söz-
leflmesi, Uluslararas› Çal›flma Örgütü-
nün 182 say›l› En Kötü Biçimlerdeki Ço-
cuk ‹flçili¤inin Yasaklanmas› ve Ortadan
Kald›r›lmas›na iliflkin Acil Eylem Sözlefl-
mesi gibi çocuklar›n korunmas›na ilifl-
kin uluslararas› yasal düzenlemelerin
hükümlerini kaydederek,

Çocuk haklar›n›n ilerletilmesi ve korun-
mas›na yönelik genifl çapl› ba¤l›l›¤› or-
taya koyan Çocuk Haklar›na Dair Söz-
leflme’ye gösterilen güçlü destekten
cesaret alarak,

Çocuklar›n Sat›fl›n›, Çocuk Fahifleli¤ini
ve Çocuk Pornografisini Önlemek için
Eylem Program›’n›n hükümlerinin ve
Çocuklar›n Ticari Amaçl› Cinsel ‹stisma-
r›na Karfl› 1996 Stockholm Kongresi Bil-
dirisi ve Eylem Gündemi’nin ve ilgili
uluslararas› organlar›n bu konulardaki
di¤er karar ve tavsiyelerinin uygulan-
mas›n›n önemini kabul ederek,

Çocu¤un korunmas› ve uyumlu geliflimi

için her halk›n geleneklerinin ve kültü-
rel de¤erlerinin önemini gerekti¤i gibi
dikkate alarak, 

Afla¤›daki maddeler üzerinde anlaflma
sa¤lam›fllard›r:  

Madde 1

Taraf Devletler çocuk sat›fl›n›, çocuk fa-
hifleli¤ini ve çocuk pornografisini bu
Protokol uyar›nca yasaklayacaklard›r.

Madde 2

‹flbu Protokol’ün amac› bak›m›ndan:

(a) Çocuk sat›fl›, herhangi bir flah›s veya
bir grup flah›s taraf›ndan, ücret ya da
baflka herhangi bir fley karfl›l›¤›nda bir
çocu¤un baflka birine devredildi¤i her-
hangi bir fiil veya ifllem anlam›na gel-
mektedir.

(b) Çocuk fahifleli¤i, bir çocu¤un ücret
veya baflka herhangi bir fley karfl›l›¤›n-
da cinsel faaliyetlerde kullan›lmas› de-
mektir.

(c) Çocuk pornografisi, çocu¤un ger-
çekte veya taklit suretiyle bariz cinsel
faaliyetlerde bulunur flekilde herhangi
bir yolla teflhir edilmesi veya çocu¤un
cinsel uzuvlar›n›n, a¤›rl›kl› olarak cinsel
amaç güden bir flekilde gösterilmesi
anlam›na gelir.

Madde 3

1. Her Taraf Devlet asgari olarak afla¤›-
daki fiil ve faaliyetlerin ülke içinde veya
ülke d›fl›nda veya ferdi veya örgütlü bir
biçimde ifllenmifl olup olmamalar›na
bak›lmaks›z›n, kendi suç veya ceza ya-
salar›n›n tam anlam›yla kapsam› içine
girdi¤ini garanti edecektir.

(a) 2. maddede tan›mland›¤› üzere, ço-
cuk sat›fl› çerçevesinde:

(i) Hangi yolla olursa olsun, çocu¤un,

a. Cinsel istismar›,

b. Organlar›n›n kar sa¤lama ama-
c›yla nakli,

c. Zorla çal›flt›r›lmas› amaçlar›yla
teklifi, teslimi ya da kabulü;

(ii) Evlat edinme konusunda yürür-
lükteki uluslararas› yasal düzenleme-
ler ihlal edilmek suretiyle bir çocu¤un
evlat edinilmesi için uygunsuz bir fle-
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kilde r›za istihsal edilmesini teminen
arac›l›k yap›lmas›,

(b) Çocu¤un, 2. maddede tan›mland›¤›
üzere, çocuk fahifleli¤i amac›yla teklifi,
elde edilmesi, tedariki veya temini;

(c) 2. maddede tan›mland›¤› üzere, ço-
cuk pornografisinin, yukar›da belirtilen
amaçlar için üretimi, da¤›t›m›, yay›lma-
s›, ithali, ihrac›, sunumu, sat›fl› veya zil-
yetli¤i;

2. Taraf Devletlerin ulusal mevzuat›na
ba¤l› kalmak kayd›yla, yukar›daki hü-
kümler, bu fiillerden herhangi birine te-
flebbüs halinde ve bu fiillerden herhan-
gi birine suç ortakl›¤› veya kat›l›m oldu-
¤unda da uygulanacakt›r.

3. Her Taraf Devlet bu fiilleri, vahame-
tini dikkate alan uygun cezalarla ceza-
land›r›labilir suçlar haline getirecektir.

4. Ulusal mevzuata ba¤l› kalmak kay-
d›yla, her Taraf Devlet, uygun oldu¤u
hallerde, tüzel kiflilerin bu maddenin 1
inci f›kras›nda belirtilen suçlara iliflkin
yükümlülüklerini tesis etmek için ön-
lemler alacakt›r. Taraf Devletin yasal il-
kelerine ba¤l› kalmak kayd›yla, tüzel ki-
flilerin sorumlulu¤u cezai, hukuki veya
idari olabilir.

5. Taraf Devletler evlat edinmeye mü-
dahil olan tüm flah›slar›n yürürlükteki
uluslararas› yasal düzenlemelere uygun
bir biçimde hareket etmesini sa¤lamak
için uygun olan her türlü yasal ve idari
önlemi alacaklard›r.

Madde 4

1. Her Taraf Devlet, suçun kendi top-
raklar›nda veya kendi kay›tlar›nda yer
alan bir gemide veya bir uçakta ifllen-
mesi halinde, 3. maddenin 1. f›kras›n-
da at›fta bulunulan suçlar üzerinde yar-
g›lama yetkisini tesis etmek için gerekli
olabilecek bütün önlemleri alacakt›r.

2. Her Taraf Devlet 3. maddenin 1. f›k-
ras›nda at›fta bulunulan suçlar üzerin-
de yarg›lama yetkisini tesis etmek için
afla¤›daki durumlarda gerekli olabile-
cek bütün önlemleri alacakt›r:

(a) Suç isnat edilen kifli o devletin uy-
ru¤u ise veya o devletin topraklar›n-
da ikamet ediyorsa;

(b) Ma¤dur o devletin uyru¤u ise;

3.Her Taraf Devlet, suç isnat edilen
flahs›n kendi topraklar›nda bulunmas›
halinde ve suçun kendi uyru¤u olan bi-
ri taraf›ndan ifllenmifl olmas›na dayana-
rak an›lan flahs› baflka bir Taraf Devlete
iade etmiyorsa, yukar›da belirtilen suç-
lar üzerinde yarg›lama yetkisini tesis et-
mek için de gerekli olabilecek bütün
önlemleri alacakt›r.

4. Bu Protokol, iç hukuk uyar›nca uygu-
lanan herhangi bir cezai yarg›lama yet-
kisini ortadan kald›rmaz.

Madde 5

1. 3. maddenin 1. f›kras›nda belirtilen
suçlar›n Taraf Devletler aras›nda her-
hangi bir suçlular›n iadesi sözleflmesine
iadeyi gerektiren suçlar olarak dahil
edilecekleri kabul edilecektir; ve bu suç-
lar Taraf Devletler aras›nda sonradan
akdedilen her iade andlaflmas›na da,
bu andlaflmalarda öngörülen koflullarla
uyum içinde, iade gerektiren suçlar ola-
rak dahil edileceklerdir.   

2. E¤er, suçlular›n iadesini bir sözlefl-
menin mevcudiyeti kofluluna dayand›-
ran bir Taraf Devlet aralar›nda iade söz-
leflmesi bulunmayan baflka bir Taraf
Devletten iade talebi al›rsa, bu Proto-
kolü, bu tür suçlarda suçlular›n iadesi-
ne iliflkin bir yasal zemin olarak de¤er-
lendirebilir. ‹ade, talepte bulunulan
Devlet hukukunun öngördü¤ü koflulla-
ra tabidir.

3. ‹adeyi bir andlaflman›n mevcudiyeti
kofluluna dayand›rmayan Taraf Devlet-
ler bu tür suçlar›, iadenin talepte bulu-
nulan ülkenin hukukunun öngördü¤ü
koflullara tabi olmas› kayd›yla, kendi
aralar›nda iade gerektiren suçlar olarak
tan›yacaklard›r.

4. Bu tür suçlar, Taraf Devletler aras›n-
da suçlular›n iadesi amac›yla yaln›zca
suçun meydana geldi¤i yerde ifllenmifl
gibi de¤il, ayn› zamanda 4. madde uya-
r›nca kendi yarg›lama hakk›n› tesis
eden Devletlerin topraklar›nda ifllenmifl
gibi muamele görecektir.

5. E¤er 3. maddenin 1. f›kras›nda ta-
n›mlanan bir suça iliflkin bir iade tale-
binde bulunulursa ve e¤er talepte bulu-

nulan Taraf Devlet iadeyi suçlunun uy-
ru¤u temelinde gerçeklefltirmez veya
gerçeklefltirmeyecek ise, iade talebinde
bulunan Taraf Devlet dava aç›lmas›
amac›yla durumun kendi yetkili ma-
kamlar›na intikali için uygun önlemleri
alacakt›r.

Madde 6

1. Taraf Devletler 3. maddenin 1. f›kra-
s›nda ileri sürülen suçlara yönelik sorufl-
turma veya ceza veya suçlular› iade da-
valar› ba¤lam›nda ellerinde bulunan
duruflmalar için gerekli delillerin temin
edilmesinde yard›m dahil, birbirlerine
en büyük ölçüde yard›m› yapacaklard›r.

2. Taraf Devletler iflbu maddenin 1. f›k-
ras› çerçevesindeki yükümlülüklerini
karfl›l›kl› yasal yard›ma iliflkin olarak ara-
lar›nda varolan herhangi bir andlaflma
veya di¤er düzenlemelerle uyum içinde
yerine getireceklerdir. Taraf Devletler
bu tür bir andlaflma ya da düzenleme-
nin yoklu¤u halinde birbirlerine yard›m-
lar›n› kendi iç hukuklar› çerçevesinde
üstleneceklerdir.

Madde 7

Taraf Devletler kendi ulusal hukuklar›-
n›n hükümlerine tabi olmak kayd›yla,

(a) Afla¤›daki unsurlar›n zapt ve mü-
sadere edilmesini sa¤lamak için uy-
gun olan önlemleri alacaklard›r:

(i) ‹flbu Protokol’de belirtilen suçla-
r› ifllemek veya bu suçlar›n ifllenme-
sini kolaylaflt›rmak için kullan›lan
malzeme, mal ve di¤er araç gibi
her türlü eflyalar;

(ii) Bu tür suçlardan elde edilen ka-
zanç;

(b) (a) bendinde belirtilen mallara ve
kazanca yönelik baflka bir Taraf Dev-
letten gelen zapt ve müsadere talep-
lerini yerine getireceklerdir.

(c) Bu suçlar› ifllemek için kullan›lan
bina ve müfltemilat dahil alan›n, geçi-
ci veya kesin surette kapat›lmas›n›
amaçlayan önlemler alacaklard›r.

Madde 8

1. Taraf Devletler çocuk ma¤durlar›n
haklar›n› ve ç›karlar›n› iflbu Protokol ile
yasaklanm›fl olan uygulamalardan ko-
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rumak için uygun önlemleri ceza adale-
ti sürecinin her aflamas›nda ve özellikle
de,

(a) Çocuk ma¤durlar›n duyarl›l›klar›n›
kabul ederek ve onlar›n tan›k s›fat›y-
la özel ihtiyaçlar› da dahil olmak üze-
re özel ihtiyaçlar›n› karfl›layacak usül-
leri uyarlayarak;

(b) Çocuk ma¤durlar› sahip olduklar›
haklar›, adalet sürecindeki rolleri, du-
ruflmalar›n kapsam›, zamanlamas›,
geliflimi ve davalar›n›n vaziyeti konu-
sunda bilgilendirerek;

(c) Çocuk ma¤durlar›n görüfllerinin,
ihtiyaçlar›n›n ve endiflelerinin flahsi ç›-
karlar›n›n etkilendi¤i duruflmalarda
dile getirilmesine ve gözönünde bu-
lundurulmas›na ulusal hukukun usul
kurallar›yla tutarl› bir biçimde müsa-
ade edilerek;

(d) Yasal sürecin tümü boyunca ço-
cuk ma¤durlara uygun destek hiz-
metlerini sa¤layarak;

(e) Çocuk ma¤durlar›n mahremiyeti-
ni ve kimliklerini uygun flekilde koru-
yarak ve kimliklerinin tespit edilmesi-
ne yol açabilecek bilgilerin uygunsuz
bir biçimde yay›lmas›n› önlemek için
ulusal yasalara uygun önlemleri ala-
rak;

(f) Çocuk ma¤durlar›n ve onlar›n ya-
n›s›ra ailelerinin ve lehine tan›kl›k
edenlerin korkutma ve misillemelere
karfl› güvenliklerini gereken durum-
larda sa¤layarak;

(g) Davalar›n düzenlenmesinde,
mahkeme kararlar›n›n icra ve infaz›n-
da veya çocuk ma¤durlara tazminat
öngören emirlerin veya kararnamele-
rin icras›nda gereksiz ertelemelerden
kaç›narak,

benimseyeceklerdir.

2. Taraf Devletler, ma¤durun gerçek
yafl›na iliflkin belirsizli¤in, ma¤durun ya-
fl›n› tespit etmeye yönelik soruflturma
dahil, cezai soruflturman›n bafllamas›na
engel teflkil etmeyece¤ini garanti ede-
ceklerdir.

3. Taraf Devletler, iflbu Protokolde ta-
n›mlanan suçlar›n ma¤duru çocuklara

yönelik ceza adaleti sistemi muamelele-
rinde, çocu¤un en yüksek ç›karlar›n›n
öncelikli olarak gözetilmesini garanti
edeceklerdir.

4. Taraf Devletler, iflbu Protokol tara-
f›ndan yasaklanan suçlar›n çocuk kur-
banlar› ile çal›flan kiflilerin, özellikle hu-
kuki ve psikolojik olmak üzere, uygun
e¤itime tabi tutulmalar›n› sa¤layabil-
mek için önlemler alacaklard›r.

5. Taraf Devletler gerekli durumlarda
bu tür suçlar›n çocuk ma¤durlar›n›n ön-
lenmesine ve/veya korunmas›na ve re-
habilitasyonuna müdahil olmufl kiflilerin
ve/veya örgütlerin güvenli¤ini ve bü-
tünlü¤ünü koruyabilmek amac›yla ön-
lemler alacaklard›r.

6. Bu maddede yer alan hiçbir hüküm
san›¤›n adil ve tarafs›z bir duruflma
hakk›na halel getirmeyecek ve bu hak-
la çeliflir biçimde yorumlanmayacakt›r.

Madde 9

1. Taraf Devletler iflbu Protokol’de be-
lirtilen suçlar› önlemek için gerekli ka-
nunlar›, idari önlemleri, sosyal politika-
lar› ve programlar› kabul edecek veya
güçlendirecek, uygulayacak ve yaya-
caklard›r. Bu fiillere karfl› özellikle du-
yarl› olan çocuklar›n korunmas›na özel
dikkat gösterilecektir.

2. Taraf Devletler önleyici tedbirler ve
bu Protokol’de belirtilen suçlar›n zarar
verici etkileri hakk›nda tüm uygun araç-
larla edinilecek bilgi, e¤itim ve ö¤retim
yoluyla çocuklar dahil kamuoyunun,
büyük ölçüde bilincini art›racaklard›r.
Taraf Devletler bu maddedeki yüküm-
lülüklerini yerine getirirken toplumun
ve özellikle de çocuklar›n ve çocuk
ma¤durlar›n, bu türden bilgilendirme
ve e¤itim ve ö¤retim programlar›na,
uluslararas› düzey de dahil olmak üze-
re, kat›l›m›n› teflvik edeceklerdir.

3. Taraf Devletler bu tür suçlar›n ma¤-
durlar›na sosyal aç›dan topluma geri
kazand›r›lmalar› ve fiziksel ve psikolojik
yönden tamamen iyileflmeleri dahil ol-
mak üzere uygun olan tüm yard›mlar›
temin etmek amac›yla mümkün olan
her türlü önlemi alacaklard›r.

4. Taraf Devletler iflbu Protokol’de ta-

n›mlanan suçlar›n tüm çocuk ma¤dur-
lar›na yasal sorumlulardan zararlar›n›n
tazmin edilmesine iliflkin kanuni yollar-
dan ayr›m gözetilmeksizin yararlanma-
lar›n› sa¤layacaklard›r.

5. Taraf Devletler bu Protokol’de ta-
n›mlanan suçlar›n reklam›nda kullan›-
lan malzemelerin üretiminin ve yay›l-
mas›n›n etkin flekilde yasaklanmas› için
uygun önlemleri alacaklard›r.

Madde 10

1. Taraf Devletler çocuk sat›fl›, çocuk
fahifleli¤i, çocuk pornografisi ve çocuk
seks turizmini içeren faaliyetlerden so-
rumlu olanlar›n önlenmesine, meydana
ç›kar›lmas›na, soruflturma, kovuflturma
ve cezaland›r›lmas›na yönelik uluslara-
ras› iflbirli¤ini çok tarafl›, bölgesel ve iki
tarafl› düzenlemelerle güçlendirmek
için gerekli olan bütün ad›mlar› atacak-
lard›r. Taraf Devletler kendi makamlar›,
ulusal ve uluslararas› sivil toplum kuru-
lufllar› ve uluslararas› örgütler aras›nda-
ki uluslararas› iflbirli¤i ve eflgüdümü de
gelifltireceklerdir.

2. Taraf Devletler çocuk ma¤durlara fi-
ziksel ve psikolojik yönden iyileflmeleri,
sosyal aç›dan topluma geri kazand›r›l-
malar› ve vatanlar›na geri dönmeleri
konusunda yard›mc› olabilmek için
uluslararas› iflbirli¤ini gelifltireceklerdir.

3. Taraf Devletler çocuklar›n, sat›fl, fahi-
flelik, pornografik uygulamalar› ve ço-
cuk seks turizmine karfl› zaafiyetini art›-
ran yoksulluk, az geliflmifllik gibi temel
nedenleri ele almak amac›yla uluslara-
ras› iflbirli¤inin güçlendirilmesini teflvik
edeceklerdir.

4. Taraf Devletler, yapabildikleri takdir-
de, mevcut çok tarafl›, bölgesel ve ikili
veya di¤er programlar yoluyla mali,
teknik veya di¤er yard›mlar› sa¤laya-
caklard›r.

Madde 11

Bu Protokol’deki hiçbir hüküm çocuk
haklar›n›n gerçeklefltirilmesine daha
fazla imkân sa¤layan ve 

(a) Taraf Devletin hukuku veya

(b) Taraf Devlet aç›s›ndan yürürlükte
olan uluslararas› hukuk,
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kapsam›nda yer alabilecek herhangi bir
hükmü etkilemeyecektir.

Madde 12

1. Her Taraf Devlet, Protokol’ün kendi-
si aç›s›ndan yürürlü¤e girifl tarihinden
bafllayarak iki y›l içinde, Protokol’ün hü-
kümlerinin uygulanmas› için alm›fl oldu-
¤u önlemlere iliflkin kapsaml› bilgi içe-
ren bir raporu Çocuk Haklar› Komite-
si’ne sunacakt›r.

2. Kapsaml› raporun verilmesinden
sonra, her Taraf Devlet Çocuk Haklar›
Komitesi’ne sundu¤u rapora Sözleflme-
nin 44. maddesi uyar›nca bu Proto-
kol’ün uygulanmas›na iliflkin her türlü
ilave bilgiyi ekleyecektir. Bunun d›fl›n-
da, Protokol’e Taraf Devletler her befl
y›lda bir rapor sunacaklard›r.

3. Çocuk Haklar› Komitesi Taraf Devlet-
lerden bu Protokol’ün uygulanmas›na
yönelik ilave bilgi talebinde bulunabile-
cektir.

Madde 13

1. ‹flbu Protokol Sözleflme’ye taraf olan
veya Sözleflme’yi imzalam›fl bulunan
herhangi bir Devletin imzas›na aç›kt›r.

2. ‹flbu Protokol Sözleflme’ye taraf olan
veya Sözleflme’yi imzalam›fl bulunan
herhangi bir Devletin onay›na tabidir
ve kat›l›ma aç›kt›r. Onay veya kat›l›ma
iliflkin belgeler Birleflmifl Milletler Genel
Sekreteri’nce saklanacakt›r.

Madde 14

1. ‹flbu Protokol onaylama veya kat›l›-
ma iliflkin onuncu belgenin Saklay›c›ya
verilmesinden üç ay sonra yürürlü¤e gi-
recektir.

2. ‹flbu Protokol onu onaylayan veya
yürürlü¤e girmesinden sonra kat›lan
her Devlet bak›m›ndan, o Devlet’in
onay veya kat›l›m belgesini Saklay›c›ya
verdi¤i tarihten bir ay sonra yürürlü¤e
girecektir.

Madde 15

1. Herhangi bir Taraf Devlet iflbu Proto-
kol’ü Birleflmifl Milletler Genel Sekrete-
ri’ne yapaca¤› yaz›l› bir bildirimle, her-
hangi bir zamanda feshedebilir. Bunun
üzerine Genel Sekreter, Sözleflmeye
Taraf di¤er Devletleri ve Sözleflmeyi im-
zalam›fl bulunan tüm Devletleri bu ko-
nuda bilgilendirir. Fesih, bildirimin Ge-
nel Sekreterce teslim al›nmas›ndan bir
y›l sonra yürürlü¤e girecektir.

2. Böyle bir fesih bildirimi feshin yürür-
lü¤e girmesinden önce meydana gele-
bilecek herhangi bir suç aç›s›ndan Ta-
raf Devlet’in iflbu Protokol çerçevesin-
deki yükümlülüklerinin ortadan kalk-
mas› sonucunu do¤urmayacakt›r. Ayn›
flekilde böyle bir fesih bildirimi, feshin
yürürlü¤e girmesinden önce, Komite
taraf›ndan görüflülmekte olan herhan-
gi bir hususun ele al›nmas›na devam
edilmesine hiçbir flekilde halel getirme-
yecektir.

Madde 16

1. Herhangi bir Taraf Devlet bir de¤iflik-
lik önerisinde bulunabilir ve bunu Bir-
leflmifl Milletler Genel Sekreteri’ne ib-
raz edebilir. Genel Sekreter bunun üze-
rine, de¤ifliklik önerisini Taraf Devletle-
re, önerilerin görüflülmesi ve oylanmas›
amac›yla bir Taraf Devletler Konferans›
düzenlenmesini isteyip istemediklerini

bildirmeleri talebiyle iletecektir. Böyle
bir bildirimi müteakip, dört ay içinde
Taraf Devletlerin en az üçte birinin
Konferans yap›lmas›n› istemesi duru-
munda, Genel Sekreter, Birleflmifl Mil-
letler himayesinde Konferans› toplaya-
cakt›r. Konferansta haz›r bulunan ve oy
veren Taraf Devletlerin ço¤unlu¤u tara-
f›ndan kabul edilen herhangi bir de¤i-
fliklik önerisi onay için Genel Kurula su-
nulacakt›r.

2. ‹flbu maddenin 1. f›kras›na uygun
olarak kabul edilen bir de¤ifliklik öneri-
si, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu tara-
f›ndan onaylan›p Taraf Devletlerin üçte
iki ço¤unlu¤unca kabul edildi¤inde yü-
rürlü¤e girecektir.

3. Yürürlü¤e giren bir de¤ifliklik önerisi,
öneriyi kabul eden Taraf Devletler için
ba¤lay›c›l›k kazanacakt›r. Di¤er Taraf
Devletler ise, iflbu Protokol’ün hüküm-
leri ve daha önce kabul etmifl olduklar›
herhangi bir de¤ifliklik ile ba¤l› kalmaya
devam edeceklerdir.

Madde 17

1. ‹flbu Protokolün, eflit derecede ge-
çerli olan Arapça, Çince, ‹ngilizce, Fran-
s›zca, Rusça ve ‹spanyolca metinleri Bir-
leflmifl Milletler arflivlerinde saklanacak-
t›r.  

2. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri ifl-
bu Protokol’ün onayl› örneklerini Söz-
leflme’ye Taraf tüm Devletlere ve Söz-
leflme’yi imzalam›fl bulunan Devletlere

iletecektir.            

Girifl

1. Çocuk Haklar›na Dair Sözlefl-
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me’nin 44. maddesinin 1. paragraf›na
göre, Taraf Devletler, Sözleflme’nin uy-
gulanmas›na iliflkin raporlar›n› Birleflmifl
Milletler Genel Sekreteri arac›l›¤›yla Ko-
mite’ye sunma taahhüdünde bulun-
mufllard›r. Bu raporlar,

(a) Sözleflme’nin ilgili Taraf Dev-
let’çe onaylanmas›n› izleyen
iki y›l içinde;

(b) Bunun ard›ndan ise her befl
y›lda bir verilecektir.

Raporlarda, Taraf Devlet’in Sözlefl-
me’de belirtilen haklar› yaflama geçir-
mek üzere benimsedi¤i önlemlere ve
bu yolda al›nan mesafeye iliflkin bilgiler
bulunmal›, bu arada, e¤er varsa, Söz-
leflme ile alt›na girilen yükümlülüklerin
yerine getirilme derecesini etkileyen et-
menler ve güçlükler belirtilmelidir. Ko-
mite, bu k›lavuzlar arac›l›¤›yla, Sözlefl-

me’nin etkili biçimde yaflama geçirilme-
sini sa¤lamada oynad›¤› destek rolünü
ve 45. maddede gerekli görülen ulusla-
raras› iflbirli¤ini vurgulamay› amaçla-
maktad›r. Ayr›ca, raporlar, Sözlefl-
me’nin söz konusu ülkede uygulanma-
s› hakk›nda Komite’ye kapsaml› bir fikir
verecek bilgileri içermelidir.

2. Komite, Sözleflme’nin 44. madde-
sinin 4. paragraf› ›fl›¤›nda, Taraf Devlet-
ler’den Sözleflme’nin uygulanmas›na
iliflkin daha fazla bilgi talep edebilir.

3. Komite, kendisine sunulacak ra-
poru haz›rlama sürecinin, mevcut yasa
ve uygulamalarla Sözleflme aras›nda
uyum sa¤lamak amac›yla al›nan çeflitli
önlemlerin gözden geçirilmesi ve Söz-
leflme’de yer alan haklar›n uygulanma-
s›nda kaydedilen mesafenin izlenmesi
aç›s›ndan elveriflli bir f›rsat sundu¤u

inanc›ndad›r. Böylesi bir süreç ayn› za-
manda halk›n kat›l›m›n›, hükümet poli-
tikalar›n›n genifl kamuoyu taraf›ndan
denetlenmesini teflvik edip özendirme-
lidir. 

4. Komite’ye göre rapor verme süre-
ci, Taraf Devletler’in, Sözleflme’de ön-
görülen haklar›n gözetilece¤ine ve bu
haklar›n güvence alt›na al›naca¤›na ilifl-
kin taahhütlerini sürekli biçimde teyit
edecekleri bir süreç olup ayr›ca Komite
ile Taraf Devletler aras›nda anlaml› bir
diyalo¤un kurulmas›na da hizmet ede-
cektir.

5. Sözleflme’nin uygulanmas›na ilifl-
kin periyodik raporlar, raporun kapsa-
d›¤› dönem itibar›yla, afla¤›daki konu-
larda bilgiler içermelidir:

Çocuk haklar› alan›nda akdedilen iki ya
da çok tarafl› antlaflmalar dahil olmak

Hükümetler için Rapor K›lavuzu

Sözleflme’nin 44.
Maddesinin 1(B)

Paragraf›na Göre Taraf
Devletler’ce Sunulmas›

Gereken Periyodik
Raporlar’›n Biçimine ve
‹çeri¤ine ‹liflkin  Genel

K›lavuzlar
Çocuk Haklar› Komitesi’nin 11 Ekim 1996 tarihinde yapt›¤› 343.

toplant›s›nda  (on üçüncü oturum) benimsenmifltir
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üzere Taraf Devlet’çe afla¤›da belirtilen
hususlara iliflkin olarak al›nan önlemler;
ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde, du-
ruma göre federal ve idarî birim düzey-
lerinde geçerli olan yasalarda ve uygu-
lamalarda yine bu hususlara iliflkin ola-
rak gidilen de¤ifliklikler;

Sözleflme’nin yaflama geçirilmesi için
gösterilen çabalar›n eflgüdümünün
sa¤lanmas› ve bu çabalar›n izlenmesi
amac›yla oluflturulan yap›lar ve meka-
nizmalar; yine Sözleflme’nin uygulan-
mas›yla ilgili genel ya da sektörel politi-
kalar, programlar ve hizmetler;

Çocuklar›n haklar›ndan yararlanabilme-
leri anlam›nda kaydedilen mesafe;

Sözleflme’de yer alan haklar›n eksiksiz
biçimde yaflama geçirilmesinde karfl›la-
fl›lan etmenler ve güçlükler; bu güçlük-
leri aflmak amac›yla al›nan önlemler;

Çocuk haklar›n›n daha ileri düzeyde
gerçekleflmesini sa¤lamak üzere haz›r-
lanan planlar.

6. Periyodik Raporlar, Komite’nin bir
önceki rapora iliflkin Sonuç Gözlemle-
ri’nin ne ölçüde dikkate al›nd›¤› konu-
sunda bilgiler de içermelidir. Bu anlam-
da bilgi verilecek konular aras›nda, Ko-
mite taraf›ndan kayg› duyuldu¤u belir-
tilen hususlarla birlikte bu öneri ve tav-
siyelerin yaflama geçirilmesini etkileyen
güçlükler yer alacakt›r.

Komite’nin, bir önceki rapor üzerindeki
incelemesi sonucunda Taraf Devlet’e
iletti¤i öneri ve tavsiyelerin takibi anla-
m›nda al›nan önlemler. Bu çerçevede,
her bir öneri ve tavsiye aç›s›ndan at›lan
somut ad›mlar; bu arada yasama, poli-
tika belirleme, gelifltirilen mekanizma-
lar, yap›lar ve tahsis edilen kaynaklar
aç›s›ndan al›nan bütün önlemler hak-
k›nda bilgi verilecektir.

Sözü edilen öneri ve tavsiyelerin karfl›l›-
¤›n›n yerine getirilmesini etkiledi¤i söy-
lenebilecek olan güçlükler;

Önceki raporla birlikte, Komite’nin bu
rapora iliflkin olarak dile getirdi¤i Sonuç
Gözlemleri’nin mümkün oldu¤u ölçüde
genifl kesimlere ulaflt›r›lmas› için at›lan
ad›mlar.

7. Verilecek raporlara efllik edecek

di¤er belgeler flunlard›r: Belli bafll› yasa
metinleri ve yarg› kararlar›; ayr›nt›l› ista-
tistik bilgiler, bu istatistiklerde yer alan
göstergeler ve ilgili araflt›rmalar. Rapor-
lara efllik edecek bu belgeler Komite
üyelerine iletilecektir. Sa¤lanan nicel
bilgiler ülkenin co¤rafî bölgeleri ve çe-
flitli çocuk gruplar› aras›ndaki farkl›l›kla-
ra da iflaret etmeli ve flu hususlar› içer-
melidir:

Çocuklar›n statüsünde meydana gelen
de¤ifliklikler;

Yafl, cinsiyet, bölge, k›r/kent ayr›m›,
sosyal ve etnik gruplar itibar›yla görü-
len farkl›l›klar;

Çocuklara hizmet sa¤layan toplum sis-
temlerinde meydana gelen de¤ifliklikler;

Çocuklara hizmet sunan sektörlerdeki
bütçe tahsisleri ve harcamalar›nda
meydana gelen de¤ifliklikler;

Çocuk haklar›n›n yaflama geçirilmesi
alan›nda gerçeklefltirilen uluslararas› ifl-
birli¤i, yap›lan ve al›nan yard›mlarda
meydana gelen de¤ifliklikler;

Ancak, burada dikkat edilmesi gereken
husus, bu tür belgelerin masraftan ka-
ç›nmak amac›yla genel da¤›t›m için
çevrilip ço¤alt›lmayacak olufludur. Do-
lay›s›yla, arzu edilen, bir metin raporda
al›nt›land›¤› ya da rapora eklendi¤i za-
man, raporun içeri¤inin bu metne at›f-
ta bulunmaks›z›n da rahatça anlafl›labi-
lir olmas›n›n sa¤lanmas›d›r. 

8. SÖZLEfiME’N‹N 44. MADDES‹N‹N
3. PARAGRAFI IfiI⁄INDA, B‹R TARAF
DEVLET KOM‹TE’YE KAPSAMLI B‹R ‹LK
RAPOR SUNMUfiSA YA DA DAHA ÖN-
CE KOM‹TE’YE AYRINTILI B‹LG‹LER
SA⁄LAMIfiSA, BU B‹LG‹LER‹ DAHA
SONRAK‹ RAPORLARINDA Y‹NELEMEK
ZORUNDA DE⁄‹LD‹R. BUNUNLA B‹R-
L‹KTE TARAF DEVLET BU RAPORLAR-
DA DAHA ÖNCE AKTARILAN B‹LG‹LE-
RE AÇIK GÖNDERMELERDE BULUN-
MALI VE ARADAN GEÇEN SÜRE ‹Ç‹N-
DEK‹ DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹ BEL‹RTMEL‹D‹R.

9. Elinizdeki K›lavuzlar’da, Sözlefl-
me’nin hükümleri gruplara ayr›lm›flt›r.
Bundan amaçlanan, Taraf Devletler’e
rapor haz›rlama çal›flmalar›nda yard›m-
c› olmakt›r. Bu yaklafl›m, Komite’nin ço-

cuk haklar›na bütünlüklü yaklafl›m›n›
yans›tmaktad›r; baflka bir deyiflle bu
haklar bölünmez ve birbiriyle iliflkili ni-
teliktedir ve tan›nan haklar›n tek tek
her birine di¤eri ile eflit önem verilmesi
gerekir.

10. Komite taraf›ndan belirlenen çe-
flitli bölümlere iliflkin olarak Taraf Dev-
letler’in verecekleri bilgiler, içerik aç›s›n-
dan buradaki K›lavuzlar’› yak›ndan izle-
melidir.

I. UYGULAMAYA YÖNEL‹K GENEL
ÖNLEMLER

(Sözleflme’nin 4.; 42. ve 44. maddeleri,
6. paragraf›)

YUKARIDAK‹ 8. PARAGRAFA BAKINIZ

11. Taraf Devletler’i, Sözleflme’ye
koyduklar› çekinceleri, bu çekinceleri
geri alma düflüncesiyle yeniden gözden
geçirmeye özendiren Dünya ‹nsan Hak-
lar› Konferans› (bkz. A/KONF.157/23,
II, parag. 5 ve 46) ruhuna uygun ola-
rak, Hükümet’in herhangi bir çekince
koymufl olup olmad›¤›n›, koymuflsa bu
çekinceyi geri çekmeyi düflünüp düflün-
medi¤ini belirtin.

12. Sözleflme’nin 4. maddesi uyar›n-
ca, Taraf Devletler’den talep edilen bil-
giler aras›nda, ulusal yasa ve uygula-
malar› Sözleflme’nin ilkeleri ve hüküm-
leri ile tam uyumlu hale getirmek için
benimsenen önlemler de yer almakta-
d›r. Bu anlamda, afla¤›daki hususlarda
ayr›nt›l› bilgilere gerek vard›r:

Sözleflme ile uyum sa¤lamak amac›yla
ulusal yasalar›n kapsaml› biçimde göz-
den geçirilmesi;

Sözleflme ile uyum sa¤lamak amac›yla
benimsenen yeni yasa ve kurallarla,
mevcut ulusal yasalarda yine ayn›
amaçla yap›lan de¤ifliklikler.

13. Sözleflme’nin, afla¤›da belirtilen
hususlar itibar›yla ulusal yasalara göre
hangi konumda oldu¤unu belirtin. Söz-
leflme hüküm ve ilkeleri ile ulusal yasa-
lar aras›nda herhangi bir uyuflmazl›k ol-
mas› durumunda:

Sözleflme’de yer alan haklar›n Anaya-
sa’da ve ülkede geçerli di¤er yasalarda
tan›nmas›;
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Sözleflme hükümlerine mahkemelerde
do¤rudan at›fta bulunulmas› ve bu hü-
kümlerin yetkililer taraf›ndan fiilen uy-
gulanmas› olas›l›klar›.

14. Sözleflme’nin 41. maddesi ›fl›¤›n-
da, ulusal yasalarda yer al›p çocuk hak-
lar›n›n yaflama geçirilmesi aç›s›ndan da-
ha elveriflli imkânlar sunan hükümleri
belirtin.

15. Sözleflme’nin ilkelerini ve hüküm-
lerini uygulayan yarg› kararlar› hakk›n-
da bilgi verin.

16. Sözleflme’de tan›nan haklar›n ihlâli
durumunda ma¤durlar›n tazminat için
baflvuruda bulunma imkânlar› hakk›n-
da bilgi verin.

17. Sözleflme çerçevesinde, örne¤in
çocuk haklar› ulusal eylem plan› haz›r-
lanmas› ve ilgili hedeflerin belirlenmesi
gibi çocuklara yönelik kapsaml› bir ulu-
sal strateji gelifltirilmesi yönünde at›lan
ya da at›lmas› düflünülen ad›mlar hak-
k›nda bilgi verin.

18. Sözleflme’nin uygulanmas›, ço-
cuklara iliflkin politikalar›n eflgüdümü-
nün sa¤lanmas› ve kaydedilen mesafe-
nin izlenmesi amaçlar›yla, ulusal, bölge-
sel ve yerel ölçeklerde, e¤er uygunsa
federal ve idarî birim düzeylerinde ha-
len var olan ya da düflünülen mekaniz-
malar hakk›nda bilgi verin. Bu çerçeve-
de verilecek bilgiler aras›nda afla¤›daki
hususlar da yer almal›d›r:

Sözleflme’nin kapsad›¤› alanlarda yet-
kin ve yetkili durumda olan hükümet
birimleri; bu birimlerin etkinliklerini efl-
güdüme kavuflturmak ve kaydettikleri
mesafeyi izlemek üzere at›lan ad›mlar; 

Merkezî, bölgesel ve yerel ölçeklerde,
e¤er uygunsa federal ve idarî birim dü-
zeylerinde gerçeklefltirilen etkinlikler
aras›nda etkin bir eflgüdüm sa¤lanmas›
amac›yla at›lan ad›mlar;

Çocuk haklar›n› gelifltirmek ve uygula-
may› izlemek üzere oluflturulan hükü-
met kurulufllar› ve bu kurulufllar›n hü-
kümet d›fl› kurulufllarla iliflkileri;

Ombudsmanl›k ya da Komiserlik gibi,
çocuk haklar›n› korumak ve gelifltirmek
amac›yla oluflturulan ba¤›ms›z herhan-
gi bir organ;

Çocuklara ve temel haklar›na iliflkin ve-
rilerin sistematik biçimde derlenmesi;
ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde,
e¤er uygunsa federal ve idarî birim dü-
zeylerinde mevcut e¤ilimlerin de¤erlen-
dirilmesi için al›nan önlemlerle birlikte,
çocuk haklar› alan›ndaki politikalara te-
mel oluflturmak üzere gerek duyulan
göstergelerin, istatistiklerin derlenme-
si, araflt›rmalar›n yap›lmas› ve di¤er bil-
gilerin toplanmas› için at›lan ad›mlar;

Çocuk haklar›n›n ulusal, bölgesel ve ye-
rel ölçeklerde, e¤er uygunsa federal ve
idarî birim düzeylerinde yaflama geçiril-
mesinde kaydedilen mesafenin düzenli
aral›klarda gözden geçirilmesini sa¤la-
mak üzere, Hükümet’in Parlamento
için haz›rlad›¤› Periyodik Raporlar dahil,
at›lan at›mlar.

19. Sivil toplum (örne¤in meslek
gruplar›, hükümet d›fl› kurulufllar) ile ifl-
birli¤i halinde bafllat›lan giriflimler ve bu
yönde kaydedilen mesafeyi de¤erlen-
dirmek üzere oluflturulan mekanizma-
lar hakk›nda bilgi verin.

20. Gerekti¤inde göstergelere ve he-
def rakamlara da baflvurarak, çocukla-
r›n ekonomik, sosyal ve kültürel hakla-
r›n›n ulusal, bölgesel ve yerel ölçekler-
de, e¤er uygunsa federal ve idarî birim
düzeylerinde mevcut kaynaklar çerçe-
vesinde azamî ölçülerde gerçeklefltiril-
mesini sa¤lamak üzere al›nan önlemle-
ri belirtin. Bu bilgiler, afla¤›daki hususla-
r› da içermelidir:

Ekonomik ve sosyal politikalar aras›nda
eflgüdüm sa¤lamak üzere at›lan ad›m-
lar;

Ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde,
e¤er uygunsa federal ve idarî birim öl-
çeklerinde haz›rlanan bütçelerde, sa¤-
l›k, sosyal koruma ve e¤itim dahil ol-
mak üzere çocuklara yönelik sosyal
harcamalar›n pay›;

Raporun kapsad›¤› dönemde bütçede
bu anlamda gözlenen e¤ilimler;

Bütçe analizlerinde, çocuklar için yap›-
lan harcamalar›n net biçimde belirlene-
bilmesi için yap›lan düzenlemeler;

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki
bütün yetkililerin bütçe kararlar›nda ço-

cu¤un yüksek yarar›n› gözetmelerini ve
belirledikleri politikalarda çocuklara ne
ölçüde öncelik tan›nd›¤›n› de¤erlendir-
melerini sa¤lamak üzere at›lan ad›mlar;
bölgeler ve farkl› çocuk gruplar› aras›n-
daki eflitsizliklerin sosyal hizmetler yo-
luyla azalt›lmas› için al›nan önlemler;

Çocuklar›n, özellikle de en dezavantajl›
gruplara mensup olanlar›n, bütçenin
sosyal sektörlere ayr›lan paylar›nda k›-
s›nt› dahil, benimsenen ekonomik poli-
tikalar›n olumsuz sonuçlar›ndan korun-
malar› için al›nan önlemler.

21. Taraf Devlet’in içinde yer ald›¤›
uluslararas› iflbirli¤inin, çocuklar›n eko-
nomik, sosyal ve kültürel haklar› dahil
olmak üzere Sözleflme’nin uygulanma-
s›n› sa¤layacak içeri¤i ne ölçüde tafl›d›-
¤›n› belirtin. Uluslararas› yard›mlarla iki
ya da çok tarafl› yard›mlar›n ne kadar›-
n›n çocuklara yönelik programlara ve
çocuk haklar›n›n gelifltirilmesine ayr›ld›-
¤›n›, ayr›ca bu ba¤lamda bölgesel ve
uluslararas› finans kurulufllar›ndan al›-
nan yard›mlar› belirtin. Bu arada, ayr›ca
bilgi verilmesi gereken hususlar, top-
lam hükümet bütçesi içinde uluslarara-
s› yard›mlar› pay›, bu yard›mlar›n ne ka-
dar›n›n sa¤l›k, e¤itim, sosyal koruma ve
di¤er sektörlere ayr›ld›¤›d›r. Nihayet,
Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi Bildirge-
si ve Eylem Plan›’n›n takibi amac›yla be-
nimsenen önlemler hakk›nda bilgi ve-
rin.

22. Bunlara ek olarak, Taraf Devlet-
ler’den, Sözleflme’nin 42. maddesi uya-
r›nca, Sözleflme’nin ilkelerinin ve hü-
kümlerinin uygun ve etkili araçlarla ye-
tiflkinler ve çocuklar dahil toplumun en
genifl kesimlerine tan›t›lmas› için ald›k-
lar› ya da almay› düflündükleri önlemler
konusunda bilgi talep edilmektedir. Ra-
porlar, bu konuda, ayr›ca flu bilgilere
de yer vermelidir:

Sözleflme’nin, ulusal, yerel ya da yerli
dillere ne ölçüde çevrildi¤i, bu ba¤lam-
da, Sözleflme’nin rapor döneminde,
çevrilmifl oldu¤u dil say›s› ve az›nl›k dil-
lerine yap›lan çevirinin kaç nüsha oldu-
¤u da belirtilmelidir; 

Sözleflme’nin, ilgili ülkede bulunan gö-
receli olarak genifl mülteci ve göçmen
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nüfusun konufltu¤u dillere çevrilip ge-
nifl ölçüde da¤›t›l›p da¤›t›lmad›¤›;

Sözleflme’yi tan›tmak, ilkelerinin ve hü-
kümlerinin genifl kesimlerce bilinmesini
sa¤lamak üzere al›nan önlemler. Bu
ba¤lamda, rapor dönemi içinde yap›lan
toplant› (parlamento ya da hükümet
taraf›ndan düzenlenen konferanslar,
çal›flma gruplar›, seminerler), radyo ve
televizyonda yay›nlanan program ve
Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin
aç›klanmas› niteli¤indeki yay›n say›lar›
belirtilmelidir;

Sözleflme’nin çocuklar taraf›ndan da
genifl biçimde tan›nmas›n› sa¤lamak
üzere at›lan somut ad›mlar; Sözlefl-
me’nin okul müfredat›na ne ölçüde iç-
sellefltirildi¤i ve ana-babalara yönelik
e¤itim kampanyalar›nda ne ölçüde dik-
kate al›nd›¤›. Bu arada, rapor dönemin-
de, Sözleflme’nin kaç kopyas›n›n e¤itim
sisteminde ve genel olarak halk içinde
da¤›t›ma sokuldu¤u belirtilmelidir;

Sözleflme’ye iliflkin e¤itimin genel ka-
mu görevlilerine; bu arada, örne¤in ö¤-
retmenler, polis, göçmen bürosu yetki-
lileri, yarg› organlar›, savc›lar, avukat-
lar, silahl› kuvvetler, doktorlar, sa¤l›k
görevlileri ve sosyal hizmet uzmanlar›
gibi mesleklerden olan kiflilere verilme-
si için al›nan önlemler;

Sözleflme’nin ilke ve hükümlerinin mes-
lekî e¤itim programlar›na, davran›fl ku-
rallar›na ve yönetmeliklere ne ölçüde
içsellefltirildi¤i;

Sözleflme’nin ilkelerinin ve hükümleri-
nin kitle iletiflim araçlar› ile bilgilendir-
me ve yay›n kurulufllar› taraf›ndan kav-
ranmas› için at›lan ad›mlar;

Sözleflme’yle ilgili bilinç ve duyarl›l›k ya-
ratma çal›flmalar›na hükümet d›fl› kuru-
lufllar›n ne ölçüde kat›ld›klar› ve bu kuru-
lufllara ne ölçüde destek sa¤land›¤›. Bu
ba¤lamda, rapor dönemi içinde bu tür
çal›flmalara kat›lan hükümet d›fl› kuru-
lufllar›n say›s› hakk›nda bilgi verilmelidir;

Çocuklar›n bu tür etkinliklere ne ölçüde
kat›ld›klar›.

23. 44. maddenin 6. paragraf› uyar›n-
ca Devletler’den ayr›ca, verdikleri ra-
porlar› kendi ülkelerinde genifl kesimle-

re da¤›tmalar› istenmektedir. Bu ba¤-
lamda, afla¤›daki konularda bilgi veri-
niz: Halihaz›rdaki raporun haz›rlanma
süreci; özellikle merkezî, bölgesel ve
yerel ölçeklerdeki, e¤er uygunsa fede-
ral ve idarî birim düzeyindeki hükümet
birimlerinin, bu arada hükümet d›fl› ku-
rulufllar›n rapor haz›rlama sürecine ne
ölçüde kat›ld›klar›. Ayr›ca rapor haz›rla-
ma sürecinde yer alan hükümet d›fl› ku-
rulufl say›s› da belirtilmelidir;

Raporun yayg›n olarak bilinmesi, ulu-
sal, yerel, az›nl›k ve yerli dillerinde yay-
g›nlaflt›r›lmas› için at›lan ad›mlar. Bu
ba¤lamda, rapor dönemi içinde yap›lan
toplant› (parlamento ya da hükümet
taraf›ndan düzenlenen konferanslar,
çal›flma gruplar›, seminerler), radyo ve
televizyonda yay›nlanan program, Ço-
cuk Haklar›na Dair Sözleflme’nin aç›k-
lanmas› niteli¤indeki yay›n ve bütün bu
çal›flmalara kat›lan hükümet d›fl› kuru-
lufl say›lar› belirtilmelidir;

Komite’nin, Taraf Devlet’çe sunulan ra-
pora iliflkin inceleme özetleri ile Sonuç
Gözlemleri’nin dikkate al›nmas› ve ge-
nifl kesimlere aktar›lmas› için al›nan ya
da al›nmas› düflünülen, parlamento gö-
rüflmeleri ve konunun medyada günde-
me getirilmesi dahil önlemler. Bu ba¤-
lamda, bir önceki rapora iliflkin özet ka-
y›tlar›n ve Sonuç Gözlemleri’nin genifl
kesimlere aktar›lmas› için gerçeklefltiri-
len etkinlikleri belirtin. Özet kay›tlar›n
ve Sonuç Gözlemleri’nin genifl kesimle-
re tan›t›m› için rapor dönemi içinde ya-
p›lan toplant› (parlamento ya da hükü-
met taraf›ndan düzenlenen konferans-
lar, çal›flma gruplar›, seminerler), radyo
ve televizyonda yay›nlanan program ve
bütün bu çal›flmalara kat›lan hükümet
d›fl› kurulufl say›lar› bu çerçevede belir-
tilmesi gereken hususlar aras›ndad›r. 

II. ÇOCU⁄UN TANIMI (madde 1)

YUKARIDAK‹ 8. PARAGRAFA BAKINIZ

24. Bu bölümde Taraf Devletler’den,
afla¤›da belirtilenler dahil olmak üzere,
Sözleflme’nin 1. maddesiyle ilgili bilgile-
ri vermeleri istenmektedir:

Çocu¤un tan›m› aç›s›ndan, ulusal yasa-
larla Sözleflme aras›nda herhangi bir
farkl›l›¤›n bulunup bulunmad›¤›;

Ulusal yasalar›n afla¤›daki konu ve alan-
lar için belirledi¤i asgarî yafl;

Ana-baba onay› olmaks›z›n hukukî ve
t›bbî konularda dan›flmanl›k alma;

Ana-baba onay› olmaks›z›n t›bbî tedavi
görme ve ameliyat olma;

Zorunlu e¤itim döneminin sonu;

Tehlikeli ifller ile yar›m ve tam zamanl›
ifller dahil olmak üzere bir ifle ve çal›fl-
ma yaflam›na girifl;

Evlilik;

Gönüllü cinsel iliflki;

Silahl› kuvvetlere gönüllü yaz›lma,

Askere al›nma;

Çat›flmalara kat›lma;

Cezaî ehliyet;

Yarg› sistemi, iltica statüsü talebi, ba-
k›m ve sa¤l›k kurulufllar›na yerlefltirilme
gibi alanlar dahil olmak üzere, tutuk-
lanma, gözalt›na al›nma ve hapsedilme
biçiminde hürriyeti ba¤lay›c› cezaya
çarpt›r›lma;

‹dam ve ömür boyu hapis cezalar›;

Ceza ve hukuk davalar›nda mahkeme-
lerde ifade verme;

Ana-baba onay› olmaks›z›n yarg› or-
ganlar›na ya da yetkili mercilere flika-
yette bulunma ve tazminat isteme;

Kendisini etkileyen idarî ve yarg›sal ifl-
lemlere kat›lma;

‹sim de¤iflikli¤i, aile iliflkilerinin de¤ifl-
mesi, evlat edinme ve vesayet gibi ko-
nularda onay verme;

Biyolojik ailesi ile ilgili bilgi edinme;

Vasiyetname yapma ve malvarl›¤›na
iliflkin ifllemleri gerçeklefltirme ehliyeti;

Dernek kurma ve derneklere üye olma;

Din seçme ve okullardaki din derslerine
kat›lma;

Alkol ya da denetimli di¤er maddeleri
kullanabilme;

‹stihdam için belirlenen asgarî yafl ile
zorunlu e¤itimin sona erdi¤i yafl aras›n-
daki iliflki; bunun çocu¤un e¤itim hak-
k›n› ne biçimde etkiledi¤i; bu konudaki
uluslararas› belgelerin ne ölçüde dikka-
te al›nd›¤›;
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Evlilik ve gönüllü cinsel iliflki gibi konu-
lar dahil olmak üzere, yasal düzenleme-
lerde erkekler ve kad›nlar için farkl›l›k
oldu¤u durumlarda, Sözleflme’nin 2.
maddesinin ne ölçüde dikkate al›nd›¤›;

Ceza hukukuna göre ergenli¤in bir öl-
çüt olarak al›nd›¤› durumlarda, bu hük-
mün erkek ve k›z çocuklar için farkl› bi-
çimlerde uygulan›p uygulanmad›¤›,
Sözleflme’nin ilke ve hükümlerinin bu
ba¤lamda dikkate al›n›p al›nmad›¤›.

III. GENEL ‹LKELER

YUKARIDAK‹ 8. PARAGRAFA BAKINIZ

A. Ayr›m gözetmeme (madde 2)

25. Raporlar, ayr›m gözetmemenin,
Anayasa’da ya da ulusal yasalarda özel
olarak çocuklar aç›s›ndan ba¤lay›c› bir
ilke olarak yer al›p almad›¤›n›, Sözlefl-
me’nin 2. maddesinde ayr›mc›l›k zemi-
ni olarak s›ralanan hususlar›n hepsinin
bu tür yasal hükümlere yans›t›l›p yans›-
t›lmad›¤›n› belirtmelidir. Raporlar bu-
nun d›fl›nda, Sözleflme taraf›ndan belir-
lenen haklar›n, Devlet’in yarg› alan›
içinde, o ülkenin vatandafl› olmayanlar,
mülteciler ve iltica statüsü talep eden-
ler dahil, herkese herhangi bir ayr›m
gözetilmeksizin tan›nmas› için al›nan
önlemleri de belirtmelidir.

26. Çocu¤un kendisinin, ana-babas›-
n›n ya da yasal vasisinin ›rk›, rengi, cin-
siyeti, dili, dini, siyasal ya da baflka gö-
rüflü, etnik ya da sosyal kökeni, malvar-
l›¤›, özürlülük ya da baflka bir durumu-
mu nedeniyle ayr›mc›l›¤›n, gerek yasa-
larda gerekse uygulamada önlenmesi
ve bu yöndeki uygulamalara karfl› mü-
cadele edilmesi için al›nan önlemler be-
lirtilmelidir. 

27. Az›nl›klara ya da yerli halklara
mensup çocuklar, özürlüler, resmî ni-
kah d›fl› do¤anlar, bulunduklar› ülkenin
vatandafl› olmayanlar, göçmenler, yer-
lerinden yurtlar›ndan olanlar, mülteci-
ler, iltica etmek isteyenler, sokaklarda
yaflayan ve/veya çal›flanlar dahil olmak
üzere en olumsuz durumdaki çocukla-
ra karfl› ayr›mc›l›k yap›lmas›n› önlemek
amac›yla, k›rsal/kentsel alanlar aras›n-
daki dahil olmak üzere ekonomik, sos-
yal ve co¤rafî eflitsizlikleri azaltmak için
al›nan somut önlemleri belirtin.

28. K›z çocuklara karfl› ayr›mc›l›k yap›l-
mas›n› önlemek üzere al›nan somut ön-
lemler ve bu arada Dördüncü Dünya
Kad›n Konferans›’n›n izlenmesi amac›y-
la yap›lan çal›flmalar konusunda bilgi
verin.

29. Yukar›daki paragrafta sözü edilen
çocuklarla ilgili ayr›flt›r›lm›fl veriler der-
lenmesi için al›nan önlemleri belirtin.

30. Çocuklar› hedef alan ve önyarg›l›
nitelik tafl›y›p sosyal ve etnik gerilimleri,
›rkç›l›¤› ve yabanc› düflmanl›¤›n› t›rman-
d›ran davran›fllar›n önlenmesi ve orta-
dan kald›r›lmas› için hangi önlemler
al›nm›flt›r?

31. Ayr›ca bilgi verilmesi gereken bir
husus da, 2. maddenin 2. paragraf›
uyar›nca, çocu¤un ana-babas›n›n, yasal
vasilerinin ya da di¤er aile üyelerinin
statüsü, etkinlikleri, dile getirdikleri gö-
rüfl ve inançlar› nedeniyle çocu¤un ken-
disinin maruz kalabilece¤i ayr›mc› ve
cezaland›r›c› uygulamalardan korun-
mas› için al›nan önlemlerdir.

32. 2. maddenin uygulanmas›nda
karfl›lafl›lan belli bafll› güçlükleri, bu
güçlükleri aflmak için düflünülen planla-
r›, olumsuz geleneklerden kaynakla-
nanlar dahil ayr›mc›l›¤›n her türünün
önlenmesinde ve bu kapsamdaki mü-
cadelede al›nan mesafeyi belirtin.

B. Çocu¤un yüksek yarar› (madde 3)

33. Raporlarda, çocu¤un yüksek yara-
r› ilkesinin ve bu ilkenin çocu¤u ilgilen-
diren her tür konu ve giriflimde birincil
planda gözetilmesi gereksiniminin,
Anayasa’da, ulusal yasalarda ve ilgili
yönetmeliklerde yer al›p almad›¤› belir-
tilecektir.

34. Hukuk mahkemelerinin, idarî yet-
kililerin, bu arada kamusal ve özel sos-
yal güvenlik kurulufllar›n›n çocu¤un
yüksek yarar› ilkesini ne ölçüde gözet-
tiklerine iliflkin bilgi verin.

35. Çocu¤un yüksek yarar› ilkesine bi-
rincil planda yer verilmesi gereklili¤inin
aile, okul ve toplum yaflam›nda ne öl-
çüde gözetildi¤ini, afla¤›daki özel alan-
lar itibar›yla belirtin:

Merkezî, bölgesel ve yerel ölçeklerdeki,
e¤er uygunsa federal ve idarî birim dü-

zeylerindeki ve hükümet birimlerindeki
bütçelerde ayr›lan ödenekler;

Konut, tafl›mac›l›k ve çevre politikalar›
dahil olmak üzere planlama ve kalk›n-
ma politikalar›;

Evlat edinme;

Göçmenlik, iltica talebi ve mültecilik ifl-
lemleri;

Çocuk adaleti sisteminin yönetimi;

Çocuklar›n kurumlara yerlefltirilmesi ve
buralarda bak›m›;

Sosyal güvenlik.

36. Yarg›sal ve idarî nitelikte olanlar
dahil, 3. maddenin 2. paragraf› uyar›n-
ca çocu¤un esenli¤i aç›s›ndan sa¤lan-
mas› gerekli bak›m ve koruma hakk›n-
da bilgi verin.

37. Bilgi verilmesi gereken bir baflka
husus da, 3. maddenin 3. paragraf›
uyar›nca, çocuklar›n bak›m›ndan ve ko-
runmas›ndan sorumlu bütün kamusal
ve özel kurumlar, hizmetler ve tesisler
için, özellikle güvenlik, sa¤l›k, çal›flt›r›-
lan personel ve denetim aç›s›ndan uy-
gun standartlar›n getirilmesi amac›yla
al›nan önlemlerdir.

38. Çocu¤un yüksek yarar›n›n gözetil-
mesi amac›yla al›nan yasal ve idarî ön-
lemler ›fl›¤›nda, bu alanda halen varl›¤›-
n› sürdüren bafll›ca sorunlar› belirtin.

39. Çocu¤un yüksek yarar› ilkesinin,
çocuk haklar› ile ilgilenen mesleklerin
mensuplar›na yönelik e¤itime nas›l iç-
sellefltirildi¤ini belirtin. 

C. Yaflama, hayatta kalma ve geliflme
hakk› (madde 6)

40. Çocu¤un yaflam hakk›n› güvence
alt›na almak, bu arada çocu¤un hayat-
ta kalmas› ve fiziksel, zihinsel, manevî,
ahlâkî, psikolojik ve sosyal geliflme da-
hil insan sayg›nl›¤›na yak›fl›r biçimde
geliflmesi aç›s›ndan azamî imkânlar›
sa¤layacak koflullar› sa¤lamak ve çocu-
¤u özgür bir toplumda bireysel yaflam›-
na haz›rlamak için al›nan somut önlem-
leri belirtin.

41. Verilecek bilgiler aras›nda, çocuk
ölümlerinin kayda geçirilmesi, ölüm ne-
denlerinin saptanmas›, gerekti¤i yerler-
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de bu tür ölümlerin araflt›r›l›p gerekli
yerlere bildirilmesi, çocuklar aras›ndaki
intihar olaylar›n›n önlenmesi ve bu tür
giriflimlerin izlenmesi, her yafltaki ço-
cuklar›n, bu arada gençlerin yaflamlar›-
n›n güvence alt›na al›nmas› ve belirli
gruplara yönelik özel risklerin (örne¤in
cinsel iliflki yoluyla geçen hastal›klar ve
sokak fliddeti gibi) önlenmesi için al›-
nan önlemler de yer almal›d›r. Bu ara-
da, çocuklar aras›ndaki intihar olaylar›-
n› da kapsayacak biçimde, ayr›flt›r›lm›fl
veriler sa¤lanmal›d›r.

D. Çocu¤un görüfllerine sayg› (madde 12)

42. Raporlar, çocu¤un kendisini etki-
leyecek her konuda görüfllerini serbest-
çe dile getirebilme hakk›n›n ve bu gö-
rüfllerin dikkate al›nmas› gereklili¤inin
yasalarda nas›l yans›ma buldu¤u konu-
sunda bilgi vermelidir.

43. Çocu¤un, geliflme sürecindeki ka-
pasitelerine uygun olarak, görüfllerini
dile getirebilme hakk›n›n güvence alt›-
na al›nmas› için yap›lan yasal ve di¤er
düzenlemeler hakk›nda bilgi verin. Bu
bilgiler, çocu¤un görüfllerini dile getire-
bilece¤i afla¤›daki konu ve alanlar itiba-
r›yla verilmelidir:

Aile yaflam›;

Okul yaflam›;

Çocuk adaleti sisteminin yönetimi;

Kurumsal ve di¤er bak›m biçimleri ve
buralardaki yaflam;

‹ltica hakk› talebine iliflkin ifllemler.

44. Çocu¤un, kendisini ilgilendiren
yarg›sal ve idarî duruflmalarda, çocu-
¤un bizzat kendisinin do¤rudan do¤ru-
ya ya da bir vekil ya da uygun organ
kanal›yla müdahale edebilece¤i durum-
larda görüfllerini dile getirebilmesi için
tan›nan olanaklar konusunda bilgi ve-
rin (ayr›ca bkz. yukar›da parag. 34)

45. Çocu¤un karar süreçlerine kat›l-
ma hakk›n›n bulundu¤u okullar ve ye-
rel konseyler gibi organlar ve durumlar
hakk›nda bilgi verin.

46. Çocuklar›n görüfllerini dile getire-
bilmeleri konusunda aileler ve genel
olarak kamuoyunda gerekli bilinç ve
duyarl›l›¤›n yarat›lmas›, çocuklarla ilgili

ifllerde çal›flanlar›n çocuklar› bu yönde
teflvik etmeleri ve bu görüfllere gerekli
a¤›rl›¤› tan›malar› amac›yla al›nan ön-
lemleri belirtin. Bu çerçevede, afla¤›da-
ki konumlarda yer alan görevlilere ço-
cuk geliflimi konusunda verilen e¤itimin
süreleri de belirtilmelidir:

Genel olarak yarg›çlar;

Aile mahkemeleri yarg›çlar›;

Çocuk mahkemeleri yarg›çlar›;

Çocuk nezaret görevlileri;

Polis görevlileri;

Hapishane görevlileri;

Ö¤retmenler;

Sa¤l›k görevlileri;

Di¤er profesyoneller.

Raporlarda belirtilmesi gereken bir bafl-
ka husus da, afla¤›daki okullar›n müfre-
dat›nda Sözleflme ile ilgili e¤itim verilen
ders say›s›d›r:

Hukuk fakülteleri;

Ö¤retmen yetifltiren okullar;

T›p fakülteleri ve kurumlar›;

Hemflire okullar›;

Sosyal hizmet okullar›;

Psikoloji bölümleri;

Sosyoloji bölümleri. 

47. Çocuklar›n kamuoyu yoklamalar›,
karfl›l›kl› görüflmeler ve flikayetlerin de-
¤erlendirilmesi yoluyla ö¤renilen görüfl-
lerinin, yasal düzenlemeler, kararlar ve
politikalarda nas›l dikkate al›nd›¤›n› be-
lirtin.

IV. K‹fi‹SEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER
(maddeler 7, 8, 13-17 ve 37(a))

YUKARIDAK‹ 8. PARAGRAFA BAKINIZ

48. Bu bölümde, Taraf Devletler’den,
Sözleflme’de, özellikle de Sözleflme’nin
7., 8., 13-17. ve 37(a). maddelerinde
belirtilen kiflisel hak ve özgürlüklerin ya-
salarda özel olarak çocuklara tan›nma-
s›, bu hak ve özgürlüklerin idarî ve yar-
g›sal organlar dahil ilgili kurumlarca
ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde, uy-
gunsa federal ve idarî birim düzeylerin-
de yaflama geçirilmesi için benimsenen
önlemler konusunda bilgi vermeleri is-
tenmektedir.

A. ‹sim ve vatandafll›k (madde 7)

49. Bütün çocuklar›n do¤umdan he-
men sonra nüfusa kaydedilmeleri için
al›nan ya da al›nmas› öngörülen önlem-
leri belirtin. Ayr›ca, çocuklar›n do¤um-
dan hemen sonra nüfusa kaydedilme-
meleri biçimindeki uygulamalar›, bu tür
uygulamalar›n olas› sosyal ve kültürel
nedenlerini, yerleflim birimlerinin uzak-
l›¤›n›, göçebe gruplar›n varl›¤›n›, yerle-
rinden olmufl kesimleri, mültecileri ve
mülteci statüsü isteyenleri de gözete-
rek, önlemek üzere at›lan ad›mlar hak-
k›nda bilgi verin.

50. Çocuklar›n nüfusa kaydedilmeleri
gereklili¤i konusunda kamuoyunu du-
yarl›laflt›rmak ve harekete geçirmek, bu
arada nüfus ifllerinde çal›flanlara gerek-
li e¤itimi vermek için al›nan önlemler
konusunda bilgi verin.

51. Çocu¤un kimli¤ine iliflkin hususla-
r›n nüfus kayd›nda ne ölçüde yer ald›¤›-
na, bu alanda çocu¤un damgalanmas›-
na ya da ayr›mc› uygulamalara maruz
kalmas›na yol açabilecek durumlar›n
nas›l önlendi¤ine iliflkin bilgi verin.

52. Çocu¤un kendi ana-babas›n› bilip
tan›ma ve onlar taraf›ndan bak›lma
hakk›n› güvence alt›na almak üzere al›-
nan önlemleri belirtin.

53. 7. maddenin 2. paragraf› uyar›n-
ca, çocu¤un aksi takdirde vatans›z ka-
laca¤› durumlar baflta olmak üzere, ço-
cu¤un vatandafll›k edinme hakk›n› gü-
vence alt›na almak amac›yla al›nan ön-
lemler hakk›nda bilgi verin. Bu konuda
verilen bilgiler, ayr›ca, resmî nikah d›fl›
do¤an çocuklara, mülteci çocuklara ve
mülteci statüsü talep eden çocuklara
iliflkin uygulamalara da göndermede
bulunmal›d›r. Vatandafll›k edinmede
aranan ölçütler ve çocu¤un her iki ebe-
veyninin vatandafll›¤›n› al›p alamayaca-
¤› konusunda bilgi verin. 

B. Kimli¤in korunmas› (madde 8)

54. Çocu¤un kimli¤inin korunmas› ve
bu konuda yasa d›fl› herhangi bir mü-
dahalede bulunulmamas› için al›nan
önlemleri belirtin. Çocu¤un, kendi kim-
li¤ini oluflturan unsurlardan bir bölü-
münden yasa d›fl› biçimde yoksun b›ra-
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k›ld›¤› durumlarda, raporlar, ayr›ca ço-
cu¤a sa¤lanacak koruma ve yard›m ve
bu çerçevede kimli¤inin yeniden iadesi
için yap›lanlar konusunda da bilgi vere-
cektir.

C. ‹fade özgürlü¤ü (madde 13)

55. S›n›r tan›maks›z›n bilgi ve fikir
araflt›rma, alma ve içsellefltirme dahil
olmak üzere çocu¤un görüfllerini ifade
özgürlü¤ünü güvence alt›na almak için
al›nan önlemleri belirtin. Raporlar, ayr›-
ca, bu hakk›n kullan›m›n›n, 13. madde-
nin 2. paragraf› uyar›nca tâbi oldu¤u s›-
n›rlamalar hakk›nda da bilgi vermelidir. 

D. Düflünce, din ve vicdan özgürlü¤ü
(madde 14)

56. Çocuklar›n düflünce, din ve vicdan
özgürlü¤ünden ne ölçüde yararlanabil-
dikleri ve bu ba¤lamda çocu¤un geli-
flen yeteneklerinin ne ölçüde dikkate
al›nd›¤›na iliflkin bilgi verin.

57. Çocu¤un, az›nl›klar ve yerli halkla-
ra özgü olanlar dahil, dinini ve inanc›n›
ifade edebilme özgürlü¤ünü güvence
alt›na almak üzere al›nan önlemleri be-
lirtin. Bilgi verilmesi gereken hususlar
aras›nda, çocu¤un kamu okullar›nda ya
da kurumlar›nda verilen din derslerine
iliflkin haklar›na sayg› gösterilmesi ve
bu hakk›n 14. maddenin 3. paragraf›
uyar›nca tâbi olabilece¤i s›n›rlamalar
da yer almaktad›r.

E. Dernek kurma ve bar›fl içinde toplan-
ma hakk› (madde 15)

58. Çocu¤un dernek kurma ve derne-
¤e kat›lma, bar›fl içinde toplanma hak-
k›n› güvence alt›na alan önlemleri, ço-
cuklar›n belirli koflullarda dernek kurma
ve derneklere kat›lma haklar›n› düzene
ba¤layan özel yasalarla birlikte belirtin.
Ayr›ca, 15. maddenin 2. paragraf› uya-
r›nca bu hakk›n tâbi olabilece¤i s›n›rla-
malar hakk›nda da bilgi verilmelidir. Bil-
gi verilmesi gereken bir baflka husus da
mevcut çocuk dernekleri ve bu dernek-
lerin çocuk haklar›n›n gelifltirilmesinde
oynad›klar› roldür.

F. Özel yaflam›n korunmas› (madde 16)

59. Çocu¤un özel yaflam›na, ailesine,
evine ya da haberleflmelerine keyfî ve
yasa d›fl› müdahalelerde bulunulmas›n›,

sayg›nl›¤›na ve onuruna yönelik sald›r›-
lar› önlemek üzere al›nan önlemleri be-
lirtin. Bu tür müdahale ve sald›r›lara
karfl› yasalarca sa¤lanan koruma ve
böyle durumlarda çocuklara verilecek
tazminat konusunda bilgi verin. Veril-
mesi gereken bilgiler aras›nda, yarg›sal
ve idarî süreçler dahil, tedavi, bak›m ya
da koruma amaçlar›yla kurumlara yer-
lefltirilen çocuklar için benimsenen ön-
lemler de yer almaktad›r. 

G. Gerekl duydu¤u bilgilere eriflimi
(madde 17)

60. Çocu¤un, toplumsal, ruhsal, ahlâ-
kî, bedensel ve zihinsel sa¤l›¤› aç›s›n-
dan yararl› olup çeflitli ulusal ve ulusla-
raras› bilgilendirme kaynaklar›nda yer
alan materyallere eriflebilmesini sa¤la-
mak üzere al›nan önlemler konusunda
bilgi verin. Ayr›ca, afla¤›dakileri teflvik
etmek amac›yla al›nan önlemleri de be-
lirtin:

Çocuk kitaplar›n›n bas›lmas› ve da¤›t›l-
mas›, kitle iletiflim araçlar›n›n çocuklara
sosyal ve kültürel aç›dan yararl› bilgilen-
dirmesinin ve materyallerin yayg›nlaflt›-
r›lmas›, bu arada az›nl›k gruplara ya da
yerli halklara mensup çocuklar›n dil ge-
reksinimlerinin de gözetilmesi;

Sözleflme’nin 29. maddesinde belirtilen
e¤itimin amaçlar› ile uygun olarak, ço-
cuklar için sosyal ve kültürel aç›dan ya-
rarl› olacak bu tür bilgilendirme ve ma-
teryalin üretilmesinde, al›flveriflinde ve
da¤›t›m›nda, bu amaçla imzalanan
uluslararas› antlaflmalar dahil olmak
üzere uluslararas› iflbirli¤ine gidilmesi;

Çocu¤un, 13. ve 18. maddelerde yer
alan hususlar ›fl›¤›nda, kendi esenli¤i
aç›s›ndan zararl› olabilecek bilgilendir-
me ve materyallerden korunmas›, bu
arada kitle iletiflim araçlar›nda yine za-
rarl› biçimde teflhir edilmesinin önlen-
mesi amac›yla gelifltirilen ilkeler ve ku-
rallar. 

H. ‹flkence veya di¤er zalimce, insanl›k
d›fl› veya afla¤›lay›c› muamele ve cezaya
tâbi tutulma hakk› (madde 37(a)) 

61. Çocuklara yönelik iflkencenin veya
di¤er zalimce, insanl›k d›fl› veya afla¤›la-
y›c› her tür muamele ve cezan›n yasala-

ra göre cezaland›r›l›p cezaland›r›lmad›-
¤›n›; bu ba¤lamda çocu¤un flikayette
bulunma ve tazminat alma imkânlar›-
n›n olup olmad›¤›n› belirtin. Ayr›ca,
afla¤›daki hususlarda bilgi verin:

Çocuklara iflkence yap›lmas›n› ya da za-
limce, insanl›k d›fl› veya afla¤›lay›c› mu-
amelerde bulunulmas›n› ve ceza veril-
mesini önlemek üzere bafllat›lan bilinç-
lendirme kampanyalar›;

Çocuklarla birlikte ve çocuklar için çal›-
flan kurumlar, hizmetler ve tesislerde
görev yapanlar baflta olmak üzere, gö-
revlileri kapsayan ve her tür kötü mu-
ameleyi önlemeyi hedefleyen e¤itim et-
kinlikleri;

Çocuklar›n bu tür muamele ve uygula-
malar›n ma¤duru durumunda bulun-
duklar› örnekler;

Bu alandaki suçlular›n dokunulmaz kal-
malar›n› önlemek, vakalar› araflt›r›p
suçlular› cezaland›rmak için al›nan ön-
lemler; iflkenceye ya da baflka tür kötü
davran›fla maruz kalan çocuklar›n fizik-
sel ve psikolojik tedavisini ve toplumla
yeniden bütünleflmelerini sa¤lamak
üzere benimsenen önlemler;

Oluflturulan herhangi bir ba¤›ms›z izle-
me sistemi.

V. A‹LE ORTAMI VE ALTERNAT‹F BA-
KIM (maddeler 5; 18, parag. 1-2; 9-11;
19-21; 25; 27, parag. 4; ve 39)

YUKARIDAK‹ 8. PARAGRAFA BAKINIZ

A. Ana-baban›n yönlendiricili¤i (madde 5)

62. Toplum içindeki aile yap›lar› hak-
k›nda bilgi verin ve ana-babalar›n, uy-
gun düfltü¤ü yerlerde genifl aile üyele-
rinin ya da yerel âdetlere göre toplum-
lar›n, yasal vasilerin ya da yasal olarak
çocuktan sorumlu kiflilerin, çocuklara
uygun biçimde rehberlik yapma ve yol
gösterme alan›ndaki sorumluluklar›,
haklar› ve görevlerine sayg› gösterilme-
si için benimsenen önlemleri ve bu tür
bir yol göstericili¤in çocuklar›n yüksek
yarar›na uygun düflüp düflmedi¤ini be-
lirtin.

63. Yararlan›labilecek aile dan›flman-
l›k hizmetleri ya da ana-baba e¤itim
programlar›, ana-babalarla çocuklar›n
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aile içindeki haklar› konusunda bilinç-
lendirmeye yönelik kampanyalar›n ve il-
gili meslek gruplar› (örne¤in sosyal hiz-
met uzmanlar› gibi) olup olmad›¤›n› ve
bu tür kampanya ve programlar›n etki-
lili¤ine iliflkin de¤erlendirme yap›l›p ya-
p›lmad›¤›n› belirtin. Bu konuda ayr›ca,
çocuk geliflimi ve çocu¤un geliflen yete-
nekleri alan›ndaki bilgi ve bilgilendirme-
nin ana-babalara ya da çocuktan so-
rumlu di¤er kiflilere nas›l iletildi¤i hak-
k›nda bilgi verin.

64. Ayr›ca bilgi verilmesi gereken bir
husus, Sözleflme’nin ilkelerine, bu ara-
da en baflta ayr›m gözetmeme, çocu-
¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüflleri-
ne sayg› ile yaflama ve geliflme hakk› gi-
bi ilkelere sayg› gösterilmesini sa¤la-
mak üzere al›nan önlemlerle, 5. mad-
denin yaflama geçirilmesinde al›nan
mesafe ve bu alanda karfl›lafl›lan güç-
lüklerdir. 

B. Ana-baban›n sorumluluklar› (madde
18, parag. 1-2)

65. Yasalarda, çocu¤un büyütülüp ye-
tifltirilmesinde, bu arada çocu¤un yük-
sek yarar›n›n gözetilmesinde hem ana
hem de baban›n sorumluluklar›n›n ne
ölçüde belirlendi¤i konusunda bilgi ve-
rin. Ayr›ca, Sözleflme’de belirtildi¤i bi-
çimleriyle ayr›m gözetmeme, çocu¤un
görüfllerine sayg› ve çocu¤un azamî ge-
liflimi ilkelerinin nas›l gözetildi¤i konu-
sunda da bilgi verilecektir.

66. Ana-babalara ve yasal sorumlula-
ra çocu¤un büyütülüp yetifltirilmesi ala-
n›ndaki sorumluluklar›n› yerine getire-
bilmeleri için gerekli yard›m›n sa¤lan-
mas› amac›yla al›nan önlemlerle, ço-
cuklar›n bak›m› için gelifltirilen kurum-
lar, tesisler ve hizmetler konusunda bil-
gi verin. Bu arada, annesi ya da baba-
s›ndan yaln›zca biri olan, afl›r› yoksulluk
içinde yaflayanlar dahil olmak üzere
olumsuz konumda bulunan çocuklar
için al›nan önlemler de belirtilecektir.

67. Bu önlemlerden ve kendilerine ay-
r›lan kaynaklardan yararlanan çocuklar-
la ilgili ayr›flt›r›lm›fl (örne¤in cinsiyet,
yafl, bölge, k›r/kent, etnik köken itiba-
r›yla) bilgiler (ulusal, bölgesel ve yerel
ölçeklerde, ayr›ca e¤er uygunsa federal

ve idarî birim düzeylerinde). Verilmesi
gereken bilgiler aras›nda 18. maddenin
yaflama geçirilmesinde sa¤lanan ilerle-
me ve karfl›lafl›lan güçlüklerle birlikte
gelecek için belirlenen hedefler de yer
almal›d›r.

C. Ana-babadan ayr›lma (madde 9)

68. Yasal ve yarg›sal nitelikte olanlar
dahil, suiistimal ve ihmal, ana-baban›n
birbirinden ayr› yaflamas› gibi durumlar
karfl›s›nda çocu¤un yüksek yarar› aksini
gerektirmedikçe çocu¤un ana-babas›n-
dan ayr›lmamas›, böyle durumlarda ise
çocu¤un kalaca¤› yerin kararla belirlen-
mesi için al›nan önlemleri belirtin. Bu
tür kararlar› almaya yetkili organlar›n
kimler olduklar›n›, uygulanan yasa ve
usulleri, ayr›ca yarg›sal denetimin bu
alandaki rolünü de belirtin.

69. 9. maddenin 2. paragraf› uyar›n-
ca, çocuk dahil ilgili bütün taraflar›n bu
konularla ilgili duruflmalara kat›labilme-
leri ve görüfllerini belirtebilmeleri için
al›nan önlemleri anlat›n.

70. Anas›ndan, babas›ndan ya da her
ikisinden birden ayr› olan çocu¤un hem
anas› hem de babas›yla düzenli biçim-
de kiflisel iliflki kurma ve temasa geçme
hakk›n›n, çocu¤un yüksek yarar› aksini
gerektirmedikçe güvence alt›na al›n-
mas› için benimsenen, yasal, yarg›sal
ve idarî önlemleri belirtin. Ayr›ca, bu
tür önlemlerin uygulanmas›nda çocu-
¤un kendi görüfllerinin ne ölçüde dik-
kate al›nd›¤› konusunda bilgi verin.

71. Çocu¤un Devlet taraf›ndan ger-
çeklefltirilen bir müdahale ile anas›n-
dan, babas›ndan ya da her ikisinden
birden ayr›ld›¤› durumlarda, 9. madde-
nin 4. paragraf› uyar›nca, çocu¤un
esenli¤i aç›s›ndan zararl› olmad›¤› süre-
ce ailenin bulunmayan üyesinin yerine
iliflkin bilgilerin talep üzerine çocu¤a,
ana-babaya ya da uygunsa ailenin bir
baflka üyesine verilmesi için al›nan ön-
lemleri belirtin. Ayr›ca, böyle bir talep-
te bulunulmas›n›n talepte bulunan kifli
ya da kifliler için olumsuz herhangi bir
sonuç do¤urmamas›n› güvence alt›na
alacak önlemler de belirtilmelidir.

72. Baflka hususlar›n yan›s›ra gözalt›,
hapis, sürgün, s›n›r d›fl› edilme, ölüm

gibi durumlarla ilgili ayr›flt›r›lm›fl (örne-
¤in yafla, cinsiyete, etnik, ulusal ve sos-
yal kökene göre) bilgiler, 9. maddenin
uygulanmas›nda al›nan mesafe, karfl›la-
fl›lan güçlükler ve gelecek için belirle-
nen hedefler.

D. Ailenin yeniden birleflmesi (madde 10)

73. Çocu¤un ya da ana-babas›n›n, ai-
lenin yeniden birleflmesi amac›yla bir
ülkeden ayr›lma ya da bir ülkeye gitme
yolundaki taleplerinin ilgili Devlet tara-
f›ndan olumlu, insanc›l ve çabuk biçim-
de ele al›nmas›, bu yönde bir baflvuru-
nun baflvuran ya da ailesinin di¤er üye-
leri için herhangi bir olumsuz sonuç ge-
tirmemesi için al›nan önlemler konu-
sunda bilgi verin.

74. Bu tür baflvurular›n, özellikle yan-
lar›nda kimse bulunmayan ve mülteci
statüsü kazanmak isteyen çocuklar›n
durumlar›nda, bu arada Sözleflme’nin
ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek ya-
rar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve ya-
flam-geliflme hakk› gibi genel ilkeleri ›fl›-
¤›nda nas›l ele al›nd›¤›n› belirtin. Cinsi-
yet, yafl, ulusal ve etnik köken itibar›yla
ayr›flt›r›lm›fl veriler bu bafll›k alt›nda da
sa¤lanmal›d›r.

75. Ana-babas› baflka bir ülkede otu-
ran çocu¤un, hem anas› hem de baba-
s›yla düzenli iliflki ve do¤rudan temas›
sürdürme hakk›n› güvence alt›na almak
üzere benimsenen önlemleri belirtin.
Bu alanda getirilen istisnalar varsa, bu
istisnalar› ve Sözleflme ile ne ölçüde
ba¤daflabildi¤ini de belirtin.

76. Çocuk ile ana-babas›n›n, kendi ül-
keleri dahil herhangi bir ülkeyi terk ve
kendi ülkelerine girme haklar›na sayg›
gösterilmesini sa¤lamak üzere al›nan
önlemleri belirtin. Verilen bilgilerde, ül-
keden ayr›lma hakk›na istisna getirilip
getirilmedi¤i, bu istisnalar›n yasalarda
nas›l belirlendi¤i, bu tür k›s›tlamalar›n
ulusal güvenlik, kamu düzeni, halk sa¤-
l›¤›, ahlâkî gerekçeler ya da baflkalar›-
n›n hak ve özgürlükleri ile nas›l iliflkilen-
dirildi¤i, bu k›s›tlamalar›n ayr›m gözet-
meme, çocu¤un yüksek yarar›, çocu-
¤un görüfllerine sayg› ve azamî yaflam-
geliflme hakk› olmak üzere Sözlefl-
me’nin genel ilkeleri ile ne ölçüde ba¤-
daflt›¤› da belirtilecektir. 
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77. Raporlarda, ayr›ca, 10. maddenin
uygulanmas›nda sa¤lanan ilerleme,
karfl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için be-
lirlenen önlemler de yer almal›d›r.

E. Yasa d›fl› yollardan ülke d›fl›na ç›kar-
ma ve geri döndürmeme (madde 11)

78. Afla¤›da belirtilen konularda bilgi
verin:

Yasal, yarg›sal ve idarî önlemlerle birlik-
te bu tür durumlar›n izlenmesine yöne-
lik mekanizmalar dahil olmak üzere ço-
cuklar›n yasa d›fl› yollardan ülke d›fl›na
ç›kart›l›p geri döndürülmemelerine kar-
fl› mücadele etmek için at›lan ad›mlar;

Bu konuda Taraf Devlet’in imzalad›¤› ya
da kabul etti¤i iki ya da çok tarafl› her-
hangi bir antlaflma ve bunun etkileri;

Bu tür durumlarla mücadelede kayde-
dilen ilerleme ve karfl›lafl›lan güçlükler;
ayr›ca ilgili çocuklar› kapsayan, cinsiyet,
yafl, ulusal köken, ikamet yeri, aile sta-
tüsü ve yasa d›fl› aktar›m› gerçekleflti-
ren kifli ile iliflki derecesi dahil veriler.

F. Çocu¤un bak›m giderlerinin karfl›lan-
mas› (madde 27, parag. 4)

79. Ana-baban›n ayr›lmas› ya da bo-
flanmas› gibi durumlarda, ülke içinde
ya da d›fl›nda, çocu¤un bak›m giderleri-
nin ana-babadan ya da çocuk üzerinde
malî sorumlulu¤u olan bir baflka kifli-
den sa¤lanmas› için al›nan (yasal, idarî
ve yarg›sal) önlemlerle gelifltirilen me-
kanizmalar ya da programlar hakk›nda
bilgi verin. Bunun yan›s›ra afla¤›da be-
lirtilen hususlarda da bilgi verilmelidir:

Ana-baban›n ya da çocu¤a karfl› malî
sorumluluk tafl›yan di¤er kiflilerin bu gi-
derleri karfl›lamaktan imtina ettikleri
durumlarda söz konusu giderlerin kar-
fl›lanmas› için al›nan önlemler;

Sözleflme’nin, ayr›m gözetmeme, çocu-
¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüflleri-
ne sayg›, azamî yaflama ve geliflme
hakk› gibi genel ilkelerine sayg› göste-
rilmesi için al›nan önlemler;

Çocu¤un bak›m giderlerinin karfl›lan-
mas›n› ya da gider karfl›lama yükümlü-
lüklerinin yerine getirilmesini etkilemifl
olabilecek etmenler ve güçlükler (örne-
¤in do¤um kayd›n›n yap›lmam›fl olmas›
gibi);

Devlet’in akdetti¤i ya da kabul etti¤i
uluslararas› antlaflmalarla getirilen di-
¤er düzenlemeler;

Bu konuda, yafla, cinsiyete, ulusal kö-
kene, çocu¤un ya da ana-babas›n›n ika-
metgâh›na, çocu¤un bak›m›n›n sa¤lan-
mas›ndan sorumlu kiflilere göre ayr›flt›-
r›lm›fl veriler.

G. Aile ortam›ndan yoksun b›rak›lm›fl
çocuklar (madde 20)

80. Afla¤›dakilerin sa¤lanmas› için al›-
nan önlemleri belirtin:

Aile ortam›ndan geçici ya da kal›c› bi-
çimde yoksun kalan ya da kendi yüksek
yarar› gere¤i bu ortamda kalmas›na
izin verilemeyecek olan çocu¤a sa¤la-
nan özel koruma ve yard›m;

Bu konumdaki çocuklara sa¤lanan al-
ternatif bak›m ve bu bak›m›n uygula-
nan biçimleri (baflkalar›n›n yan›s›ra ko-
ruyucu aile yan›na yerlefltirme, ‹slâm
Hukuku’daki kefalet sistemi (kafalah),
evlat edinme ve çocu¤un bak›m için bir
kuruma yerlefltirilmesi dahil);

Çocu¤un uygun bir kuruma yerlefltiril-
mesine, ancak çok gerekli oldu¤u du-
rumlarda baflvurulacakt›r;

Alternatif bak›m alt›na konulan çocu-
¤un durumunun izlenmesi;

Sözleflme’nin genel ilkelerine, yani ay-
r›m gözetmeme, çocu¤un yüksek yara-
r›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve azamî
yaflama-geliflme hakk›na sayg› gösteril-
mesi.

81. Raporlarda ayr›ca, bu tür alterna-
tif çözümler de¤erlendirilirken, çocu-
¤un yetifltirilmesinde süreklili¤i koru-
ma, çocu¤un etnik, dinî, kültürel ve dil-
sel kökenini gözetme gibi hususlara ne
ölçüde önem verildi¤i de belirtilecektir.
Raporlarda, bu tür bütün önlemlerin
etkiledi¤i çocuklara iliflkin yafla, cinsiye-
te, ulusal, sosyal ve etnik kökene, dile,
dine ve uygulanan alternatif bak›m bi-
çimlerine iliflkin ayr›flt›r›lm›fl bilgiler de
verilecektir. 

82. Raporlarda yer almas› gereken bir
baflka husus da, bu maddenin yaflama
geçirilmesinde kaydedilen mesafe, kar-
fl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için belir-
lenen hedeflerdir.

H. Evlat edinme (madde 21)

83. Yasal, idarî ve yarg›sal nitelikte
olanlar dahil, Devlet’in evlat edinme
sistemini tan›d›¤› ve/veya bu sistemin
uygulanmas›na izin verdi¤i durumlar-
da, çocu¤un yüksek yarar›n›n birincil
planda gözetilmesi için al›nan önlemle-
ri belirtin. Ayr›ca, verilecek bilgilerde
afla¤›daki hususlar da yer almal›d›r:

Bir çocu¤un evlat edinilmesini resmen
onaylama yetkisine sahip olan merciler;

Evlat edinme iflleminin temelini olufltu-
ran geçerli yasalar ve usuller ile konuya
iliflkin güvenilir nitelikteki bilgiler;

Çocu¤un ana-babas›na ve yasal vasileri-
ne iliflkin olup evlat edinme ifllemini ge-
çerli hale getirecek durumlar; 

‹lgili kiflilerin konuya dahil olmalar›, bu
kiflilerin kendi iradeleri ile onaylar›n›n
al›nd›¤› ve kendilerine dan›flmanl›k sa¤-
lanan koflullar, bu arada evlat edinme
ifllemine alternatif çözümler ve evlat
edinmenin olas› sonuçlar›n›n de¤erlen-
dirilmesi; bu süreçte çocuklar›n görüfl-
lerinin ne ölçüde dikkate al›nd›¤›;

Getirilen izleme mekanizmalar› dahil
çocu¤u korumaya yönelik mevcut gü-
venceler;

Evlat edinmenin, çocu¤un haklar›, özel-
likle de kiflisel haklar›, kimlik hakk› ve
kendi ana-babas›n› tan›ma hakk› üze-
rindeki etkileri.

84. Bir ülkedeki çocuklar›n baflka ül-
kelerdeki kifliler taraf›ndan evlat edinil-
meleri durumlar›nda, afla¤›daki husus-
lar› sa¤lamak üzere al›nan önlemleri
belirtin:

Böyle bir çözüme, çocu¤un kendi ülke-
sinde evlat edinilmesinin ya da koruyu-
cu aile yan›na yerlefltirilmesinin, yine
kendi ülkesinde gereken bak›m› gör-
mesinin mümkün görünmedi¤i durum-
larda baflvurulmas›;

Baflka bir ülkedeki kifliler taraf›ndan ev-
lat edinilecek çocu¤un, kendi ülkesinde
evlat edinilmesi durumunda sahip ola-
ca¤› güvenceler ve standartlara eflit,
güvence ve standartlara sahip olmas›;

Çocu¤un baflka bir ülkedeki kiflilerce
evlat edinilmesinin bu iflle ilgilenenlere
haks›z malî kazanç sa¤lamamas›;
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Baflka ülkedeki kiflilerce evlat edinilen
çocu¤un buradaki durumunun izlenme-
si ve yüksek yarar›n›n birincil planda gö-
zetilmesi için gelifltirilen mekanizmalar.

85. Verilecek raporlarda ayr›ca belirtil-
mesi gereken hususlar flunlard›r:

21. maddenin amaçlar›n› gerçeklefltir-
mek üzere devlet taraf›ndan akdedilen
ya da kabul edilen iki ya da çok tarafl›
herhangi bir antlaflma (örne¤in Çocuk-
lar›n Korunmas› ve Ülkeleraras› Evlat
Edinmeye ‹liflkin ‹flbirli¤i Hakk›ndaki La-
hey Sözleflmesi gibi);

Bu çerçevede, baflka bir ülkede evlat
edinilme ifllemlerinin yetkili merciler ya
da organlar taraf›ndan yerine getirilme-
sini sa¤lamak üzere al›nan önlemler;

Ülkeleraras›nda evlat edinme ifllemleri-
ne konu olan çocuklar›n yafl, cinsiyet,
statü, as›l ailenin ve evlat edinen aile-
nin durumu; çocu¤un geldi¤i ve gitti¤i
ülkelerdeki durum vb. itibar›yla ayr›flt›-
r›lm›fl veriler;

21. maddenin uygulanmas›nda al›nan
mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler ve gele-
cek için benimsenen hedefler.

I. Yerlefltirme uygulamas›n›n belli ara-
l›klarla gözden geçirilmesi (madde 25)

86. Yasal, idarî ve yarg›sal nitelikte
olanlar dahil, yetkili mercilerce bak›m,
koruma ya da fiziksel veya zihinsel ra-
hats›zl›klar›n tedavisi amac›yla belirli
kurumlara yerlefltirilen çocuklar›n, bu
tür kamusal ya da özel kurumlardaki,
tesislerdeki ve hizmetlerdeki durumlar›-
n›n düzenli biçimde denetlenmesi hak-
k›n›n güvence alt›na al›nmas› için al›-
nan önlemleri belirtin.

87. Bu konuda, baflkalar›n›n yan›s›ra,
afla¤›daki hususlara iliflkin bilgiler sa¤la-
nacakt›r:

Uygun ve ba¤›ms›z konumdaki herhan-
gi bir mekanizma dahil olmak üzere bu
tür konularda yetkili kabul edilen mer-
ciler;

Çocu¤un bak›m›, korunmas› ya da te-
davisi amac›yla bir kuruma yerlefltiril-
mesi s›ras›nda de¤erlendirmeye tâbi tu-
tulan koflullar;

Çocu¤un yerlefltirilmesi ve buradaki ba-

k›m› ile ilgili düzenli denetim;

Bu konularda, çocu¤un yüksek yarar›,
çocu¤un görüfllerine sayg› ve ayr›m gö-
zetmeme dahil Sözleflme’nin genel il-
kelerinin ve hükümlerinin gözetilmesi
için al›nan önlemler;

‹lgili çocuklar konusunda, terk edilme,
özürlülük, mültecilik ve iltica talebi, ya-
n›nda kimsesi bulunmayanlar vb. gibi
bilgilerin, baflka özelliklerin yan›s›ra,
cinsiyet, yafl, ulusal, etnik ve sosyal kö-
ken, ailenin durumu, ikametgâh›, kal›fl
süresi ve denetimin hangi aral›klarla ya-
p›ld›¤› vb. itibar›yla verilmesi;

25. maddenin uygulanmas›nda kayde-
dilen mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler ve
gelecek için belirlenen hedefler. 

J. Suiistimal ve ihmal (madde 19), ayr›-
ca bedensil ve ruhsal tedavi ve toplum-
la yeniden bütünleflebilme (madde 39)

88. Çocu¤un, ailesinin, yasal vasileri-
nin ya da bak›m›ndan sorumlu herhan-
gi bir kiflinin yan›ndayken maruz kalabi-
lece¤i her tür bedensel ve ruhsal flid-
detten, ihmalden, ihmalkâr davran›fl-
tan, kötü muameleden ve sömürüden,
bu arada cinsel istismardan korunmas›
amac›yla 19. madde do¤rultusunda al›-
nan gerekli bütün yasal, idarî, sosyal ve
e¤itsel önlemleri belirtin. Raporlarda
özellikle flu konulara iliflkin bilgi veril-
melidir:

Yasal düzenlemelerin (ceza hukuku ya
da aile hukuku), aile içinde, koruyucu
aile yan›nda, bu arada ceza infaz ku-
rumlar› ve okullar dahil yerlefltirilen di-
¤er kamusal ve özel kurumlarda çocu-
¤un dayak cezas›, kas›tl› afla¤›lama, ya-
ralama, istismar, ihmal ve sömürü dahil
olmak üzere her tür fiziksel ve zihinsel
fliddet kullan›larak cezaland›r›l›p ceza-
land›r›lmad›¤›;

19. madde çerçevesinde çocuklar›n ko-
runmalar›n› sa¤layacak di¤er yasal gü-
venceler;

fiikayet mekanizmalar›n›n öngörülüp
görülmedi¤i; çocu¤un, do¤rudan do¤-
ruya ya da vekili arac›l›¤›yla flikayette
bulunup bulunamayaca¤› ve bu alanda
getirilen yapt›r›mlar (örne¤in tazminat
gibi);

Çocu¤un 19. madde uyar›nca herhangi
bir fliddetten, suiistimal ve ihmalden
korunmas›n›n gerekti¤i durumlarda
yetkili mercilerin duruma müdahale için
gelifltirdikleri usuller;

Çocu¤a yönelik disiplin, bak›m ve dav-
ran›fl biçimlerinin olumlu ve fliddet içe-
ri¤inden yoksun olmas›n› sa¤lamak
amac›yla al›nan e¤itsel ve di¤er önlem-
ler;

fiiddet, suiistimal ve ihmal durumlar›n›
önlemek ve çocuk koruma sistemini
güçlendirmek için gelifltirilen bilgilen-
dirme ve bilinçlendirme kampanyalar›;

19. madde kapsam›na giren fliddet, ya-
ralama ya da suiistimal, ihmal, kötü
davran›fl ve sömürü biçimlerinin, aile
içinde, e¤itim, bak›m ve ceza infaz ku-
rumlar›nda izlenmesi, bu tür uygulama-
lara kaynakl›k eden sosyal ve di¤er et-
menlerin belirlenmesi ve benimsenen
önlemlerin etkilerinin de¤erlendirilmesi
için gelifltirilen mekanizmalar; bu konu-
lara iliflkin ayr›flt›r›lm›fl veriler yafl, cinsi-
yet, aile durumu, k›r/kent ayr›m› ve et-
nik köken itibar›yla sa¤lanmal›d›r. 

89. 19. maddenin 2. paragraf› uyar›n-
ca, baflka hususlar›n yan›s›ra afla¤›daki
konularda da bilgi verilmelidir:

Çocu¤a ve çocu¤a bak›mdan sorumlu
kiflilere, rehabilitasyon mekanizmalar›
dahil, gerekli deste¤in sa¤lanmas›n›
öngören sosyal programlar›n oluflturul-
mas› için al›nan önlemler;

Önleyici nitelikteki baflka giriflimler;

19. madde kapsam›na giren kötü dav-
ran›fllar›n belirlenmesi, bildirilmesi, ilgili
mercilere havale edilmesi, araflt›r›lmas›,
ma¤durlar›n tedavisi ve takibi ve yarg›-
n›n devreye girmesi için al›nan etkili ön-
lemler;

Çocuklarla birlikte ve çocuklar için çal›-
flan meslekten kifliler (örne¤in ö¤ret-
menler ve doktorlar gibi) için getirilen
zorunlu bildirim sistemleri;

fiiddetin, istismar›n, ihmalin ya da 19.
maddede belirtilen baflka olumsuz dav-
ran›fl biçimlerinin çocuk ma¤durlar› için
gelifltirilen özel dan›flmanl›k ve yard›m
hizmetleri;
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‹lgili mesleklerden kifliler için gelifltirilen
e¤itim programlar› (ayr›ca bkz. parag.
34);

90. Ayr›ca, 39. madde uyar›nca, 19.
maddede belirtilen ihmal, sömürü vb.
biçimlerinin herhangi birine maruz ka-
lan çocuklar›n fiziksel ve psikolojik te-
davilerinin ve toplumla yeniden bütün-
leflmelerinin sa¤lanmas› amac›yla çocu-
¤un sa¤l›¤›n›, öz sayg›s›n› ve sayg›nl›¤›-
n› gelifltirici bir ortamda al›nan önlem-
leri belirtin. Bu alanda kaydedilen me-
safe, karfl›lafl›lan güçlükler ve gelecek
için benimsenen hedefler de raporlar-
da yer almal›d›r.

91. Raporlar, ayr›ca, bu maddelerin
yaflama geçirilmesinde kaydedilen me-
safeye, karfl›lafl›lan güçlüklere ve gele-
cek için benimsenen hedeflere de yer
verilmelidir.

VI. TEMEL SA⁄LIK VE GÖNENÇ (mad-
de 6; 18, parag. 3; 23; 24; 26; 27, pa-
rag. 1-3)

YUKARIDAK‹ 8. PARAGRAFA BAKINIZ

A. Özürlü çocuklar (madde 23)

92. Afla¤›daki konularda bilgi verin:

Zihinsel ya da fiziksel özürlü çocuklar›n
durumu ve afla¤›daki hususlar›n sa¤lan-
mas› için al›nan önlemler: Özürlü çocu-
¤un, kendi ayaklar› üzerinde durmas›n›
ve sayg›nl›¤›n› sa¤layacak koflullarda
eksiksiz ve insana yak›fl›r bir yaflam sür-
mesi;

Çocu¤un kendisine tan›nan haklardan
herhangi bir ayr›m gözetilmeksizin ya-
rarlanabilmesi ve bu alandaki ayr›mc›
tutumlar›n önlenmesi;

Çocu¤un toplum yaflam›na aktif kat›l›-
m›n›n gelifltirilmesi;

Çocu¤un e¤itim, yetifltirme, sa¤l›k ve
rehabilitasyon hizmetlerine etkili biçim-
de eriflebilmesi; çocu¤un ifl ve dinlen-
me-e¤lenme imkânlar›na toplumla
mümkün olan en ileri düzeyde enteg-
rasyon ve bireysel geliflmesi aç›s›ndan
elveriflli olacak biçimlerde haz›rlanmas›,
bu arada çocu¤un kültürel ve manevî
gelifliminin de sa¤lanmas›;

Özürlü çocuklar›n, e¤itim sistemi dahil
çeflitli kurum ve hizmetlerden özürlü ol-

mayanlarla birlikte yararlanabilmeleri-
ne gösterilen özen;

Çocu¤un özel bak›m görme hakk› ve
eldeki kaynaklara ba¤l› olmak üzere,
durumu yard›m gerektiren çocuklara
ve bu çocuklara bakmaktan sorumlu
olanlara, çocu¤un ve yak›nlar›n›n duru-
muna uygun yard›mlar›n sa¤lanmas›;

Mümkün olan durumlarda, ana-baba-
n›n ve çocu¤a bakan di¤er kiflilerin
maddî durumlar› gözetilerek yap›lan
yard›mlar›n paras›z olmas›;

Özürlü çocuklar›n durumlar›n›n gerekti-
¤i biçimde de¤erlendirilmesi için al›nan
önlemler; bu çerçevede özürlü çocukla-
r› belirleyen ve durumlar›n› takip eden
etkili bir sistemin ve izleme mekaniz-
mas›n›n oluflturulmas›; kaydedilen iler-
lemenin de¤erlendirilmesi, karfl›lafl›lan
güçlükler ve gelecek için belirlenen he-
defler;

Aile ile toplum düzeyindeki ve kurum-
lardaki e¤itim dahil olmak üzere, özür-
lü çocuklar›n bak›m›ndan sorumlu kifli-
lere özel e¤itim dahil gerekli e¤itimin
verilmesi için al›nan önlemler;

Uluslararas› iflbirli¤i ruhu içinde, önleyi-
ci sa¤l›k hizmetleri ile özürlü çocuklar›n
t›bbî, psikolojik ve ifllevsel tedavileri ala-
n›nda gerekli bilgilerin al›flverifli; bu çer-
çevede, rehabilitasyon, e¤itim ve mes-
lekî hizmetlerdeki bilgilere eriflimin ve
bu bilgilerin yayg›nlaflt›r›lmas›n›n sa¤-
lanmas›. Bu çerçevede, Sözleflme’ye
Taraf Devletler’in sözü edilen alanlar-
daki kapasite ve becerileriyle deneyim-
lerini art›rabilmeleri amac›yla al›nan ön-
lemler belirtilmeli, geliflmekte olan ül-
kelerin bu alandaki gereksinimleri özel-
likle dikkate al›nmal›d›r;

Özel özürlülük durumlar› itibar›yla bu
konumdaki çocuklar, sa¤lanan yard›m-
lar›n kapsam›; e¤itim, yetifltirme, ba-
k›m, rehabilitasyon, istihdam, dinlen-
me-e¤lenme gibi alanlar dahil olmak
üzere gelifltirilen programlar ve hizmet-
ler; tahsis edilen finansal ve di¤er kay-
naklar; bu arada baflka göstergelerin
yan›s›ra cinsiyet, yafl, k›r/kent ayr›m›,
sosyal ve etnik köken itibar›yla ayr›flt›r›l-
m›fl veriler.

B. Sa¤l›k ve sa¤l›k hizmetleri (madde 24)

93. 6. ve 24. maddeler uyar›nca afla-
¤›dakilerin sa¤lanmas› için al›nan ön-
lemleri belirtin:

Çocu¤un ulafl›lmas› mümkün en yük-
sek sa¤l›k standartlar›ndan, tedavi ve
rehabilitasyon olanaklar›ndan yararlan-
ma hakk›n›n tan›nmas› ve yaflama geçi-
rilmesi;

Bu çerçevede, ayr›m gözetmeme, ço-
cu¤un yüksek yarar›, çocu¤un görüflle-
rine sayg›, azamî yaflam ve geliflme
hakk› baflta olmak üzere Sözleflme’nin
genel ilkelerine sayg› gösterilmesi.

94. Raporlarda, ayr›ca, Taraf Devlet-
ler’in bir önceki raporlar›n› sunduklar›
zamandan bu yana meydana gelen de-
¤ifliklikleri, bu de¤iflikliklerin çocuklar›n
yaflam› üzerindeki etkilerini saptamak
üzere benimsenen önlemlerle, bu hak-
k›n yaflama geçirilmesinde sa¤lanan
ilerlemeyi, karfl›lafl›lan güçlükleri ve ge-
lecek için benimsenen hedefleri de¤er-
lendirmek üzere kullan›lan göstergeler
hakk›nda bilgiler yer almal›d›r. Verile-
cek bilgiler kapsam›nda, çocuk ölümle-
ri ve hastal›klar›, hizmet kapsam›, veri
toplama, uygulanan politikalar ve yasal
düzenlemeler, bütçe tahsisleri (genel
bütçedeki pay dahil), hükümet d›fl› ku-
rulufllar›n etkinlikleri ve uluslararas› yar-
d›mlar da yer almaktad›r.

95. Ayr›ca, özellikle afla¤›dakilerin
sa¤lanmas› için al›nan önlemler hakk›n-
da da bilgi verin:

Bebek ve çocuk ölüm h›zlar›n›n azalt›l-
mas›; bu çerçevede, ortalama h›zlarla,
yafla, cinsiyete, bölgeye, k›r/kent ayr›-
m›na, etnik ve sosyal kökene göre ay-
r›flt›r›lm›fl verilere yer verilecektir.

Temel sa¤l›k hizmetleri ön planda ol-
mak üzere, bütün çocuklar›n gerekli
t›bbî yard›mlardan ve sa¤l›k hizmetle-
rinden yararlanabilmeleri için al›nan ön-
lemler; bu çerçevede bilgi verilecek da-
ha özel alanlar flunlard›r:

Gerek genel gerekse temel sa¤l›k hiz-
metlerinin ülkenin kentsel ve k›rsal böl-
geleri aras›nda da¤›l›m›, önleyici ve te-
davi edici sa¤l›k hizmetleri aras›ndaki
denge;
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T›bbî yard›mlara ve sa¤l›k hizmetlerine
eriflebilen, bu yard›m ve hizmetlerden
yararlanabilen çocuklar hakk›nda bilgi;
bu alanda, yafl, cinsiyet, etnik ve sosyal
köken itibar›yla ortaya ç›kan farkl›l›klar
ve bunlar› azaltmak için al›nan önlemler;

Herkesi kapsayan bir ba¤›fl›klama siste-
mi getirilmesi için al›nan önlemler.

Temel sa¤l›k hizmetleri kapsam›nda
olanlar dahil, hastal›klar ve yetersiz
beslenme durumlar›nda elde haz›r bu-
lunan teknolojinin kullan›lmas›, yeterin-
ce besleyici g›da temini, temiz içme su-
yu sa¤lanmas› gibi yollardan verilen
mücadele; bu mücadelede çevresel bo-
zulma ve kirlenmenin risk ve tehlikeleri-
nin özellikle gözetilmesi; raporlarda,
sa¤l›k aç›s›ndan genel durum, mevcut
eflitsizlikler ve güçlükler, bu eflitsizlik ve
güçlüklere karfl› gelifltirilen politikalar,
gelecek için belirlenen öncelikler vb.
belirtilmeli, ayr›ca afla¤›daki hususlarda
yafl, cinsiyet, bölge, k›r/kent ayr›m›,
sosyal ve etnik köken itibar›yla ayr›flt›r›l-
m›fl veriler sa¤lanmal›d›r:

Düflük do¤um a¤›rl›kl› çocuk oran›;

En yayg›n görülen hastal›klar›n niteli¤i
ve koflullar›, çocuklar üzerindeki etkileri;

Kronik ve fliddetli tipleri dahil olmak
üzere yetersiz beslenmeden etkilenen
çocuk nüfus; ayr›ca temiz içme suyu
imkânlar›ndan yoksun olanlar;

Yeterli besleyici besinleri alabilen ço-
cuklar;

Çevre kirlili¤inden kaynaklanan riskler
ve bunlar›n önlenmesi ve bunlarla mü-
cadele edilmesi için gösterilen çabalar;

Anneler için yeterli do¤um öncesi ve
sonras› sa¤l›k hizmetleri sa¤lanmas›;
sa¤lanan hizmetlerin niteli¤i, kad›nlara
bu alanlarda aktar›lan bilgiler ve kapsa-
m›; ölüm h›zlar› ve ölümlerin bafll›ca ne-
denleri (ortalama olarak ve ayr›ca yafl,
cinsiyet, bölge, k›r/kent ayr›m›, sosyal
ve etnik köken itibar›yla); do¤um önce-
si ve sonras› sa¤l›k hizmetlerine eriflebi-
len ve bu hizmetlerden yararlanabilen
gebe kad›nlar›n oran›, bu alanda e¤itil-
mifl personel, hastanelerde bak›m gö-
ren gebeler ve hastanelerde gerçekle-
flen do¤umlar.

Toplumun bütün kesimlerinin, özellikle
ana-babalar›n ve çocuklar›n, temel ço-
cuk sa¤l›¤› ve beslenmesi, anne sütüyle
emzirmenin yararlar›, hijyen ve çevre
sa¤l›¤›, kazalar›n önlenmesi gibi konu-
larda bilgilendirilmeleri, bu alanlarda
verilen e¤itimlere kat›labilmeleri ve yi-
ne ayn› alanlardaki temel bilgileri kulla-
nabilmeleri; bu çerçevede sa¤lanmas›
gereken bilgiler aras›nda flunlar da yer
almaktad›r:

Genel nüfusa, bu arada özellikle ana-ba-
balara ve çocuklara temel bilgi, bilgilen-
dirme ve destek sa¤lamak üzere geliflti-
rilen kampanyalar, programlar, hizmet-
ler, stratejiler ve di¤er mekanizmalar;

Özellikle çocuk sa¤l›¤› ve beslenmesi,
anne sütüyle emzirmenin yararlar› ve
kazalar›n önlenmesi gibi alanlardaki
e¤itim için kullan›lan araçlar;

Güvenli s›hhî koflul olanaklar›n›n varl›¤›;

G›da maddeleri üretimini art›rmak ve
hanelerin g›da güvenli¤ini sa¤lamak
için al›nan önlemler;

Sa¤l›k personeli e¤itimi ve yetifltirilmesi
sistemini iyilefltirmek üzere al›nan ön-
lemler;

Bu alanlarda yafla, cinsiyete, k›r/kent
ayr›m›na, sosyal ve etnik kökene göre
ayr›flt›r›lm›fl veriler.

Önleyici sa¤l›k hizmetleri, ana-babalara
rehberlik, aile planlamas› e¤itimi ve hiz-
metlerinin gelifltirilmesi; raporlar, bu
alanda afla¤›daki hususlarda bilgileri de
içermelidir:

Mevcut hizmetlerin yan›s›ra gelifltirilen
politikalar ve programlar;

K›rsal alanlardakiler dahil olmak üzere
kapsanan nüfus; bu nüfusun yafla, cin-
siyete, sosyal ve etnik kökene göre dö-
kümü;

Erken gebeliklerin önlenmesi ve ergen-
lik dönemindekilerin özel durumlar›n›n
gözetilmesi için al›nan önlemler, bu
ba¤lamdaki bilgilendirme ve dan›flman-
l›k hizmetleri;

Uygulanan müfredat›n içeri¤i dahil, e¤i-
tim sisteminin bu alanda oynad›¤› rol;

Çocuk yafltaki gebeliklerle ilgili, yafla,
bölgeye, k›r/kent ayr›m›na, sosyal ve

etnik kökene göre ayr›flt›r›lm›fl veriler.

96. HIV/AIDS prevalans›n› ve genel
nüfus, yüksek risk alt›ndaki kesimler ve
çocuklar aras›nda HIV/AIDS bilgilendir-
me ve e¤itimini gelifltirmek üzere al›nan
önlemleri belirtin. Bu alanda bilgi veril-
mesi gereken di¤er konular flunlard›r:

HIV’›n önlenmesi amac›yla gelifltirilen
programlar ve stratejiler;

HIV enfeksiyonunun ve AIDS’in gerek
genel nüfus, gerekse çocuklar aras›n-
daki yayg›nl›¤›n› baflka etmenlerin yan›-
s›ra yafl, cinsiyet, k›r/kent ayr›m› itiba-
r›yla de¤erlendirmek üzere al›nan ön-
lemler;

Çocuklar ve ana-babalar aras›ndaki HIV
enfeksiyonu ve AIDS durumlar›nda sa¤-
lanan tedavi ve al›nan önlemler, bu te-
davi ve önlemlerin k›rsal ve kentsel
alanlarda kapsad›¤› nüfus kesimleri;

AIDS yüzünden büyüklerini yitirmifl ço-
cuklara yeterli koruma ve yard›m sa¤-
lanmas› için al›nan önlemler; 

HIV/AIDS enfeksiyonu olan çocuklara
ya da bu durumda olan yak›nlar›na ay-
r›mc› davran›lmas›n› önlemeye yönelik
kampanyalar, programlar ve al›nan di-
¤er önlemler.

97. 24. maddenin 3. paragraf› uyar›n-
ca, çocuklar›n, özellikle de k›zlar›n sa¤-
l›¤› aç›s›ndan zararl› ya da Sözleflme’nin
ilkelerine ve hükümlerine ayk›r› bütün
geleneksel uygulamalara (örne¤in ge-
nital mutilasyon ya da zorla evlendirme
gibi) son verilmesini sa¤lamak üzere
al›nan önlemleri belirtin. Raporlar ayr›-
ca, ülkede halen geçerli olup çocuk
haklar›na ayk›r› düflen geleneksel uygu-
lamalara iliflkin de¤erlendirmelere de
yer vermelidir.

98. Ayr›ca, 24. maddenin 4. paragra-
f› uyar›nca, bu maddede belirtilen hak-
tan eksiksiz biçimde yararlan›labilmesi
için gelifltirilen uluslararas› iflbirli¤i, bu
ba¤lamda özellikle geliflmekte olan ül-
kelerin gereksinimlerine ne ölçüde
önem verildi¤i gibi hususlarda da bilgi
verilmelidir. Raporlar, bu çerçevede,
baflka bilgilerin yan›s›ra, iki tarafl› ve
bölgesel ölçeklerde olanlar dahil ulusla-
raras› iflbirli¤i çerçevesinde gelifltirilen
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etkinliklere ve programlara, bu etkinlik-
lerin ve programlar›n hangi alanlara yö-
nelik oldu¤una, belirlenen hedef grup-
lara, sa¤lanan ve/veya al›nan malî yar-
d›mlara, gözetilen önceliklere, kaydedi-
len mesafeye iliflkin de¤erlendirmelere
ve karfl›lafl›lan güçlüklere iliflkin bilgilere
de yer vermelidir. Gerekli oldu¤u yer-
lerde, bu çal›flmalara Birleflmifl Milletler
organlar›, uzman kurulufllar› ile hükü-
met d›fl› kurulufllar›n kat›l›mlar›na da
de¤inilmelidir.

C. Sosyal güvenlik, çocuk bak›m hiz-
metleri ve tesisleri (maddeler 26 ve 18,
parag. 3)

99. 26. madde ba¤lam›nda afla¤›daki
konularda bilgi verin:

Her çocu¤un, sosyal sigorta dahil ol-
mak üzere sosyal güvenlikten yararlan-
ma hakk›n›n tan›nmas› için benimse-
nen önlemler;

Bu hakk›n ulusal yasalara uygun biçim-
de yaflama geçirilmesi için al›nan gerek-
li önlemler;

Bu alanda sa¤lanan hizmetlerin çocu-
¤un ve ona bakmakla sorumlu olan ki-
flilerin kaynaklar›n› ve koflullar›n› ne fle-
kilde dikkate ald›¤›; haklardan yararlan-
mak üzere çocuk taraf›ndan ya da
onun ad›na yap›lan baflvurular›n nas›l
ele al›nd›¤›;

100. Raporlar ayr›ca bu hakk›n yaflama
geçirilmesine iliflkin yasal hükümler, ço-
cuklar›n sosyal güvenlik için kendi bafl-
lar›na ya da bir baflkas› arac›l›¤›yla bafl-
vurmas›na hangi koflullarda izin verildi-
¤i, bu alandaki yard›mlardan yararlan-
d›rmada gözetilen ölçütler, bu tür ön-
lemlerin kapsad›¤› çocuklara iliflkin ola-
rak yafla, cinsiyete, aile bafl›na çocuk
say›s›na, ana-baban›n kiflisel durumu-
na, tek ebeveynli ailelerin durumuna
göre ayr›flt›r›lm›fl veriler ve yine ayn› ön-
lemlerin malî sonuçlar›, sosyal güvenli-
¤in iflsizlikle iliflkisi gibi konularda da
bilgi içerecektir.

101. 18. maddenin 3. paragraf› uyar›n-
ca ve Sözleflme’nin 3., 6. ve 12. mad-
deleri gözetilerek, çal›flan ana-babala-
r›n çocuklar›n›n kendileri için uygun ço-
cuk bak›m hizmetlerinden yararlanabil-
meleri için al›nan önlemleri belirtin. Ra-

porlar, bu konuda, baflka hususlar›n ya-
n›nda, bu hakk›n gerçekleflmesi için ya-
p›lan yasal düzenlemeler, hizmetlerin
ve tesislerin bölgeler ve k›rsal/kentsel
alanlar itibar›yla da¤›l›m›, finansman›,
bu tür hizmetlerden ve tesislerden ya-
rarlanan çocuklar›n yafllar›na, cinsiyeti-
ne, ulusal, sosyal ve etnik kökenine ilifl-
kin bilgiler de içermelidir.

102. Raporlarda bilgi verilecek di¤er
konular aras›nda bu haklar›n yaflama
geçirilmesinde al›nan mesafe, karfl›lafl›-
lan güçlükler ve gelecek için benimse-
nen hedefler de yer almaktad›r.

D. Yaflam standard› (madde 27, parag. 1-3)

103. Afla¤›daki konularda bilgi verin:

Her çocu¤un, fiziksel, zihinsel, manevî,
ahlâkî ve sosyal geliflimi için yeterli bir
yaflam standard›na sahip olma hakk›-
n›n gerçekleflmesi için al›nan önlemler;

Bu yeterlilikte bir yaflam standard›n›n
sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›n› belirlemede
kullan›lan ölçütler, yeterli yaflam stan-
dard›n›n çocuk nüfusun ne kadar›na
sa¤land›¤›n›n cinsiyete, yafla, k›r/kent
ayr›m›na, sosyal ve etnik kökene ve ai-
le durumuna göre dökümü;

Ana-baban›n ya da çocu¤un bak›m›n-
dan sorumlu di¤er kiflilerin çocu¤a ye-
terli yaflam standard› sa¤lama aç›s›n-
dan gerekli maddî imkânlara sahip
olup olmad›klar›n› ve genel olarak için-
de bulunduklar› koflullar› de¤erlendir-
mede baflvurulan ölçütler;

Ulusal koflullara ve Taraf Devlet’in elin-
deki imkânlara uygun olarak, ana-baba-
lara ve çocu¤un bak›m›ndan sorumlu
di¤er kiflilere bu hakk› yaflama geçirme-
lerinde yard›mc› olmak üzere al›nan ön-
lemler; bu önlemlerin niteli¤i, bütçeye
getirdikleri, yaflam maliyeti ile iliflkisi ve
nüfus üzerindeki etkileri, gerekti¤i yer-
lerde, sa¤lanan bu bilgiler, baflka husus-
lar›n yan›s›ra, yafla, cinsiyete, sosyal ve
etnik kökene, bölgeye ve k›r/kent ayr›-
m›na göre ayr›nt›land›r›lacakt›r;

Gerekti¤inde, özellikle beslenme, ko-
nut ve yiyecek alan›nda destek ve mad-
dî yard›m sa¤lamak üzere gelifltirilen
programlar, bu tür yard›mlar›n ve prog-
ramlar›n niteli¤i, kapsad›¤› nüfus ke-

simleri ve bu kesimlerin cinsiyet, yafl,
k›r/kent ayr›m› ve etnik kökene göre
dökümü, tahsis edilen bütçe, belirle-
nen hedefler ve öncelikler;

Birleflmifl Milletler ‹nsan Yerleflimleri
Konferans› (Habitat II) taraf›ndan be-
nimsenen Bildirge ve Eylem Plan›’n›n
takibi amac›yla benimsenen önlemler.

104. Raporlar, ayr›ca bu haklar›n yafla-
ma geçirilmesinde kaydedilen mesafe,
karfl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için be-
nimsenen hedefler konusunda da bilgi
içerecektir.

VII. E⁄‹T‹M, BOfi ZAMAN VE KÜLTÜ-
REL ETK‹NL‹KLER (maddeler 28; 29; 31)

YUKARIDAK‹ 8. PARAGRAFA BAKINIZ

A. Meslekî e¤itim ve rehberlik dahil e¤i-
tim (madde 28)

105. Yasal, idarî ve bütçeyle ilgili olan-
lar dahil, çocu¤un e¤itim hakk›n›n ta-
n›nmas› ve bu hakk›n tedrici biçimde ve
f›rsat eflitli¤i temelinde yaflama geçiril-
mesi için al›nan önlemleri belirtin. 

106. Raporlar, bu alanda, baflka bilgile-
rin yan›s›ra, afla¤›daki konulara iliflkin
bilgileri içermelidir:

Sözleflme’nin genel ilkelerine, daha so-
mutu çocu¤un yüksek yarar›, çocu¤un
görüfllerine sayg›, ayr›m gözetmeme ve
azamî yaflam ve geliflme hakk›na sayg›
gösterilmesini, mevcut eflitsizlikleri
azalt›c› yönde sa¤lamak üzere al›nan
önlemler;

Genel bütçeden (merkezî, bölgesel ve
yerel ölçeklerde, ayr›ca, uygun oldu¤u
durumlarda federal ve idarî birim dü-
zeylerinde) çocuklara ve çeflitli düzey-
lerdeki e¤itime ayr›lan pay;

Çocu¤un e¤itiminin ailesine gerçek ma-
liyetinin göz önüne al›nmas› ve bu alan-
da sa¤lanan destek;

Çocuklar›n yerel, yerli ya da az›nl›k dil-
lerinde e¤itim görebilmelerini sa¤la-
mak üzere al›nan önlemler;

K›zlar, özel gereksinimleri olanlar ve
özellikle güç durumda olanlar dahil bü-
tün çocuklar›n, yafllar›na ve olgunluk
düzeylerine uygun kaliteli e¤itim im-
kânlar›ndan yararlanabilmeleri için al›-
nan önlemler;
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Okul sisteminde yeterince ö¤retmen ol-
mas›n›, bu ö¤retmenlerin yeterlilikleri-
nin art›r›lmas›n›, e¤itimde kalitenin sa¤-
lanmas›n› ve kalitenin izlenmesini sa¤-
lamak üzere at›lan ad›mlar,

Bütün çocuklar›n eriflebilecekleri yeterli
e¤itim kurum ve tesislerinin bulunmas›-
n› sa¤lamak üzere al›nan önlemler;

18 yafl›ndan küçükler ve büyükler ara-
s›nda okuma yazma bilmeyenlerin ora-
n›, okuma yazma kurslar›na kat›lanlar›n
say›s› ve yafl, cinsiyet, bölge, k›r/kent
ayr›m›, sosyal ve etnik köken itibar›yla
dökümü;

Yayg›n e¤itim anlam›nda herhangi bir
sistemin var olup olmad›¤›;

Devlet’in, küçük yafllardaki çocuklara,
özellikle de dezavantajl› gruplara men-
sup olanlara erken dönem e¤itim hizme-
ti sa¤lamak üzere bafllatt›¤› sistemler;

E¤itim sisteminde meydana gelen de¤i-
fliklikler (yasalardaki, uygulanan politi-
kalardaki, tesislerdeki, bütçe tahsisle-
rindeki, e¤itimin kalitesindeki, okullafl-
ma oranlar›ndaki, okul terk ve okuma
yazma oranlar›ndaki de¤ifliklikler);

Gelifltirilen izleme mekanizmalar›, karfl›-
lafl›lan etmenler ve güçlükler, gelecek
için belirlenen hedefler;

‹lgili çocuklar konusunda, al›nan e¤iti-
min sonuçlar› dahil, yafla, cinsiyete, böl-
geye, k›r/kent ayr›m›na, ulusal, etnik
ve sosyal kökene göre ayr›flt›r›lm›fl veri-
ler.

107. Raporlarda, ayr›ca, afla¤›daki hu-
suslar›n sa¤lanmas› için al›nan özel ön-
lemlere iliflkin bilgiler de yer almal›d›r:

‹lkokul e¤itiminin, baflta çocuklar olmak
üzere herkes için paras›z ve zorunlu k›-
l›nmas›, ilkokula kay›t zorunlulu¤u olan
belirli bir yafl›n belirlenmesi, zorunlu te-
mel e¤itimde en küçük ve en büyük
yafllar›n belirlenmesi, ilkokula kaydolan
çocuklar aras›nda okulu bitirenlerin ora-
n›, bu konularda yafla, cinsiyete, bölge-
ye, k›r/kent ayr›m›na, sosyal, ulusal ve
etnik kökene göre ayr›flt›r›lm›fl veriler;
hizmet kapsam› ve bütçe tahsisleri;

Genel ve meslekî e¤itim dahil olmak

üzere ortaö¤retimin farkl› biçimlerinin
teflvik edilmesi ve bunun için al›nan ön-
lemler;

Bu alandaki e¤itim imkânlar›ndan bü-
tün çocuklar›n yararlanabilmesi ve cin-
siyet, yafl, bölge, k›r/kent, ulusal, sos-
yal ve etnik köken itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl
veriler; ilgili bütçe tahsisleri;

Ortaö¤retimin paras›z olmas›n›n sa¤-
lanmas› ve gerek duyanlara bu alanda
maddî yard›m sa¤lanmas›; bu alanda
cinsiyet, yafl, bölge, k›r/kent, ulusal,
sosyal ve etnik köken itibar›yla ayr›flt›r›l-
m›fl veriler; ilgili bütçe tahsisleri;

Yüksekö¤retimin kapasitesi dahilinde
herkesin yararlanabilece¤i bir imkân
haline getirilmesi, bu arada yüksek ö¤-
renim imkânlar›ndan yararlananlara ilifl-
kin cinsiyet, yafl, sosyal ve etnik köken
itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl veriler;

Genel ve meslekî e¤itim alanlar›nda
rehberlik ve dan›flmanl›k hizmetlerine
bütün çocuklar›n eriflebilmelerinin sa¤-
lanmas›; bu alandaki hizmetlerin biçim-
leri, hizmetlerin ne ölçüde yararl› oldu-
¤unun de¤erlendirilmesini sa¤layacak
mekanizmalar, bu amaçla bütçeden ay-
r›lan ödenek ve bu alanda cinsiyet, yafl,
bölge, k›r/kent, sosyal ve etnik köken
itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl veriler; 

Okula düzenli olarak devam edilmesini
ve okul terk oranlar›n›n düflünülmesini
sa¤layacak önlemler; bu alanda yap›lan
araflt›rmalar ve durumu de¤erlendir-
mek üzere gelifltirilen mekanizmalar;
okullara kayd›, devam› ve süreklili¤i
özendirmek için al›nan önlemler; okula
gitmeyen çocuklar için gelifltirilen alter-
natifler; ayr›ca cinsiyet, yafl, bölge,
k›r/kent, sosyal ve etnik köken itibar›y-
la ayr›flt›r›lm›fl veriler; 

108. Raporlarda, ayr›ca, e¤itim hakk›n-
dan yararlanamayan çocuklarla, geçici
veya kal›c› biçimde (örne¤in özürlülük,
özgürlükten yoksun kalma, gebelik,
HIV/AIDS enfeksiyonu gibi nedenlerle)
okullardan d›fllanan çocuk gruplar›na
ve kategorilerine iliflkin bilgilerle birlikte
bu tür sorunlar karfl›s›nda gelifltirilen al-
ternatif e¤itim imkânlar›na iliflkin bilgi-
ler de yer alacakt›r. Bu alanda, cinsiyet,
yafl, bölge, k›r/kent, sosyal ve etnik kö-

ken itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl veriler de sa¤-
lanacakt›r.

109. 28. maddenin 2. paragraf› uyar›n-
ca, okul disiplininin çocu¤un insan ola-
rak sayg›nl›¤› ve Sözleflme hükümleri
ile uyumlu biçimde uygulanmas›n› sa¤-
lamak üzere al›nan önlemlerle birlikte
afla¤›daki hususlar hakk›nda bilgi verin:

Kamu okullar›yla özel okullarda ve di-
¤er e¤itim kurumlar›nda uygulanan yö-
netmelikler; dayak cezas› dahil her tür
fliddetin, çocu¤un insan olarak onuru-
na ve Sözleflme’nin 19., 29. ve 37(a).
maddelerine, bu arada ayn› belgenin
ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek ya-
rar› ve çocu¤un görüfllerine sayg› gibi
temel ilkelerine ayk›r› davran›fllar›n ya-
saklanmas› için al›nan önlemler;

Okul disiplini uygulamalar›n›n izlenme-
si, rapor ve flikayet ifllemlerinin gerçek-
lefltirilebilmesi için gelifltirilen mekaniz-
malar;

Bu amaçla oluflturulan ba¤›ms›z her-
hangi bir mekanizma;

E¤itimle ilgili olup okul tercihi, okuldan
d›fllanma gibi çocu¤u etkileyen konular-
da, çocu¤un ilgili idarî ve yarg›sal görüfl-
me ve karar süreçlerine kat›lmas›n› sa¤-
lamak üzere getirilen düzenlemeler.

110. 28. maddenin 3. paragraf› çerçe-
vesinde, e¤itimle ilgili meselelerde ulus-
lararas› iflbirli¤ini gelifltirip teflvik etmek
üzere al›nan önlemlere iliflkin bilgi verin
ve bu bilgilerde afla¤›daki hususlara
özellikle yer verin:

Okumaz-yazmazl›¤›n ve cehaletin tüm
dünyada ortadan kald›r›lmas›na katk›;

Bilimsel ve teknik bilgilerle modern ö¤-
retim yöntemlerine eriflimin kolaylaflt›-
r›lmas›;

Geliflmekte olan ülkelerin gereksinimle-
rinin özellikle dikkate al›nmas›. 

111. Raporlarda ayr›ca bilgi verilmesi
gereken konular aras›nda, ikili ve böl-
gesel ölçeklerde olmak üzere gelifltiri-
len etkinlikler ve programlar, belirlenen
hedef gruplar; bu gruplar›n yafl, cinsi-
yet, ulusal, sosyal ve etnik köken itiba-
r›yla dökümü; verilen ve/veya al›nan
malî yard›mlar, belirlenen öncelikler,
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Sözleflme’nin 29. maddesinde yer ald›-
¤› biçimiyle e¤itimin amaçlar›na tan›-
nan önem, kaydedilen mesafeye iliflkin
de¤erlendirme ve karfl›lafl›lan güçlükler
de yer almaktad›r. Uygun düfltü¤ü yer-
lerde, bu çal›flmalarda Birleflmifl Millet-
ler organlar›yla uzman kurulufllar›n›n ve
hükümet d›fl› kurulufllar›n rolü de belir-
tilmelidir.

B. E¤itimin hedefleri (madde 29)

112. E¤itimin Taraf Devlet’çe belirle-
nen hedeflerinin, baflta afla¤›daki hu-
suslar aç›s›ndan olmak üzere bu mad-
de hükümleriyle tutarl› olmas›n› sa¤la-
mak üzere al›nan yasal, idarî, e¤itsel ve
di¤er önlemleri belirtin:

Çocu¤un kiflili¤ine, yeteneklerine, aza-
mî zihinsel ve fiziksel geliflimine yönelik
sayg›n›n gelifltirilmesi;

‹nsan haklar›na ve temel özgürlüklere,
Birleflmifl Milletler fiart›’nda belirtilen il-
kelere sayg›n›n gelifltirilmesi; genel ola-
rak insan haklar›, özel olarak da çocuk
haklar› konular›n›n bütün okullardaki
müfredata al›n›p al›nmad›¤› ve okul ya-
flam›nda bu konulara önem verilip veril-
medi¤i;

Çocu¤un ailesine, kendi kültürel kimli¤i-
ne, diline ve de¤erlerine, çocu¤un ha-
len yaflad›¤› ya da geldi¤i ülkenin ulusal
de¤erleriyle kendisininkinden farkl› uy-
garl›klara sayg›n›n gelifltirilmesi;

Çocu¤un, anlay›fl, bar›fl, hoflgörü, cinsi-
yetlerin eflitli¤i, bütün halklar›n, etnik,
ulusal ve dinî grup ve kiflilerin dostlu¤u
ruhuyla özgür bir toplumda, sorumlu
bir yaflam için haz›rlanmas›;

Do¤al çevreye sayg›n›n gelifltirilmesi.

113. Raporlar flu hususlar› da belirtme-
lidir:

Ö¤retmenlerin, derslerini bu amaçlar
do¤rultusunda vermelerini sa¤layacak
biçimde e¤itilmeleri;

29. maddede tan›mlanan e¤itim amaç-
lar›n›n de¤iflik e¤itim düzeylerinde yan-
s›t›lmas› için okul politikalar›nda ve
müfredatta yap›lan de¤ifliklikler;

Bu amaçla kullan›lan programlar ve
materyaller;

Gelifltirilen herhangi bir yafl›t e¤itimi ve

dan›flmanl›¤› sistemi;

Okullardaki düzenlemelerin, Sözleflme
ilkeleri ile uyumlu hale getirilmesi için
gösterilen çabalar; örne¤in, okullarda,
çocuklar›n e¤itimini ve durumlar›n› etki-
leyecek bütün kararlara kat›l›mlar›n›n
sa¤lanmas› amac›yla gelifltirilen meka-
nizmalar.

114. 29. maddenin 2. paragraf› uyar›n-
ca, kiflilerin ve kurulufllar›n, bu madde-
nin 1. paragraf›nda yer alan hükümleri-
ne her durumda tâbi olmak ve verilen
e¤itimin Devlet taraf›ndan belirlenen
asgarî standartlara uygun olmas›n› sa¤-
lamak kofluluyla e¤itim kurumlar› kur-
ma ve yönetme özgürlüklerine sayg›
gösterilmesini sa¤lamak amac›yla al›-
nan önlemleri belirtin.

115. Raporlarda, ayr›ca, afla¤›dakilerin
sa¤lanmas› amac›yla gelifltirilen meka-
nizmalara iliflkin bilgiler yer almal›d›r:

E¤itimin Sözleflme’de yer alan amaçla-
r›na bu tür kurumlar taraf›ndan sayg›
gösterilmesi;

Sözleflme’nin çocu¤un yüksek yarar›,
ayr›m gözetmeme, çocu¤un görüflleri-
ne sayg›, azamî yaflam ve geliflme hak-
k› gibi genel ilkelerine sayg› duyulmas›;

Bu tür kurumlar›n, özellikle güvenlik,
sa¤l›k, say›, çal›flan personelin uygunlu-
¤u ve gerekli denetimin uygulanmas›
bak›mlar›ndan yetkililerce getirilen
standartlara uygun biçimde faaliyet
göstermeleri.

116. Raporlarda ayr›ca maddenin uy-
gulanmas›nda kaydedilen mesafe, kar-
fl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için belir-
lenen hedeflere de yer verilmelidir.

C. Bofl zaman, e¤lence ve kültürel et-
kinlikler (madde 31)

117. Yasal nitelikte olanlar dahil, ço-
cuklar›n afla¤›da belirtilen haklar›n› ta-
n›mak ve güvence alt›na almak üzere
gelifltirilen önlemler konusunda bilgi
verin:

Dinlenme ve bofl zaman;

Yafl›na uygun oyun ve e¤lence etkinlik-
lerine kat›lma;

Sanat ve kültür etkinliklerine serbestçe
kat›lma.

118. Raporlar, bu ba¤lamda, afla¤›daki
konulara iliflkin bilgiler de içermelidir:

Genel bütçeden (duruma göre merkezî,
bölgesel ve yerel bütçelerle, gerekti¤i
hallerde federal ve idarî birim ölçekle-
rindeki bütçeler) çocuklara ayr›lan pay;

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde,
e¤er uygunsa federal ve idarî birim öl-
çeklerinde gelifltirilen ve bu haklardan
aile, okul ve toplum dahil çeflitli ortam-
larda yararlan›lmas›n› sa¤layan kültü-
rel, sanatsal, e¤lence ve bofl zaman de-
¤erlendirilmesi niteli¤indeki program-
lar ve etkinlikler;

31. maddede tan›nan haklardan, e¤itim
hakk› dahil Sözleflme’de yer alan di¤er
haklarla birlikte yararlanma durumu;

Ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek
yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve
azamî yaflam ve geliflme hakk› olmak
üzere Sözleflme’nin genel ilkelerine yö-
nelik sayg›; ilgili çocuklar konusunda
cinsiyet, yafl, bölge, k›r/kent, ulusal,
sosyal ve etnik köken itibar›yla ayr›flt›r›l-
m›fl veriler; 31. maddenin uygulanma-
s›nda al›nan mesafe, karfl›lafl›lan güç-
lükler ve gelecek için benimsenen he-
defler. 

VIII. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLER‹ (mad-
deler 22; 38; 39; 40; 37(b)-(d); 32-36)

YUKARIDAK‹ 8. PARAGRAFA BAKINIZ

A. Ola¤anüstü Durumlardaki Çocuklar

1. Mülteci çocuklar (madde 22)

119. 22. maddenin 1. paragraf› uyar›n-
ca, mülteci statüsü kazanmaya çal›flan
ya da durumuna uygulanabilir uluslara-
ras› veya ulusal yasa ve usuller çerçeve-
sinde mülteci say›lan çocu¤un, yan›nda
kendi anas›-babas› ya da bir baflka kifli
bulunsun bulunmas›n, Sözleflme’de ve
ilgili Devlet’in taraf oldu¤u di¤er insan
haklar› ve insanî yard›m antlaflmalar›n-
da yer alan kullan›labilir haklardan ya-
rarlanmas› için kendisine sa¤lanan ko-
ruma ve insanî yard›m hakk›nda bilgi
verin.

120. Raporlar flu hususlarda bilgi içer-
melidir:

Mülteci statüsünde kabul edilen ya da
mülteci statüsü kazanmak isteyen ço-
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cuk için uygulanabilir uluslararas› ve
ulusal yasalarla usuller;

‹lgili Devlet’in taraf oldu¤u çok tarafl›,
bölgesel ve iki tarafl› insan haklar› ve
insanî yard›m anlaflmalar›;

Mültecilik statüsünü belirleyenler, mül-
teci statüsünde olan ya da bu statüyü
kazanmaya çal›flan çocuklar›n korun-
malar›na iliflkin olanlar dahil halen yü-
rürlükte olan ulusal yasa ve usuller ile
bu alanda çocuk için sa¤lanan güvence-
ler ve hukukî baflvuru-tazminat yollar›;

Sözleflme’de belirtilen haklar›ndan ya-
rarlanabilmesi için çocu¤a sa¤lanan ko-
ruma ve insanî yard›mla birlikte, kiflisel,
ekonomik, sosyal ve kültürel hak ve öz-
gürlükleri konu alan di¤er uluslararas›
belgeler;

Yanlar›nda kimsesi bulunmayan ya da
yanlar›nda ana-babas› veya bir baflka
kifli bulunan çocuklar›n, uzun ve k›sa
vadeli çözümler, ailelerin araflt›r›lmas›
ve yeniden birlefltirilmesi gibi konular
dahil haklar›n›n korunmas› için al›nan
önlemler;

Ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek ya-
rar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve azamî
yaflam ve geliflme hakk› olmak üzere
Sözleflme’nin genel ilkelerine yönelik
sayg› gösterilmesi için al›nan önlemler;

Mülteci statüsünde olan ya da bu sta-
tüyü kazanmak isteyen çocuklar›n hak-
lar›na iliflkin olarak, özellikle bu madde
kapsam›nda belirtilen ifllerde çal›flan
görevlilerin gerekti¤i biçimde bilgilendi-
rilmeleri ve e¤itilmeleri için al›nan ön-
lemler; 

Mülteci statüsü tan›nan ve mülteci sta-
tüsü talep eden çocuklar›n, baflka özel-
liklerin yan›s›ra, yafl, cinsiyet, gelinen
ülke, vatandafll›k, yanlar›nda kimse
olup olmamas› gibi durumlar itibar›yla
say› ve dökümü;

Bunlar›n aras›nda okula giden ve sa¤l›k
hizmetlerinden yararlanabilen çocukla-
r›n say›s›;

Mülteci çocuklarla ilgili ifllemlerde görev
yapan, rapor dönemi içinde Çocuk Hak-
lar›na Dair Sözleflme konusunda e¤iti-
me tâbi tutulan personel say›s› ve bu
personelin yapt›klar› ifle göre da¤›l›m›;

121. Ayr›ca, 22. maddenin 2. paragra-
f› uyar›nca, Birleflmifl Milletler, konuyla
ilgili di¤er hükümetler aras› kurulufllar
ve Birleflmifl Milletler ile iflbirli¤i yapan
hükümet d›fl› kurulufllarca çocu¤un ko-
runmas› ve çocu¤a yard›m edilmesi
amac›yla yap›lan çal›flmalarda ne ölçü-
de iflbirli¤i yap›ld›¤›nda iliflkin bilgi ve-
rin. ‹flbirli¤i yap›lan alanlar, afla¤›daki
hususlar itibar›yla belirtilmelidir:

Çocu¤u korumak ve çocu¤a yard›mc›
olmak;

Çocu¤un ailesiyle yeniden birleflmesi
aç›s›ndan gerekli bilgilerin elde edilme-
si amac›yla mülteci çocu¤un ana-baba-
s›n› ve di¤er aile üyelerini araflt›rmak;

Bu yönde çocu¤un ana-babas›n›n ya da
baflkaca bir aile üyesinin belirlenemedi-
¤i durumlarda, Sözleflme’de belirtildi¤i
gibi, bu çocu¤un herhangi bir nedenle
aile ortam›ndan kal›c› ya da geçici süre
ile yoksun kalan di¤er çocuklarla ayn›
korumadan yararlanabilmesi için al›nan
önlemler.

122. Bu madde çerçevesinde, ayr›ca,
benimsenen önlemlerin yaflama geçiril-
mesinde kaydedilen mesafeye, karfl›la-
fl›lan güçlüklere ve gelecek için belirle-
nen önceliklere iliflkin bilgi verin.

2. Bedensel ve ruhsal tedavi ve toplum-
la yeniden bütünlefltirme boyutlar›
(madde 39) dahil olmak üzere silahl›
çat›flma ortamlar›ndaki çocuklar (mad-
de 38) 

123. Yasal, idarî ve e¤itsel nitelikte
olanlar dahil, 38. madde uyar›nca, si-
lahl› çat›flma ortamlar›nda yer alan
Devletler için geçerli olup çocuk aç›s›n-
dan da önem tafl›yan uluslararas› hu-
kuk kurallar›na sayg› gösterilmesi için
al›nan önlemleri belirtin. Raporlar bu
çerçevede ilgili uluslararas› sözleflmele-
re, belgelere ve Devlet için geçerli di¤er
insan haklar› kurallar›na, bunlar›n yafla-
ma geçirilmesi için benimsenen önlem-
lere ve bu alanda görev yapan kiflilere
iliflkin bilgilerin sa¤lanmas›na ve yine
ayn› kiflilere verilen e¤itime de at›fta
bulunmal›d›r. 

124. Yasal, idarî ve di¤er niteliklerde
olanlar dahil, Sözleflme’nin 38. madde-

sinin 2. paragraf› uyar›nca, henüz 15
yafl›na gelmemifl olanlar›n çat›flmalarda
do¤rudan yer almamalar›n› sa¤lamak
için al›nan bütün önlemleri belirtin. Ra-
porlar bu çerçevede ayr›ca çat›flma or-
tamlar›nda çocuklar›n haklar›n› koru-
mak ve güvence alt›na almak amac›yla
al›nan önlemleri de belirteceklerdir. Bil-
gi verilmesi gereken di¤er konular ara-
s›nda, bu durumu izlemek üzere geliflti-
rilen mekanizmalar da yer almaktad›r.
Gerekti¤i yerlerde, çat›flmalarda yer
alan çocuklara iliflkin yafl, cinsiyet, sos-
yal ve etnik köken itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl
bilgiler de verilmelidir.

125. Yasal ve idarî nitelikte olanlar da-
hil, Sözleflme’nin 38. maddesinin 3. pa-
ragraf› uyar›nca henüz 15 yafl›na gel-
memifl hiç kimsenin çat›flmalarda silah
alt›na al›nmamas›n›, 15 ile 18 yafllar
aras›nda olanlar›n silah alt›na al›m›nda
ise önceli¤in yaflça en büyük olanlara
verilmesini sa¤lamak üzere al›nan ön-
lemleri belirtin. Raporlar, bu konuda
ayr›ca bu alandaki geliflmeleri izlemek
üzere oluflturulan mekanizmalar, yafl,
cinsiyet, sosyal ve etnik kökene göre
ayr›flt›r›lm›fl verilerle birlikte silah alt›na
al›nan ya da gönüllü olarak kaydolan
çocuk oran› hakk›nda bilgi içermelidir.

126. 38. maddenin 4. paragraf› uyar›n-
ca ve uluslararas› insanî hukuk gere¤in-
ce sivil halk› silahl› çat›flmalardan koru-
ma yükümlülükleri çerçevesinde, silahl›
çat›flmalardan etkilenen çocuklar› koru-
mak üzere al›nan, yasal, idarî, malî ve
di¤er nitelikteki önlemler hakk›nda bil-
gi verin.

127. Bu konu çerçevesinde, Devlet’i
ba¤layan ilgili uluslararas› insanî hukuk;
benimsenen önlemlerin uygulanabilirli-
¤ini de¤erlendirmek üzere gelifltirilen
ölçütler; sivil nüfus içinde çocuklar›n
özel durumunun belirlenmesi ve de¤er-
lendirilmesi, haklar›na sayg› duyulmas›
ve bu haklar›n korunmas› için at›lan
ad›mlar; insanî yard›m ve kurtarma
programlar›n›n örne¤in bar›fl koridorla-
r› ve ateflkes günleri gibi uygulamalarla
gerçekleflebilmesi için yap›lan özel an-
laflmalar dahil olmak üzere bu alanda
al›nan önlemler; ilgili çocuklar konu-
sunda yafla, cinsiyete, ulusal, sosyal ve
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etnik kökene göre ayr›flt›r›lm›fl veriler.
Uygun düfltü¤ü yerlerde, silahl› çat›flma
ma¤duru ve yine bu çat›flmalar yüzün-
den yerinden olmufl çocuk say›lar› da
belirtilmelidir.

128. 38. madde hükümlerinin uygulan-
mas›na iliflkin bilgi verirken, Sözlefl-
me’nin, ayr›m gözetmeme, çocu¤un
yüksek yarar›, çocu¤un görüfllerine say-
g› ve azamî yaflam ve geliflme hakk› gi-
bi genel ilkelerine ne ölçüde sayg› gös-
terildi¤i de belirtilmelidir.

129. 39. madde uyar›nca afla¤›da-
kilerin sa¤lanmas› için al›nan bütün ön-
lemleri belirtin:

Silahl› çat›flmalar›n çocuk ma¤durlar›-
n›n bedensel ve ruhsal tedavisi ve bu
çocuklar›n topluma yeniden kazand›r›l-
mas›;

Bu tedavi ve bütünlefltirmenin çocu¤un
sa¤l›¤›n›, öz sayg›s›n› ve onurunu gelifl-
tirici bir ortamda gerçeklefltirilmesi.

130. Bu alanda, raporlar, baflka husus-
lar›n yan›s›ra afla¤›daki konularda da
bilgi içermelidir:

Aile ve toplum düzeylerinde olanlar da-
hil, çat›flmalar›n çocuklar üzerindeki et-
kilerini ele alan ve bu konumdaki ço-
cuklar›n topluma yeniden kazand›r›l-
malar›n› içeren program ve politikalar;

Çocuk askerlerin silah alt›ndan ç›kart›l-
malar› ve topluma aktif ve sorumlu bi-
çimde kat›lmalar› için at›lan ad›mlar;

Genel ve meslekî e¤itimin bu konular-
da oynad›¤› rol;

Gerçeklefltirilen araflt›rmalar;

Bu konulara ayr›lan bütçe (ulusal, böl-
gesel ve yerel ölçeklerde ve gerekti¤in-
de federal ve idarî birim düzeylerinde);

Silahl› çat›flmalar›n etkisi nedeniyle fi-
ziksel ve/veya psikolojik tedavi gören
çocuk say›s›.

131. Ayr›ca bilgi verilmesi gereken hu-
suslar aras›nda, 38. ve 39. maddelerin
uygulanmas›nda al›nan mesafe ile kar-
fl›lafl›lan güçlükler ve gelecek için belir-
lenen hedefler de yer almaktad›r.

B. Çocuk adalet sistemi içinde yer alan
çocuklar

1. Çocuk adalet sisteminin yönetimi
(madde 40)

132. Çocuk adalet sistemine dahil olan
(itham alt›nda kalarak, suçlanarak ya
da ceza yasas›n› ihlâl etti¤i ileri sürüle-
rek) her çocu¤un kendisine afla¤›daki
hususlar gözetilerek davran›lmas› hak-
k›n›n güvence alt›na al›nmas›na yönelik
yasal ve di¤er önlemleri belirtin:

Çocu¤un onurunu ve de¤erini gelifltir-
me amac›yla tutarl›l›k;

Çocu¤un baflkalar›n›n insan haklar›na
ve temel özgürlüklerine sayg›s›n› pekifl-
tirmek;

Çocu¤un yafl›n›, toplumla yeniden bü-
tünlefltirilmesini ve toplumda yap›c› bir
rol almas›n› gözetmek;

Ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek
yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve
azamî yaflam ve geliflme hakk› olmak
üzere Sözleflme’nin genel ilkelerine
sayg› göstermek.

133. 40. maddenin 2. paragraf› uyar›n-
ca, çocuk adaleti alan›nda uygulanabi-
lir nitelikte çok tarafl›, bölgesel ve iki ta-
rafl› uluslararas› belgeler ile yasal ve di-
¤er önlemler konusunda, bu belgelerin
ve önlemlerin afla¤›daki hususlar› ne öl-
çüde sa¤lad›¤› aç›s›ndan bilgi verin:

‹fllendi¤i zaman ulusal ya da uluslarara-
s› hukukça yasaklanmam›fl bir eylem ya
da ihmal nedeniyle hiçbir çocuk hakk›n-
da ceza yasas›n› ihlâl etti¤i iddias› ya da
suçlamas› öne sürülemeyece¤i gibi
böyle bir ihlâlde bulundu¤unun da ka-
bul edilmemesi;

Hakk›nda ceza yasas›n› ihlâl iddias› ya
da suçlamas› bulunan her çocu¤un en
az›ndan afla¤›daki güvencelere sahip
k›l›nmas›;

Yasalara göre suçlu bulununcaya kadar
masum say›lma;

Hakk›ndaki suçlamadan kendisinin he-
men (yasalar gere¤i bir zaman süresi
belirlenmiflse bunu da aktararak) ve
do¤rudan do¤ruya; ya da uygun düflen
durumlarda yasal vasisi kanal›yla haber-
li k›l›nma ve savunmas›n›n haz›rlan›p
sunulmas›nda gerekli yasal ya da uy-
gun olan baflka yard›mlardan yararlan-

ma; bu konuda baflka ne tür yard›mla-
r›n yap›labilece¤ini belirtin;

Davan›n, herhangi bir gecikme olmak-
s›z›n (yasalarca konulan zaman s›n›rlar›
da belirtilerek) yetkili, ba¤›ms›z ve yan-
s›z bir merci ya da yarg› organ› taraf›n-
dan, adil bir duruflma sonucunda, hu-
kukî ya da di¤er yard›mlar›n da sa¤lan-
d›¤› koflullarda (çocuk için baflka ne tür
yard›m kanallar› oldu¤u da belirtilerek)
ve tersinin çocu¤un yüksek yarar›na
olaca¤› takdir edilmedi¤i sürece ve
özellikle de çocu¤un yafl› ve durumu
göz önüne al›narak kendisinin, ana-ba-
bas›n›n ya da yasal vasilerinin huzurun-
da sonuçland›r›lmas›;

Tan›kl›k etmek ya da suç ikrar›nda bu-
lunmak için zorlanmama; aleyhine olan
tan›klara soru sorabilme ve lehine olan
tan›klar›n da haz›r bulunmalar› ve bun-
lar›n sorgulamalar›n›n eflit koflullarda
yap›lmas›;

Ceza yasas›n›n ihlâl edildi¤i sonucuna
var›lmas› durumunda, bu karar›n ve bu-
nun sonucu olarak al›nan önlemlerin
daha yüksek yetkili, ba¤›ms›z ve yans›z
bir merci ya da yarg› organ› önünde ya-
salar çerçevesinde incelenmesi;

Kullan›lan dili anlamamas› ya da konu-
flamamas› durumunda çevirmen yard›-
m›ndan ücretsiz olarak yararlanabilme;

Yarg› sürecinin her aflamas›nda çocu-
¤un özel yaflam›n›n gizlili¤ine eksiksiz
sayg› gösterilmesi.

134. 40. maddenin 3. paragraf› uyar›n-
ca, ceza yasas›n› ihlâl etti¤i ileri sürü-
len, bununla suçlanan ya da bu suçu ifl-
ledi¤i kabul edilen çocuk için özel ola-
rak geçerli yasalar›n, usullerin, ilgili ma-
kam ve kurulufllar›n oluflturulmas› için
al›nan önlemleri belirtin; bu konuda bil-
gi verirken, baflka hususlar›n yan›s›ra,
söz konusu yasa ve usullerin kapsad›k-
lar› alan ile makam ve kurulufllar›n ifllev-
leri, say›lar› ve ülke içindeki da¤›l›mlar›
da bildirilecektir. Raporlar, afla¤›dakiler
dahil olmak üzere, çocu¤a dönük bir
sistem oluflturulmas› için al›nan önlem-
ler konusunda özellikle bilgi vermelidir:

Ceza yasas› ihlâlleri konusunda asgarî
bir yafl s›n›r›n›n (cezaî ehliyet yafl›) belir-
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lenmesi ve bu s›n›r›n alt›ndaki çocuklar›n
cezaî ehliyetinin olamayaca¤›n›n kabulü;

Böyle bir sistemin geçerli oldu¤u ve be-
lirli usullerin yerleflti¤i durumlar da be-
lirtilerek, bu konumdaki çocuklarla, yar-
g› yoluna baflvurmaks›z›n ilgilenme im-
kânlar›n›n yarat›lmas› ve böyle durum-
larda insan haklar›na ve yasal güvence-
lere eksiksiz biçimde sayg› gösterilmesi
için gerekli önlemlerin al›nmas›.

135. 40. maddenin 4. paragraf› uyar›n-
ca baflvurulmas› mümkün olan yollar
ve yöntemler hakk›nda bilgi verin. Bu
ba¤lamda bilgi verilmesi gereken yollar
ve yöntemler aras›nda çocu¤a yönelik
bak›m ve koruma, yönlendirme ve gö-
zetim, dan›flmanl›k, flartl› sal›verme, ko-
ruyucu aile yan›na yerlefltirme, genel
ve meslekî e¤itim programlar› ile ku-
rumsal gözetime alternatif di¤erleri yer
almaktad›r. Bunlardan amaçlanan, ço-
cuklara, esenliklerini gözetici, içinde
bulunduklar› koflullar ve ifllenen suçun
niteli¤i ile uyumlu bir davran›fl gösteril-
mesidir.

136. Raporlarda ayr›ca, yarg›çlar, savc›-
lar, avukatlar, infaz memurlar›, göç-
men bürosu görevlileri ve sosyal hiz-
met uzmanlar› dahil olmak üzere ço-
cuk adalet sistemi ile ilgili ifllerde görev
yapanlar için gelifltirilen ve Sözlefl-
me’nin hükümleri ile ilgili di¤er ulusla-
raras› belgeleri kapsayan e¤itim prog-
ramlar› hakk›nda da bilgi verilmelidir.
Konuya iliflkin di¤er uluslararas› belge-
ler aras›nda Beijing Kurallar›, Riyad ‹lke-
leri ve Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›l-
m›fl Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› yer almaktad›r.

137. Bilgi verilmesi gereken di¤er hu-
suslar, 40. maddenin uygulanmas›nda
al›nan mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler,
gelecek için belirlenen hedefler ve ilgili
çocuklar konusunda baflka özelliklerin
yan›s›ra yafla, cinsiyete, k›r/kent ayr›m›-
na, ulusal, sosyal ve etnik kökene, iflle-
nen suçlara ve baflvurulan usul ve yön-
temlere göre ayr›flt›r›lm›fl verilerdir.

2. Gözalt›, hapis ve tutuklama gibi uy-
gulamalar›n her biçimi dahil olmak üze-
re özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan
çocuklar (madde 37(b)-(d))

138. 37(b). maddesi uyar›nca, afla¤›da-
kilerin sa¤lanabilmesi için al›nan yasal
ve di¤er önlemleri belirtin:

Hiçbir çocuk yasa d›fl› ya da keyfî biçim-
de özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lm›ya-
caklard›r; /Özgürlü¤ünden Yoksun B›-
rak›lm›fl Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin
Birleflmifl Milletler Kurallar›’na göre öz-
gürlükten yoksun b›rakma, bir kimse-
nin yarg›sal, idarî veya baflka bir kamu
makam›n›n karar›yla tutulmas›, hapse-
dilmesi veya bu kimsenin kendi irade-
siyle ç›kamad›¤› resmî veya özel bir ne-
zaret yerine konulmas› demektir. (kural
11(b))./

Çocu¤un tutuklanmas›, gözalt›na al›n-
mas› ya da hapsi yasalara uygun olarak
gerçeklefltirilecek ve bu yönteme ancak
en son çare olarak ve mümkün olan en
k›sa süre için baflvurulacakt›r;

Bu uygulamalar s›ras›nda, çocu¤un
yüksek yarar›, çocu¤un görüfllerine say-
g› ve azamî yaflam ve geliflme hakk› ol-
mak üzere Sözleflme’nin genel ilkeleri-
ne sayg› gösterilecektir.

139. Raporlar ayr›ca, özgürlükten yok-
sun b›rakma uygulamas›n›n mevcut al-
ternatiflerini, bu alternatiflere hangi
s›kl›kta ve hangi konumdaki çocuklar
için baflvuruldu¤unu, bu çocuklar›n ya-
fl›n›, cinsiyetini, bölgesini, k›r/kent ola-
rak yaflad›klar› yerleri, sosyal ve etnik
kökenlerini de belirtecektir.

140. Ayr›ca, afla¤›dakilerin sa¤lanmas›
için gelifltirilen önlemler ve mekanizma-
lar hakk›nda bilgi verilecektir:

Baflka konumda olanlar›n yan›s›ra, mül-
teci konumunda olan ve mülteci statü-
sü kazanmak isteyen çocuklar›n gözal-
t›na al›nma, tutuklanma ve hapsedilme
biçiminde özgürlüklerinden yoksun b›-
rak›lmalar›n›n önlenmesi;

fiartl› sal›verilme dahil, çocuklara müd-
deti ve içeri¤i belirsiz cezalar›n verilme-
sinin önlenmesi;

‹lgili çocuklar›n durumlar›n›n ba¤›ms›z
mekanizmalar arac›l›¤›yla izlenmesi;

Kaydedilen mesafenin izlenmesi, karfl›-
lafl›lan güçlüklerin ve gelecek için he-
deflerin belirlenmesi.

141. Bu alanda ayr›ca bilgi verilmesi
gereken hususlar, yafl, cinsiyet, bölge,
k›r/kent ayr›m›, ulusal, sosyal, etnik kö-
ken ve özgürlükten yoksun b›rak›lma-
n›n gerekçeleri itibar›yla, yasa d›fl›, key-
fî ya da yasalar çerçevesinde özgürlük-
lerinden yoksun b›rak›lm›fl çocuk say›s›
ve bu durumun ne kadar sürdü¤üdür.

142. Raporlar, afla¤›dakilerin sa¤lan-
mas› için al›nan önlemler ve yap›lan dü-
zenlemeler hakk›nda bilgi vermelidir:

Kendi yüksek yarar› aksini gerektirme-
dikçe, özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan
çocu¤un yetiflkinlerden ayr› yerde tu-
tulmas›;

Çocu¤un, raporlarda belirlenmesi gere-
ken ola¤anüstü durumlar d›fl›nda aile-
siyle yaz›flma ve ziyaret yoluyla temas-
lar›n› sürdürme hakk› (bu tür ziyaretle-
rin kaç kez gerçekleflebildi¤i belirtilmek
üzere);

Çocuklar›n yerlefltirildikleri kurumlarda-
ki koflullar›n, ba¤›ms›z mekanizmalar
taraf›ndan yap›lanlar da dahil olmak
üzere izlenmesi ve denetlenmesi;

Çocuk için flikayette bulunma yollar›n›n
aç›k tutulmas›;

Çocu¤un ve içinde bulundu¤u koflulla-
r›n düzenli aral›klarda gözden geçirilip
de¤erlendirilmesi;

Çocu¤a e¤itim ve sa¤l›k hizmetleri sa¤-
lanmas›;

Ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek
yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve
azamî yaflam ve geliflme hakk› olmak
üzere Sözleflme’nin genel ilkelerine
sayg› gösterilmesi.

144. 37(d). maddesi uyar›nca, özgürlü-
¤ünden yoksun b›rak›lan her çocu¤un
afla¤›daki haklardan yararlanabilmesi
için al›nan önlemleri belirtin.

Çocu¤un hukukî ve gerekli di¤er yar-
d›mlar› hemen alabilmesi; burada, bafl-
ka hususlar›n yan›s›ra, böyle bir yard›-
m›n çocu¤a sa¤lanmas›n›n herhangi bir
zaman s›n›rlamas›na tâbi olup olmad›¤›
ve çocu¤a baflka ne tür yard›m sa¤la-
nabilece¤i de belirtilecektir;

Özgürlükten yoksun b›rak›lma durumu-
nun yasaya ayk›r›l›¤›n› bir mahkeme,
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yetkili, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir merci
önünde iddia etme;

Bu konuda hemen karar al›nmas›n› is-
teme; burada, baflka hususlar›n yan›s›-
ra, böyle bir karar›n herhangi bir za-
man s›n›rlamas›na tâbi olup olmad›¤›
da belirtilecektir.

145. Raporlarda yer alan bilgiler flu hu-
suslar› da kapsamal›d›r: Genel durum;
çocuklara hukukî ya da baflka tür yar-
d›m sa¤lanan durumlar›n toplam için-
deki pay›; özgürlükten yoksun b›rak›l-
ma yapt›r›m›n›n yasal oldu¤unun onay-
land›¤› durumlar, ilgili çocuklar konu-
sunda yafl, cinsiyet, bölge, k›r/kent ay-
r›m›, sosyal ve etnik köken itibar›yla ay-
r›flt›r›lm›fl veriler.

3. ‹dam ve ömür boyu hapis cezalar›na
özel at›fla çocuklar›n cezaland›r›lmalar›
(madde 37(a))

147. 18 yafl›n alt›ndaki kiflilere idam ya
da sal›verilme koflulu bulunmayan
ömür boyu hapis cezas› verilmemesi
için al›nan yasal ve di¤er içerikteki ön-
lemler hakk›nda bilgi verin.

148. Ayr›ca, 37(a). maddenin uygulan-
mas›nda al›nan mesafeye, karfl›lafl›lan
güçlüklere ve gelecek için belirlenen
hedeflere iliflkin bilgi verin. 

4. Çocu¤un bedensel ve ruhsal anlam-
da yeniden sa¤l›¤›na kavuflmas› ve top-
lumla bütünleflmesi (madde 39)

149. 39. madde ile 40. maddenin 1.
paragraf› ›fl›¤›nda, çocuk adalet sistemi
içindeki çocuklar›n bedensel ve ruhsal
anlamda sa¤l›klar›na kavuflmalar› ve
toplumla bütünleflmelerini, sa¤l›¤a ka-
vuflma ve bütünleflmenin çocu¤un sa¤-
l›¤›n›, öz sayg›s›n› ve onurunu gelifltirici
bir ortamda gerçekleflmesini sa¤lamak
için al›nan önlemleri belirtin.

150. Raporlar, ayr›ca, baflka hususlar›n
yan›s›ra, bu amaçla oluflturulan meka-
nizmalarla gelifltirilen programlar ve et-
kinlikler, sa¤lanan genel ve meslekî e¤i-
tim, ilgili çocuklar›n yafl›, cinsiyeti, böl-
gesi, k›r/kent olarak yaflad›klar› yer,
sosyal ve etnik kökenleri hakk›nda bilgi-
ler de içermelidir. Raporlar, bunlar›n d›-
fl›nda, 39. maddenin uygulanmas›nda
al›nan mesafeyi, karfl›lafl›lan güçlükleri

ve gelecek için benimsenen hedefleri
de belirtmelidir.

C. Bedensel ve ruhsal aç›dan yeniden
sa¤l›¤a kavuflma ve toplumla bütünlefl-
me boyutu dahil sömürü koflullar›ndaki
çocuklar 

1. Çocuk iflçili¤i dahil çocuklar›n ekono-
mik sömürüsü (madde 32) 

151. Yasal, idarî, sosyal ve e¤itsel nite-
likte olanlar dahil, çocu¤un afla¤›daki
durumlardan korunma hakk›n› tan›mak
ve güvence alt›na almak üzere benim-
senen önlemleri belirtin:

Ekonomik sömürü;

Çocu¤un e¤itimi aç›s›ndan zararl› ya da
e¤itimini engelleyici nitelikte olan ya da
çocu¤un sa¤l›¤›, bedensel, zihinsel,
ruhsal, ahlâkî ya da toplumsal geliflime-
si aç›s›ndan risk tafl›yan ifller.

152. Raporlar, bu ba¤lamda afla¤›daki
hususlar› özellikle belirtmelidir.

Yasalarda, zararl› ve tehlikeli ifllerin
ve/veya çocuk aç›s›ndan zararl› say›lan,
çocu¤un sa¤l›¤›, geliflmesi ve e¤itimi
aç›s›ndan engelleyici oldu¤u kabul edi-
len ifllerin bir tan›m›n›n yap›l›p yap›lma-
d›¤› ve bu tür ifllerin yasaklanmas› yolu-
na gidilip gidilmedi¤i;

Evlerde hizmetçilik yapanlar, tar›m kesi-
minde ve özel aile ifllerinde çal›flanlar
dahil olmak üzere kamusal ve özel sek-
törlerde çal›flan bütün çocuklar›n du-
rumlar›n› iyilefltirmek amac›yla giriflilen,
bilgilendirme ve duyarl›laflt›rma kam-
panyalar›, baflta zorunlu e¤itim olmak
üzere genel ve meslekî e¤itim dahil ön-
leyici ve telâfi edici çabalar;

Ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek
yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve
azamî yaflam ve geliflme hakk› olmak
üzere Sözleflme’nin genel ilkelerine yö-
nelik sayg› gösterilmesi için al›nan ön-
lemler.

153. 32. maddenin 2. paragraf› uyar›n-
ca ve ayr›ca di¤er uluslararas› belgele-
rin ilgili hükümlerini de dikkate alarak,
afla¤›daki hususlar› sa¤lamak amac›yla
idarî ve yasal düzeylerde al›nan önlem-
leri belirtin:

‹fle kabul için bir ya da birden çok asga-

rî yafl›n belirlenmesi;

Çal›flma süresine ve koflullar›na iliflkin
gerekli düzenlemeler;

Bu maddenin etkili biçimde yaflama ge-
çirilmesi için konulan uygun cezalar ve
di¤er yapt›r›mlar, çocu¤un do¤rudan
do¤ruya kendisinin ya da bir temsilcisi-
nin flikayette bulunabilmesini sa¤layan
mekanizmalar ve denetim uygulamalar›.

154. Raporlar, bu alanda ayr›ca Ulusla-
raras› Çal›flma Örgütü çerçevesinde
olanlar dahil ilgili Devlet’in taraf oldu¤u
uluslararas› sözleflmeler ve di¤er belge-
leri belirtmeli ve flu hususlarda bilgi
sa¤lamal›d›r:

Çocuk iflçili¤inin ve çocuklar›n ekono-
mik sömürüsünün önlenmesi ve bunun-
la mücadele edilmesi için gelifltirilen ulu-
sal politikalar ve çok yönlü stratejiler;

Bu amaçla oluflturulan eflgüdüm ve iz-
leme mekanizmalar›;

Belirlenen ve kullan›lan göstergeler;

Gelifltirilen teknik iflbirli¤i programlar›
ve sa¤lanan uluslararas› yard›mlar;

Bu maddenin uygulanmas›nda sa¤la-
nan ilerleme, belirlenen ilerleme gös-
tergeleri ve karfl›lafl›lan güçlükler;

‹lgili çocuklar konusunda, yafl, cinsiyet,
bölge, k›r/kent ayr›m›, sosyal ve etnik
köken itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl verilerle bir-
likte uygulanan denetim ve yapt›r›mlar.

2. Uyuflturucu kullan›m› (madde 33)

155. Yasal, idarî, sosyal ve e¤itsel nite-
likte olanlar dahil, afla¤›dakilerin sa¤-
lanmas› amac›yla al›nan bütün önlem-
leri belirtin:

Çocuklar›n, ilgili uluslararas› antlaflma-
larda belirlenen narkotik ve psikotropik
maddelerin kullan›m›ndan korunmalar›;

Çocuklar›n bu tür maddelerin yasa d›fl›
yollardan üretiminde ve kaçakç›l›¤›nda
kullan›lmalar›n›n önlenmesi.

156. Raporlar ayr›ca flu hususlarda da
bilgi vermelidir:

Bölgesel ve iki tarafl› olanlar dahil, bu
alanda Devlet’in taraf oldu¤u uluslara-
ras› antlaflmalar;

Bu konuda gerek genel nüfus içinde
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gerekse çocuklar aras›nda bilinç ve du-
yarl›l›¤› art›rmak üzere gelifltirilen, okul
sistemi ve bu konular›n okul müfredat›-
na dahil edilmesini de kapsayacak dü-
zenlemeler ve yap›lar;

Bu alanda, rehberlik, dan›flmanl›k ve
özel bilgilenme dahil çocuklara ve aile-
lerine yard›mc› olmak üzere al›nan ön-
lemlerle, ilgili çocuklar›n fiziksel ve psi-
kolojik tedavilerini ve toplumla yeniden
bütünleflmelerini sa¤lamak amac›yla
gelifltirilen politikalar ve stratejiler;

Uyuflturucu kullan›m›n›n çocuklar ara-
s›ndaki yayg›nl›¤›n›, çocuklar›n uyufltu-
rucu ve psikotropik maddelerin üreti-
minde ve kaçakç›l›¤›nda kullan›lmalar›-
n› izlemek üzere al›nan önlemler; bu
alanda kaydedilen ilerleme, karfl›lafl›lan
güçlükler ve gelecek için benimsenen
önlemler;

Konuyla ilgili olarak, yafl, cinsiyet, böl-
ge, k›r/kent ayr›m›, sosyal ve etnik kö-
ken itibar›yla ayr›flt›r›lm›fl veriler. 

157. Bunlara ek olarak, ayr›ca, afla¤›da-
ki konularda al›nan yasal ve di¤er ön-
lemler konusunda bilgi verin: Çocukla-
r›n, sa¤l›klar› aç›s›ndan zararl› olabile-
cek, ancak yetiflkinlerin belirli s›n›rlama-
larla ya da s›n›rlamas›z olarak temin
edebilecekleri alkollü içki, tütün ve di-
¤er maddelere karfl› korunmalar›, bu
tür önlemlerin uygulamadaki etkisi ko-
nusundaki de¤erlendirmeler; bu tür
maddeleri kullanan çocuklarla ilgili ay-
r›flt›r›lm›fl veriler.

3. Cinsel sömürü ve istismar (madde 34)

158. Yasal, e¤itsel ve sosyal nitelikte
olanlar dahil, çocu¤u, cinsel sömürü ve
istismar›n her biçiminden korumak
amac›yla al›nan önlemleri belirtin. Ra-
porlar, özellikle, afla¤›dakilerin önlen-
mesi amac›n› tafl›yan ulusal ölçekli, iki
tarafl› ve çok tarafl› önlemler hakk›nda
bilgi içermelidir:

(a) çocu¤un yasa d›fl› bir cinsel etkinli¤e
yönlendirilmesi ya da zorlanmas›;

(b) çocuklar›n fuhuflta ya da yasa d›fl›
cinsel etkinliklerde sömürü amac›y-
la kullan›lmalar›;

(c) çocuklar›n pornografik materyaller-
de ve gösterilerde sömürü amac›yla
kullan›lmalar›. 

159. Raporlar, baflka hususlar›n yan›s›-
ra flu bilgileri de içermelidir:

Medya ile birlikte bafllat›lanlar dahil ol-
mak üzere, çocu¤un her tür cinsel sö-
mürü ve istismar›n› önlemek amac›yla
giriflilen bilgilendirme, e¤itim ve duyar-
l›l›k gelifltirme kampanyalar›;

18 yafl›ndan küçük çocuklar›n, aile için-
deki dahil olmak üzere cinsel sömürü
ve istismar›n her biçimine karfl› korun-
mas› için gelifltirilen ulusal ve çok yönlü
herhangi bir strateji;

Bu amaçla oluflturulan eflgüdüm ve iz-
leme mekanizmalar›;

Belirlenen ve kullan›lan göstergeler;

Cinsel sömürü ve istismar›n çocuk ma¤-
durlar›n›n etkili biçimde korunmalar› için
yap›lan, hukukî ve di¤er yard›m ve des-
tek hizmetleri dahil yasal düzenlemeler;

Çocuk pornografisi ürünlerini bulun-
durma ve çocuklar›n yasa d›fl› cinsel et-
kinliklerde kullan›lmalar› dahil çocukla-
r›n cinsel sömürü ve istismar›n›n yasala-
ra göre suç say›l›p say›lmad›¤›;

Taraf Devlet’in yurttafl› ve mukimi olan
kiflilerin baflka ülkelerde çocuklar›n cin-
sel sömürüsü ile ilgili suçlar ifllemeleri
halinde bu kiflilere ceza verilmesine ola-
nak tan›yan hukuk ilkelerinin benimse-
nip benimsenmedi¤i;

Özel olarak cinsel sömürüye ve istisma-
ra maruz kalm›fl çocuklarla ilgilenmek
üzere infaz kurumlar›n›n belirli birimle-
rinin ve polis irtibat memurlar›n›n gö-
revlendirilip görevlendirilmedi¤i ve bu
konumdaki kiflilere gerekli e¤itimin ve-
rilip verilmedi¤i;

Cinsel sömürü ve istismar›n her biçimi-
nin önlenmesi ve çocuk ma¤durlar›n
gerekti¤i gibi korunmas›n› sa¤lamaya
yönelik olup Taraf Devlet’in de yer ald›-
¤› iki tarafl›, bölgesel ve çok tarafl› ant-
laflmalar; bu arada di¤er ülkelerin yarg›
ve infaz kurumlar› ile yap›lan iflbirli¤i;

Bu alanda, Birleflmifl Milletler organlar›
ve di¤er uluslararas› kurulufllar, bu ara-
da INTERPOL dahil yetkili özel merciler
ve HDK’larla gelifltirilen teknik iflbirli¤i ve
uluslararas› yard›mlaflma programlar›;

Cinsel sömürü ve istismar›n çocuk ma¤-
durlar›n›n Sözleflme’nin 39. maddesi

uyar›nca tedavisini ve topluma yeniden
kazand›r›lmas›n› sa¤lamak üzere gelifl-
tirilen, birden fazla alan› kapsayanlar
dahil, etkinlikler ve programlar;

Ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek
yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve
azamî yaflam ve geliflme hakk› olmak
üzere Sözleflme’nin genel ilkelerine yö-
nelik sayg› gösterilmesi için al›nan ön-
lemler;

34. maddenin uygulanmas› alan›na gi-
ren çocuklarla ilgili, yafla, cinsiyete, böl-
geye, k›r/kent ayr›m›na, ulusal, sosyal
ve etnik kökene göre ayr›flt›r›lm›fl veri-
ler. Bu tür verilerde, rapor dönemi için-
de çocuklar›n da kullan›ld›klar› uyufltu-
rucu kaçakç›l›¤› vaka say›s›; çocuklar›n
uyuflturucu kaçakç›l›¤›nda kullan›lmala-
r›na verilen asgarî ceza; ve yine rapor
dönemi içinde çocuklar›n cinsel sömü-
rüsü, istismar›, sat›fl›, kaç›r›lmas› ve flid-
dete maruz b›rak›lmas› ile ilgili toplam
vaka say›s› da yer almal›, raporlar ayr›-
ca 34. maddenin uygulanmas›nda sa¤-
lanan ilerlemeyi, karfl›lafl›lan güçlükleri
ve benimsenen hedefleri de belirtmeli-
dir.

4. Sat›lma, kaç›r›lma ve fuhfla zorlanma
(madde 35)

160. Yasal, idarî, e¤itsel ve malî nitelik-
te olanlar dahil, çocuklar›n her ne
amaçla ve biçimde olursa olsun sat›l-
malar›n›, kaç›r›lmalar›n› ve fuhfla zor-
lanmalar›n› önlemek için ulusal, iki ve
çok tarafl› düzeylerde al›nan bütün ön-
lemler konusunda bilgi verin.

161. Raporlar, bu konuda, baflka hu-
suslar›n yan›s›ra afla¤›daki bilgileri içer-
melidir:

Bu tür fiillerin suç say›lmas› dahil olmak
üzere, çocuklar›n sat›lmaya, kaç›r›lma-
ya ve fuhfla zorlanmaya karfl› etkili bi-
çimde korunmalar› için getirilen yasal
düzenlemeler;

Medya ile birlikte giriflilenler dahil ol-
mak üzere bu tür fiillerin önlenmesine
yönelik duyarl›laflt›rma ve bilgilendirme
kampanyalar›;

Bu alanda ilgili politikalar›n ve prog-
ramlar›n gelifltirilmesi ve sürdürülmesi
için gerekli kaynaklar›n tahsisi;
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Bu tür fiillerin önlenmesi ve bast›r›lma-
s› için gelifltirilen herhangi bir ulusal
strateji;

Bu amaçla oluflturulan herhangi bir efl-
güdüm ve izleme mekanizmas›;

Belirlenen ve kullan›lan göstergeler;

‹nfaz kurumlar›nda bu tür fiillerle ilgi-
lenmek üzere özel birimlerin oluflturu-
lup oluflturulmad›¤›;

‹lgili yetkililere yönelik e¤itim;

39. madde ›fl›¤›nda, ilgili çocuklara des-
tek hizmetleri sunmak, bu çocuklar›n fi-
ziksel ve psikolojik tedavisini sa¤layarak
topluma yeniden kazand›r›lmak üzere
gelifltirilen yap›lar ve programlar;

35. maddenin uygulanmas›nda, kiflisel
haklar alan›ndakiler dahil olmak üzere,
Sözleflme’nin di¤er hükümlerinin de gö-
zetilmesi, bu arada özellikle çocu¤un
kimli¤inin korunmas›, evlat edinme, ço-
cuk iflçili¤i ve cinsel sömürü dahil çocu-
¤un hangi biçimde olursa olsun sömü-
rülmesinin önlenmesi ilkelerinin dikkate
al›nmas› için benimsenen önlemler;

Ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek ya-
rar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve aza-
mî yaflam ve geliflme hakk› olmak üzere
Sözleflme’nin genel ilkelerine yönelik
sayg› gösterilmesi için al›nan önlemler.

162. Raporlarda, çocuklar›n sat›fl›n›n,
kaç›r›lmas›n›n ve fuhfla zorlanmas›n›n
önlenmesi amac›yla akdedilen ve Taraf
Devlet’in de yer ald›¤› ya da imzalad›¤›
iki ve çok tarafl› antlaflmalara iliflkin bil-
giler de yer almal›d›r; bu ba¤lamda yar-
g› ve infaz kurumlar› aras›nda uluslara-
ras› iflbirli¤i ile bu tür suçlar› iflleyenler
ve çocuk ma¤durlar hakk›nda bilgi al›fl-
verifli konusuna da yer verilmelidir. Ra-
porlar, 35. maddenin uygulanmas› ala-
n›na giren çocuklarla ilgili, yafla, cinsiye-
te, bölgeye, k›r/kent ayr›m›na, ulusal,
sosyal ve etnik kökene göre ayr›flt›r›lm›fl
veriler sa¤lamal›, ayr›ca 35. maddenin
uygulanmas›nda sa¤lanan ilerlemeyi,
karfl›lafl›lan güçlükleri ve benimsenen
hedefleri de belirtmelidir.

5. Di¤er sömürü biçimleri (madde 36)

163. Çocu¤un, esenli¤ini herhangi bir
yönden tehdit eden bütün sömürü bi-
çimlerine karfl› korunmas› için benimse-

nen, yasal, idarî, e¤itsel, malî ve sosyal
nitelikte olanlar dahil her tür önlemi
belirtin.

164. Raporlar, bu konuda, baflka hu-
suslar›n yan›s›ra afla¤›daki bilgileri içer-
melidir:

Çocu¤un esenli¤i aç›s›ndan tehdit olufl-
turan herhangi bir sömürü biçiminin
yayg›nl›¤›;

Çocuklar›, aileleri ve genel anlamda ka-
muoyunu hedef alan duyarl›laflt›rma ve
bilgilendirme kampanyalar› ve medya-
n›n bu kampanyalarda ne ölçüde yer al-
d›¤›;

Çocuklarla birlikte ve çocuklar için çal›flan
mesleklerdeki kiflilere sa¤lanan e¤itim;

Çocuklar›n korunmas› için gelifltirilen
herhangi bir ulusal strateji ve gelecek
için benimsenen hedefler;

Çocu¤un durumunun izlenmesi için
oluflturulan herhangi bir mekanizma,
bu maddenin uygulanmas›nda al›nan
mesafe ve karfl›lafl›lan güçlükler;

Kullan›lan göstergeler;

Esenli¤i aç›s›ndan tehdit oluflturan her-
hangi bir sömürüye maruz kalan çocu-
¤un fiziksel ve psikolojik tedavisini sa¤-
layarak topluma yeniden kazand›r›lma-
s› için al›nan önlemler;

Ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek
yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve
azamî yaflam ve geliflme hakk› olmak
üzere Sözleflme’nin genel ilkelerine yö-
nelik sayg› gösterilmesi için al›nan ön-
lemler;

Bu maddenin uygulanmas›nda, Sözlefl-
me’nin ilgili di¤er hükümlerinin de göz
önünde tutulmas› için al›nan önlemler;

Bu maddenin uygulanmas› alan›na giren
çocuklarla ilgili, yafla, cinsiyete, bölgeye,
k›r/kent ayr›m›na, ulusal, sosyal ve etnik
kökene göre ayr›flt›r›lm›fl veriler.

D. Az›nl›klara ya da yerli halklara men-
sup çocuklar (madde 30)

165. Etnik, dinî ya da dilsel bir az›nl›k
grubuna ya da yerli halka mensup bir
çocu¤un, kendi grubuna mensup bafl-
kalar›yla birlikte afla¤›daki fiillerde bu-
lunma hakk›ndan yoksun b›rak›lmama-
s› için benimsenen, yasal, idarî, e¤itsel,

malî ve sosyal nitelikte olanlar dahil her
tür önlemi belirtin:

Kendi kültürünün gereklerini yerine ge-
tirme;

Kendi dinini koruma ve bunun gerekle-
rini yerine getirme;

Kendi dilini kullanma.

166. Raporlar, bu konuda, baflka hu-
suslar›n yan›s›ra afla¤›daki bilgileri içer-
melidir:

Taraf Devlet’in egemenlik alan›ndaki
etnik, dinî ya da dilsel az›nl›klar ya da
yerli halklar;

Çocu¤un mensubu bulundu¤u az›nl›k
grubun ya da yerli halk›n kendi kimli¤i-
ni korumas› için al›nan önlemler;

Sözleflme’de yer alan haklar›n az›nl›k
gruba ya da yerli halka mensup çocuk-
lara da tan›n›p onlar taraf›ndan da kul-
lan›labilmesini sa¤lamak üzere al›nan
önlemler;

Herhangi bir ayr›mc›l›¤›n önlenmesi ve
bu çocuklara önyarg›l› davran›lmas›na
karfl› mücadele amac›yla, ayr›ca bu ço-
cuklar›n, sa¤l›k ve e¤itim alanlar› dahil
her alanda di¤erleriyle eflit f›rsatlardan
yararlanabilmeleri için al›nan önlemler;

Ayr›m gözetmeme, çocu¤un yüksek
yarar›, çocu¤un görüfllerine sayg› ve
azamî yaflam ve geliflme hakk› olmak
üzere Sözleflme’nin genel ilkelerine yö-
nelik sayg› gösterilmesi için al›nan ön-
lemler;

30. maddenin uygulanmas›nda, kiflisel
haklar alan›ndakiler dahil olmak üzere,
Sözleflme’nin di¤er hükümlerinin de
gözetilmesi, bu arada özellikle çocu-
¤un kimli¤inin korunmas›, aile ortam›
ve alternatif bak›m (örne¤in madde
20, parag. 3 ve madde 21) e¤itim ve
çocuk mahkemelerine iliflkin hükümle-
rin dikkate al›nmas› için benimsenen
önlemler;

Bu maddenin uygulanmas› alan›na giren
çocuklarla ilgili, yafla, cinsiyete, bölgeye,
k›r/kent ayr›m›na, ulusal, sosyal ve etnik
kökene göre ayr›flt›r›lm›fl veriler;

Bu maddenin uygulanmas›nda al›nan
mesafe, karfl›lafl›lan güçlükler ve gele-

cek için benimsenen hedefler.
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Girifl

‹htiyari Protokolün 8’inci maddesinin
1’inci paragraf›na göre Taraf Devletler,
Protokolün kendileri aç›s›ndan yürürlü-
¤e girdi¤i tarihten bafllayarak iki y›l için-
de, ‹htiyari Protokol hükümlerinin yafla-
ma geçirilmesi için al›nan önlemleri içe-
ren bir raporu Çocuk Haklar› Komite-
si’ne iletmek durumundad›rlar. Ayn›
Protokolün ayn› maddesinin 2’inci pa-
ragraf›na göre Taraf Devletler, bu ilk
rapordan sonra, Sözleflme’nin 44’üncü
maddesinin 1(b) paragraf› uyar›nca Ço-
cuk Haklar› Komitesi’ne sunacaklar› di-
¤er raporlarda, Protokolün uygulanma-
s›na iliflkin di¤er bilgilere de yer vere-
ceklerdir. ‹htiyari Protokolü kabul
eden, ancak Sözleflmenin taraf› duru-
munda olmayan Devletler, kapsaml› ra-
porun sunumunun ard›ndan her befl
y›lda bir rapor sunacaklard›r.

Komite, ‹htiyari Protokolün 8’inci mad-

desinin 3’üncü paragraf› ›fl›¤›nda, Taraf
Devletlerden, Protokolün uygulanmas›-
na iliflkin ek bilgiler isteyebilecektir.

Verilen raporlar, Taraf Devletin, ‹htiyari
Protokol’de yer alan haklar›n yaflama
geçirilmesi için att›¤› ad›mlar ve bu ko-
nuda sa¤lanan ilerlemeler konusunda
bilgi içermeli, ayr›ca, e¤er varsa, Proto-
kol kapsam›ndaki yükümlülüklerin yeri-
ne getirilmesiyle ilgili etmenlere ve güç-
lüklere de yer vermelidir.

Raporlara, konuyla ilgili yasal düzenle-
meleri ve yarg› kararlar›n›; sivil ya da as-
keri nitelikteki silahl› güçlere verilen ta-
limatlar› gösteren belgelerin kopyala-
r›yla birlikte, gene konuyla ilgili ayr›nt›l›
istatistik bilgiler, göstergeler ve yap›lan
araflt›rmalar efllik etmelidir. Taraf Dev-
letler, Komiteye raporlar›n› sunarken,
‹htiyari Protokol çerçevesindeki uygula-
malar›n, Sözleflme’nin temel ilkelerini
oluflturan çocu¤un yüksek yarar›na, ay-
r›m gözetmemeye; yaflama, yaflam ve

geliflme hakk›na ve çocu¤un görüflleri-
ne sayg›ya ne ölçüde uygun oldu¤unu
da belirtmelidirler. Ayr›ca, Komite’ye
verilecek bilgiler aras›nda, raporun na-
s›l haz›rland›¤›na; haz›rl›k sürecine hü-
kümet ve hükümet d›fl› kurulufllar›n ne
ölçüde kat›ld›klar›na iliflkin bilgiler de
yer alacakt›r. Son olarak raporlar, her-
hangi bir kiflinin belirlenen yafl s›n›rlar›
içinde olup olmad›¤›n› saptarken refe-
rans olarak kullan›lan tarihi de belirt-
melidir (örne¤in ilgili kiflinin do¤um ta-
rihi ya da ilgili kiflinin söz konusu yafl s›-
n›r›na ulaflt›¤› y›l›n ilk günü gibi). 

• Madde 1

Lütfen, yasal, idari ve baflka içerikte
olanlar dahil, silahl› kuvvetler içinde yer
al›p da henüz 18 yafl›na gelmemifl kifli-
lerin çat›flmalarda do¤rudan yer alma-
malar›n› sa¤lamak üzere al›nan önlem-
ler hakk›nda bilgi verin. Bu çerçevede,
özellikle afla¤›daki bafll›klara iliflkin bilgi-
ler önem tafl›maktad›r: 

Hükümetler için Rapor K›lavuzu
Çocuk Haklar› Sözleflmesi,

Çocuklar›n Silahl›
Çat›flmalara Dahil Olmalar›

Konusundaki ‹htiyari
Protokolün 8 (1) maddesi

uyar›nca Taraf Devletlerin
sunmalar› gereken ilk

raporlara iliflkin k›lavuz
Çocuk Haklar› Komitesi’nin 3 Ekim 2001 tarihinde yapt›¤› 736.

toplant›s›nda  (28. oturum) kabul edilmifltir
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‹lgili devletin yasalar›nda ve uygulama-
lar›nda “do¤rudan kat›lma”n›n ne anla-
ma geldi¤i;

Silahl› kuvvetlerin içinde yer al›p da he-
nüz 18 yafl›na gelmemifl kiflilerin çat›fl-
malar›n sürmekte oldu¤u bölgelerde
görevlendirilmemeleri için al›nan ön-
lemler ve bu önlemlerin uygulanmas›n-
da karfl›lafl›lan güçlükler;

Uygunsa, 18 yafl›ndan küçük silahl›
kuvvetler mensuplar›ndan, silahl› çat›fl-
malarda do¤rudan yer almad›klar› hal-
de mahkum olanlara iliflkin ayr›flt›r›lm›fl
bilgiler. 

• Madde 2

Lütfen, yasal, idari ve baflka içerikte
olanlar dahil, 18 yafl›n› doldurmayanla-
r›n silahl› kuvvetlere zorla al›nmalar›n›
engellemek üzere al›nan bütün önlem-
leri belirtin. Verilecek raporlar, bu ko-
nuda, baflka noktalar›n yan› s›ra flu bil-
gileri içermelidir:

Zorunlu askerlik süreci (ilk kay›ttan si-
lahl› kuvvetlere fiilen kat›lmaya kadar)
ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler ve bu süreçteki
her ad›m›n asgari yaflla iliflkisi; bu süreç-
te, silah alt›na al›nanlar›n ne zaman si-
lahl› kuvvetlerin tam üyesi say›ld›klar›;

Zorunlu askerlik için önceden gerekli gö-
rülen ve yafl konusunda bilgi veren bel-
geler (nüfus ka¤›d›, yeminli beyan, vb.);

Ola¤anüstü durumlarda (s›k›yönetim gi-
bi) askere al›nma yafl›n›n daha küçük
tutulmas›na cevaz veren yasal hüküm-
ler. Böyle durumlarda yafl s›n›r›n›n ne
kadar afla¤› çekilebilece¤ine ve bu de¤i-
flikli¤in koflul ve usullerine iliflkin bilgiler.

Zorunlu askerlik hizmetinin ask›ya al›n-
d›¤›, ancak büsbütün kald›r›lmad›¤› Ta-
raf Devletlerde, daha önceki düzenle-
mede belirlenen asgari yafl ve bu dü-
zenlemenin nas›l ve hangi koflullarda
yeniden getirilebilece¤i. 

• Madde 3, paragraf 1

Raporlarda özellikle flu bilgiler yer al-
mal›d›r: 

Protokolün onaylanmas› ya da imzalan-
mas› üzerine yap›lan aç›klamada gönül-
lü askerlik hizmeti için belirlenen asga-
ri yafl ve bu yaflta daha sonra yap›lm›fl
olabilecek de¤ifliklikler;

Gerekti¤inde, 18 yafl›ndan küçük olup

gönüllülük temelinde ülkedeki silahl›
kuvvetlere al›nan çocuklar hakk›nda ay-
r›flt›r›lm›fl (örne¤in cinsiyete, yafla, böl-
geye, k›r/kent ayr›m›na, sosyal ve etnik
kökene ve askeri rütbelere göre) veriler;

Gerekti¤inde, Çocuk Haklar› Sözleflme-
si’nin 38’inci maddesinin 3’üncü parag-
raf› uyar›nca, 18 yafl›na gelmedikleri
halde gönüllü askerlik için baflvuranlar
aras›nda önceli¤in yafllar› en büyük
olanlara verilmesini sa¤lamak üzere al›-
nan önlemler. Bu çerçevede, askere al›-
nan 18 yafl›ndan küçükleri korumaya
yönelik özel önlemler hakk›nda da bilgi
verilmelidir.

• Madde 3, paragraflar 2 ve 4

Raporlarda özellikle flu bilgiler yer al-
mal›d›r: 

Ba¤lay›c› bildirgenin benimsenmesin-
den önce Taraf Devlette konuya iliflkin
olarak cereyan eden tart›flmalar ve bu
tart›flmalarda yer alanlar;

Gerekti¤inde, asgari yafl›n 18’in alt›nda
belirlenmifl olmas› durumunda bildirge-
yi daha da güçlendirmek için ulusal (ya
da bölgesel, yerel vb.) ölçeklerde cere-
yan eden tart›flmalar, gerçeklefltirilen
giriflimler ve aç›lan kampanyalar.

• Madde 3, paragraf 3

Raporlar, Taraf Devletlerin askere gö-
nüllü yaz›lma ile ilgili olarak sa¤lad›kla-
r› asgari güvenceler ve bu güvencelerin
yaflama geçirilmesi konusunda bilgi
vermeli ve afla¤›daki hususlara aç›kl›k
getirmelidir:

Askere gönüllü yaz›lma niyetinin aç›k-
lanmas›ndan silahl› kuvvetlere fiilen ka-
t›lmaya kadar olan uzanan süreç içinde
izlenen usullerin ayr›nt›l› anlat›m›;

Gönüllüler askere al›nmadan önce ger-
çeklefltirilen t›bbi muayene;

Gönüllülerin yafllar›n›n belirlenmesinde
kullan›lan belgeler (nüfus ka¤›d›, ye-
minli beyan, vb.); 

Gönüllülere ve ana babalar›na ya da
yasal vasilerine verilip, bu kiflilerin ken-
di görüfllerini oluflturmalar›na ve asker-
likte ne gibi hizmetlerin beklendi¤ini
bilmelerini sa¤layacak bilgiler. Bu konu-
larda bilgilendirmeyi sa¤layan belgeler
varsa bunlar da rapora eklenecektir;

Askerlikte asgari fiili hizmet süresi; er-

ken terhis koflullar›; 18 yafl›ndan küçük-
lere askeri disiplin ve ceza uygulama
usulleri; bu çerçevede kovuflturulan ve
göz alt›nda tutulan çocuk asker say›s›
ve ayr›flt›r›lm›fl veriler; asker kaçakl›¤›
halinde uygulanabilecek asgari ve aza-
mi yapt›r›mlar;

Ülkedeki silahl› kuvvetlerin askere gö-
nüllü yaz›lmay› teflvik etmek üzere bafl-
vurduklar› özendiriciler (burs, ilan, okul-
larda ve spor karfl›laflmalar›nda toplan-
t›, vb. gibi).

• Madde 3, paragraf 5 

Raporlarda, di¤er hususlar›n yan› s›ra
afla¤›daki konularda bilgi sa¤lanmal›d›r:

Silahl› kuvvetler taraf›ndan yönetilen ya
da onun denetimi alt›ndaki okullara ka-
bulde asgari yafl;

Silahl› kuvvetler taraf›ndan yönetilen ya
da onun denetimi alt›ndaki okullar hak-
k›nda, bu okullar›n say›s›n›, sa¤lanan
e¤itim türünü, akademik e¤itimle askeri
e¤itimin göreli a¤›rl›klar›n›, e¤itimin sü-
resini, ders veren akademik/askeri kiflile-
ri ve e¤itim tesislerini de içeren bilgiler;

Çocuk haklar›n› da içerebilecek konular
dahil, müfredatta insan haklar›na ve in-
sani ilkelere ne kadar yer verildi¤i;

Bu okullara giden ö¤renciler hakk›nda
ayr›flt›r›lm›fl (örne¤in cinsiyet, yafl, böl-
ge, k›r/kent, sosyal ve etnik köken ba-
z›nda) veriler; ö¤rencilerin statüsü (si-
lahl› kuvvetler mensubu say›l›p say›lma-
d›klar›); seferberlik ya da silahl› çat›flma,
gerçek bir askeri ihtiyaç ya da ola¤anüs-
tü hal durumunda bu kiflilere tan›nacak
statü; okullara devam eden çocuklar›n
herhangi bir zaman bu e¤itimi kesip as-
kerlik d›fl› kariyere yönelme imkanlar›;

Okullarda disiplinin çocu¤un insan ola-
rak sayg›nl›¤›yla uyumlu yollardan sa¤-
lanmas›na ve bu konuda flikayet meka-
nizmalar›n›n ifllemesine iliflkin olarak
al›nan önlemler. 

• Madde 4

Lütfen, di¤er hususlar›n yan› s›ra afla¤›-
daki konularda bilgi verin:

‹lgili Devletin topraklar›nda ya da bu
topraklar› üs olarak kullanarak faaliyet
gösteren ya da bu topraklar› s›¤›nak
olarak kullanan silahl› gruplar;

Taraf Devletin silahl› gruplarla olan gö-
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rüflmelerinde gelinen nokta;

Silahl› gruplar taraf›ndan silah alt›na al›-
narak çat›flmalarda kullan›lan çocuklar-
la Devlet taraf›ndan tutuklanan hakk›n-
da ayr›flt›r›lm›fl veriler (örne¤in yafl, cin-
siyet, bölge, k›r/kent, sosyal ve etnik
köken, silahl› gruplarda geçen süre ve
çat›flmalarda ne kadar süreyle yer al›n-
d›¤› baz›nda); 

Silahl› gruplar›n 18 yafl›ndan küçük ço-
cuklar› silah alt›na al›p çat›flmalarda kul-
lanmayacaklar› yönündeki yaz›l› ya da
sözlü herhangi bir niyet beyan›;

‹lgili devlet taraf›ndan benimsenip, 18
yafl›n alt›ndaki çocuklar›n silah alt›na
al›nmalar›n›n önlenmesi konusunda si-
lahl› gruplar›n ve topluluklar›n duyarl›l›k
düzeylerini yükseltmeyi; silah alt›na al›-
n›p çat›flmalarda kullan›lmayla ilgili ola-
rak ‹htiyari Protokolde yer alan yasal
görevlerin yerine getirilmesini öngören
önlemler;

18 yafl›ndan küçük çocuklar›n bu tür
gruplar taraf›ndan silahland›r›l›p çat›fl-
malarda kullan›lmas›n› yasaklamak ve
bu fiilleri cezaland›rmak için al›nan ya-
sal önlemler ve bu tür fiillere uygula-
nan yarg› kararlar›;

Mülteci çocuklar, ülkelerinden olanlar,
sokak çocuklar›, kimsesiz çocuklar gibi
silahland›r›lma riskleri en yüksek olan
çocuklar›n silah alt›na al›nmalar›n› önle-
mek üzere gelifltirilen programlar (ör-
ne¤in nüfus kayd› kampanyalar› gibi).

• Madde 5

Lütfen, ilgili Devlette uygulanan ve ço-
cuk haklar›n›n gerçekleflmesi aç›s›ndan
daha elveriflli içerik tafl›yan ulusal yasa,
uluslararas› belge ve uluslararas› insani
hukuk hükümlerini belirtiniz. Verilecek
raporlarda, ayr›ca, çocuklar›n silahl› ça-
t›flmalarda yer almalar› ile ilgili belli bafl-
l› uluslararas› belgelerin ilgili devlet ta-
raf›ndan onaylanma durumu ve bu ko-
nuda üstlenilen di¤er taahhütlere de
yer verilmelidir. 

• Madde 6, paragraf 1 ve 2

Lütfen, ‹htiyari Protokolün ilgili Devle-
tin yarg› alan› içinde etkili biçimde uy-
gulanmas›n› ve yerine getirilmesini sa¤-
lamak üzere al›nan önlemler konusun-

da bilgi veriniz. Bu bilgiler, afla¤›daki
hususlar› da kapsamal›d›r:

Ulusal yasalar›n bu gözle yeniden de-
¤erlendirilmesi ve yap›lan de¤ifliklikler;

‹htiyari Protokolün ulusal yasalar içinde
sahip oldu¤u statü, ulusal yasalara gö-
re uygulama önceli¤ine sahip olup ol-
mad›¤› ve e¤er söz konusu ise ilgili
Devletin Protokole koymufl oldu¤u çe-
kinceleri geri çekme niyeti tafl›y›p tafl›-
mad›¤›;

‹htiyari Protokol hükümlerinin uygulan-
mas›na yetkili resmi kurumlar; bu ku-
rumlarla bölgesel ve yerel yetkililer ve
sivil toplum aras›ndaki eflgüdümün na-
s›l sa¤land›¤›;

‹htiyari Protokolün uygulanmas›n› izle-
meye ve özellikle de¤erlendirmeye yö-
nelik mekanizmalar ve araçlar;

‹htiyari Protokolün hükümlerini de kap-
samak üzere, çocuk haklar›yla ilgili ko-
nularda görev yapan personelin gerek-
li e¤itimi görmesi için al›nan önlemler;
‹htiyari Protokolün baflta askere alma
ifllemlerinde görev yapanlar olmak üze-
re bütün yetiflkinlere ve çocuklara ula-
flabilecek dillerden yayg›nlaflt›r›lmas› ve
çocuklarla birlikte ve çocuklar için çal›-
flan görevlilerin bu konuda uygun e¤i-
tim almalar›. 

• Madde 6, paragraf 3

Gerekti¤i durumlarda, lütfen, silahs›z-
land›rma, terhis, çocuklar›n fiziksel ve
psikolojik anlamda rehabilitasyonu ve
toplumla yeniden bütünleflmeleri için
al›nan önlemleri belirtin. Bu bilgilerde,
k›z çocuklar›n özel durumu dikkate
al›nmal›d›r. Bu çerçevede verilecek bil-
giler afla¤›daki hususlar› da içermelidir:

Yukar›da belirtilen programlarca kap-
sanan çocuklar hakk›nda ayr›flt›r›lm›fl
bilgiler; bu çocuklar›n silahl› kuvvetler
ve silahl› gruplarla iliflkiler aç›s›ndan bu-
lunduklar› konum (örne¤in çocuklar›n
silahl› kuvvetler ya da gruplarla iliflkileri-
nin ne zaman sona erdi¤i gibi);

Bu tür programlar için ayr›lan bütçe,
çal›flt›r›lan görevliler ve bu görevlilerin
e¤itimi, programlara kat›lan kurulufllar,
bunlar›n aras›ndaki iflbirli¤i; programla-
ra sivil toplumun ve yerel topluluklar›n

kat›l›m›, vb.;

Çocuklar›n toplumla yeniden bütünlefl-
meleri için al›nan önlemler; örne¤in, ge-
çifl dönemi olarak genel ve mesleki e¤i-
time yönlendirme, aile ve toplumla ye-
niden bütünleflme; yarg› önlemleri vb.
gibi. Bu arada, en baflta yafllar› ve cinsi-
yetleri itibar›yla çocuklar›n özel gereksi-
nimlerinin ne ölçüde dikkate al›nd›¤›. 

Bu tür programlara kat›lan çocuklar›n,
medya ve çeflitli çevreler taraf›ndan is-
tismar›n› önlemek, özel yaflam› koru-
mak üzere al›nan önlemler;

Çocuklar›n silah alt›na al›nmalar›n› suç
sayan hükümlerin benimsenmesi ve bu
suçun çat›flmalarla ilgili yarg› mekaniz-
malar›nda yer almas› (örne¤in, savafl
suçlar› mahkemeleri, gerçekleri araflt›r-
ma ve uzlaflt›rma organlar› vb. gibi);

Çocuk Haklar› Sözleflmesi uyar›nca bu
mekanizmalarda çocu¤un hem bir
ma¤dur hem de bir tan›k olarak hakla-
r›n› güvence alt›na almak üzere baflvu-
rulan önlemler;

Silahl› kuvvetlerde bulunduklar› süre
içinde ifllemifl olabilecekleri suçlarla ilgi-
li olarak çocuklar›n tafl›d›klar› cezai so-
rumluluk ve bu çocuklara uygulanabile-
cek yarg›lama süreçleri; bu süreçlerde
çocuk haklar›na ne ölçüde sayg› göste-
rildi¤i;

Gerekti¤i durumlarda, silahs›zland›rma,
terhis, fiziksel ve psikolojik rehabilitas-
yon ve toplumla yeniden bütünleflme
gibi konular› da kapsayacak biçimde,
yap›lan bar›fl anlaflmalar›n›n öngördü-
¤ü hükümler. 

• Madde 7

Verilecek raporlar, ‹htiyari Protokolün
uygulanmas› çerçevesinde, teknik iflbir-
li¤i ve mali yard›m boyutlar› dahil ol-
mak üzere gerçeklefltirilen iflbirliklerine
de yer vermelidir. Raporlar, bu kapsam-
da, iflbirli¤inin di¤er biçimlerinin yan› s›-
ra, ilgili Devletin talep ya da teklif etti-
¤i teknik iflbirli¤i ve mali yard›mlardan
da söz etmelidir. Lütfen, ilgili Devletin,
mevcut iki tarafl›, çok tarafl› ya da di-
¤er yard›m programlar› çerçevesinde
bu konuda mali yard›m sa¤layabilecek
konumda olup olmad›¤› konusunda bil-
gi veriniz.
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L G‹R‹fi

‹htiyari Protokolün 12. madde 1. pa-
ragraf› gere¤ince taraf devletlerden
her biri, bu protokolün kendisi için yürür-
lü¤e girdi¤i tarihten itibaren 2 y›l içinde
‹htiyari Protokolde yer alan hükümlerin
yaflama geçirilmesi için al›nan önlemler
konusunda kapsaml› bilgiler veren bir
raporu Çocuk Haklan Komitesine suna-
cakt›r. ‹htiyari Protokolün 12.madde
2.paragraf›na göre bu raporun sunul-
mas› esnas›nda taraf devletler, Sözlefl-
menin 44. maddesinin l (b) paragraf›na
uygun olarak sunacaklar› rapora, ‹hti-
yari Protokolün uygulanmas›na iliflkin
di¤er bilgileri de ekleyeceklerdir. ‹htiyari
Protokole taraf olup da Sözleflme’ye ta-
raf olmayan taraf devletler ise her 5 y›lda
bir rapor vereceklerdir.

‹htiyari Protokolün 12. madde 3. pa-
ragraf› ›fl›¤›nda Komite, protokolün uy-
gulanmas›na iliflkin olarak taraf devletler-
den daha fazla bilgi talep edebilir.

Raporlar afla¤›daki hususlar hakk›nda bil-
gi içermelidir.

(a) ‹htiyari Protokolün iç hukuktaki yeri
ve yerel yarg› organlar› önündeki
uygulan›rl›¤›;

(b) Mümkün oldu¤u taktirde taraf dev-
letin ‹htiyari Protokole koydu¤u çe-
kinceleri geri çekme niyeti;

(c) ‹htiyari Protokolü uygulamakla görev-
li hükümet makamlar› ve kurulufllar›
ile bu makamlar›n sivil toplum ör-
gütleri, ifl sektörü ve medya da da-
hil bölgesel v^ yerel mercilerle koor-
dinasyonu;

(d) ‹htiyari Protokol hükümlerinin tüm
uygun yöntemler kullan›larak ço-
cuklar ve ana-babalar da dahil genifl
çapl› bir biçimde halka duyurulmas›,
e¤itimi ve ö¤retimi,

(e) Çocuklarla ve çocuklar için çal›flan
profesyonel gruplara ve ilgili di¤er
gruplara (iltica ifllemleri yapan ve hu-
kuku uygulamakla görevli olan kifliler,
sosyal hizmet uzmanlar› vb.) ‹htiyari
Protokolün duyurulmas› ve sunulan
uygun e¤itim yöntemleri;

(f) ‹htiyari Protokolün uygulanmas›n›
düzenli olarak denetlemek için kul-
lan›lan yöntemler ve usul ile flu ana
kadar karfl›lafl›lan temel güçlükler.

Komite’ye rapor sunan taraf devletler,
özellikle ayr›mc›l›k yap›lmamas›, çocu-
¤un yüksek yaran, yaflama hakk›, ha-
yatta kalma ve geliflme hakk› ile ço-
cu¤un görüfllerine sayg› konulan bafl-
ta olmak üzere, ‹htiyari Protokolün
uygulamas›n›n Çocuk Haklar›na Dair
Sözleflmenin genel ilkeleri ile ne ora-
da uyumlu oldu¤unu da belirtmelidir-

ler. Ayr›ca taraf devletler, ‹htiyari Pro-
tokolün uygulanmas›n›n Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflmenin hükümlerinin,
özellikle l, 11, 21, 32, 33, 34, 35 ve
36. maddelerinin (bkz. ‹htiyari Pro-
tokol önsöz k›sm›) uygulanmas›na ne
oranda katk›da bulundu¤unu da aç›kla-
mal›d›rlar. Bunlar›n yan› s›ra rapor ha-
z›rlanma süreci de Komite’ye aç›k-
lanmal› ve gerek raporun haz›rlan-
mas› ve gerekse da¤›t›lmas› sürecin-
de hükümetin ve hükümet d›fl› kuru-
lufllar›n kat›l›m durumlar› rapora ek-
lenmelidir.

Ayr›ca, bu ilkelerde de¤inilen bütün
alanlar bak›m›ndan, Komite taraf
devletleri afla¤›daki hususlar hakk›nda
bilgi vermeye davet etmektedir:

(a) ‹htiyari Protokolde ortaya konan
haklar›n kullan›lmas› konusunda el-
de edilen ilerlemeler hakk›nda bilgi;

(b)  E¤er  mevcutsa,  ‹ste¤e  Ba¤l›  Pro-
tokol  ile  getirilen yükümlülüklerin
yerine getirilmesini etkileyen et-
menlerin ve karfl›lafl›lan zorluklar›n
de¤erlendirilmesi;

(c) Taraf devletin ‹htiyari Protokol kap-
sam›nda giriflti¤i çeflitli faaliyetlere
ayr›lan bütçe hakk›nda bilgi;

(d) Ayr›flt›r›lm›fl ayr›nt›l› veri;

(e) Temel mevzuata iliflkin metinlerle,

Hükümetler için Rapor K›lavuzu
Sözleflmenin 12. maddesinin 1.

Parafraf›na göre Taraf
Devletlerce Çocuk Sat›fl›, Çocuk

Fahifleli¤i ve Çocuk Pornogrofisi
‹le ‹lgili ‹htiyari Protokole ‹liflkin
Sunulmas› ‹stenilen ‹lk Raporlar

‹le ‹lgili K›lavuz
Komiteni 1 fiubat 2002 tarihinde 777. toplant›s›nda (29. oturum)

kabul edildi¤i flekliyle
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idari nitelikteki ve di¤er ilgili metin-
lerin ve yarg› kararlar›n›n örnekleri
ile ilgili araflt›rmalar›n örnekleri.

II. ÇOCUKLARIN SATILMASININ, ÇO-
CUK PORNOGRAF‹S‹N‹N VE ÇOCUK
FUHfiUNUN YASAKLANMASI

‹ste¤e-Ba¤l› Protokolün 3. madde, 1.
paragraf›nda say›lan fulleri ve etkinlik-
leri tan›mlayan ve düzenleyen ceza ya-
salar› ve ilgili di¤er mevzuat hakk›nda
lütfen bilgi verin. Bu anlamda olmak
üzere lütfen afla¤›daki hususlar hakk›n-
da da bilgi sa¤lay›n:

(a) Bu fiillerden her birinin tan›m› kap-
sam›na giren çocuklar için kullan›-
lan yafl s›n›n;

(b) Her bir fiil bak›m›ndan o fiile uygula-
nacak ceza ve bu cezay› a¤›rlaflt›r›c›
veya hafifletici durumlar;

(c) Her bir fiil bak›mdan uygulanan za-
man afl›m› süresi

(d) ‹htiyari Protokolün 3, madde 1.
paragraf›nda belirtilmemekle bir-
likte, o taraf devletin ceza kanunla-
r›nda suç olarak hüküm alt›na al-
man di¤er fiil ya da etkinlikler;

(e) ‹htiyari Protokolün 3. madde 1. pa-
ragraf›nda say›lan fiil ve etkinlikler
nedeniyle tüzel kiflilerin hukuki so-
rumlu¤u; bu anlamda o taraf dev-
lette geçerli olan tüzel kifli tan›m›n›
da belirtin;

(f) Yukar›da belirtilen fiiller bak›m›n-
dan bu fiillerden herhangi birini
ifllemeye ya da ifltirake teflebbüsün
taraf devlet ceza yasalar› uyar›nca
ne flekilde de¤erlendirildi¤i;

Evlat edinme bak›m›ndan (madde 3 pa-
ragraf l (a) (ii) taraf devlette geçerli
olan iki tarafl› ve çok tarafl› anlaflmalar
ile taraf devletin çocu¤un evlat edinil-
mesi ifllemi ile ilgili olan tüm kiflilerin bu
uluslar aras› anlaflmalara uygun dav-
ranmas›n› ne flekilde güvence alt›na al-
d›¤›n› lütfen aç›klay›n.

III. CEZA YARGILAMA USULÜ 

Yarg›lama

‹htiyari Protokolün 3. madde 1. parag-
raf›nda belirtilen fiiller aç›s›ndan taraf
devletin yarg›lama yetkisini afla¤›daki
durumlar bak›m›ndan ne zaman kullan-
d›¤›na; yasal, yarg›sal ve idari nitelikte

olanlar dahil, bu konuya iliflkin tüm ted-
birlerle birlikte lütfen belirtin:

(a) Bu fiillerin taraf devletin s›n›rlan için-
de veya taraf devlet ad›na kay›tl› bir
gemide ya da bir uçakta ifllenmesi;

(b) Kendisine suç isnat edilen kiflinin ta-
raf devletin vatandafl› olmas› ya da
bu kiflinin ikametgah›n›n taraf dev-
let s›n›rlan içerisinde olmas›;

(c) Ma¤durun taraf devlet vatandafl› ol-
mas›;

(d) Kendisine suç isnat edilen kiflinin ta-
raf devletin s›n›rlan içinde bulunma-
s› ve taraf devletin bu kifliyi vatan-
dafl› oldu¤u ülkeye suç ifllemifl oldu-
¤u için iade etmemesi. Bu durum-
da, taraf devletin yarg›lama yetkisi-
ni  kullanmadan  önce,  suçlunun
iadesi talebinin gerekip gerekmedi-
¤im lütfen belirtiniz.

Taraf devletin cezai yarg›lama yetkisine
iliflkin baflka kurallar getiren ulusal dü-
zeydeki di¤er tüm tedbirleri de, yasal,
yarg›sal ve idari nitelikte olanlar da dahil
olmak üzere lütfen bildirin.

Suçlular›n ‹adesi

‹htiyari Protokolün 5. maddesinde say›-
lan çeflitli durumlara özellikle dikkat
ederek. ‹htiyari Protokolün 3. madde
1. paragraf›nda belirtilen fiiller bak›-
m›ndan taraf devlette geçerli olan suç-
lular›n iadesine iliflkin politika hakk›nda
lütfen bilgi sa¤lay›n. Taraf devlet için
geçerli olan her durum için bu ilkelerin
I 5 (d) paragraf›nda talep edilen
aynfltmlm›fl verilerin ›fl›¤›nda ilgili dev-
letlerden gelen ya da yollanan suçlula-
r›n iadesi taleplerinin say›s›n› lütfen
bildirin ve suçlular ile ma¤durlar hak-
k›nda aynfltmlm›fl veri (yafl, cinsiyet, uy-
ruk v.b.) sa¤lay›n. Ayr›ca suçlular›n ia-
desi usulünün süresi hakk›nda da bilgi
verin ve yap›lan ya da alman iade
talepleri ile bunlar aras›nda baflar›s›zl›kla
sonuçlananlar› aç›klay›n.

Yasal, yarg›sal ve idari nitelikli olanlar
da dahil olmak üzere, afla¤›daki husus-
lara iliflkin olarak al›nan tedbirler hakk›n-
da lütfen bilgi sa¤lay›n›z:

(a) ‹htiyari Protokolün 7 (a) maddesin-
de belirtilen mallara ve di¤er varl›k-
lara el konulmas› ve bunlar›n müsa-
deresi;

(b) ‹htiyari Protokolün 3. madde 1. pa-
ragraf›nda belirtilen suçlan ifllemek
için kullan›lan tesislerin geçici ya da
sürekli biçimde kapat›lmas›.

IV. ÇOCUK MA⁄DURLARIN HAKLARI-
NIN KORUNMASI

12. Yasal, yarg›sal ve idari nitelikli olan-
lar da dahil olmak üzere, ‹htiyari Proto-
kolün 8. maddesi ile 9. maddesinin 3.
ve 4. paragraflar› ›fl›¤›nda, cezai yarg›la-
ma sürecinin tüm aflamalar›nda, bir ta-
raftan kendisine suç isnat edilen kiflinin
de haklan güvence alt›na al›narak ve
ona da adil bir yarg›lama sa¤lanarak,
‹htiyari Protokol ile yasaklanm›fl olan fi-
illere maruz kalan çocuk ma¤durlar›n
bütün haklar›n›n ve ç›karlar›n›n korun-
mas›n› amaçlayan önlemler hakk›nda
lütfen bilgi verin. Özellikle afla¤›daki
hususlar› güvence alt›na almak için ka-
bul edilen önlemleri lütfen aç›klay›n:

(a) Ceza yarg›lama sistemi içinde çocuk
ma¤durlara yönelik ifllemler içeren
ilgili yerel mevzuat ve düzenlemeler
yap›l›rken, bunlarda birincil önceli-
¤in çocu¤un yüksek yarar›m gözet-
mek olarak belirlenmesini sa¤lamaya
yönelik önlemler;

(b) Ma¤durun gerçek yafl›n›n belirlene-
medi¤i durumlarda da cezai sorufl-
turma sürecinin bafllat›lmas›n› sa¤-
lamaya yönelik önlemler ile bu du-
rumda gerçek yafl›n belirlenmesin-
de kullan›lacak araçlar› belirtin;

(c) Çocuk bak›m›ndan duyarl› olan bir
usulün kabul edilmesine yönelik ön-
lemler-, bu anlamda çocu¤un sayg›n-
l›¤› ve de¤eri korunmal›, kültürel
geçmifline özel bir önem verilmeli ve
bu hususlara araflt›rma, soruflturma,
duruflma ve çocuk ma¤durlar ve ta-
n›klar›n ifadelerinin al›nd›¤› durum-
larda dikkat edilmelidir; bu anlamda
çocu¤un veli ya da vasisini bulundur-
ma hakk›, bir hukuki dan›flman tara-
f›ndan temsil edilme hakk› ve ücret-
siz hukuki yard›ma baflvurma hakk›
gözetilmelidir. Ayr›ca ‹htiyari Proto-
kol ile yasaklanan ifllemlerin do¤ru-
dan bir sonucu olarak çocu¤un bir
suç ifllemesi halinde ona uygulana-
cak hukuka göre karfl›laflabilece¤i
hukuki sonuçlar› da lütfen bildirin;
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(d) Hukuki süreç boyunca çocu¤un bil-
gilendirilmesine yönelik önlemler ile
bu görevi yerine getirmekle görevli
kiflileri bildirin;

(e) Çocu¤un görüfllerim, gereksinimle-
rini ve duyarl›l›klar›n› dile getirmesi-
ne imkan tan›yan önlemler;

(f) Çocuk ma¤durlara, psiko-sosyal,
psikoloji ve iletiflim dili (çeviri) bak›-
m›ndan yarg›lama sürecinin her
aflamas›nda destek sa¤layacak
olanlar da dahil, gerekli destek hiz-
metlerinin sa¤lanmas›na yönelik ön-
lemler;

(g) Çocuk ma¤durlar›n özel yaflamlar›-
n›n ve kimliklerinin gerekti¤i biçim-
de korunmas›n› sa¤lamaya yönelik
önlemler;

(h) Gerekti¤i durumlarda çocuk ma¤dur-
lar›n, ailelerinin ve onlar›n yarar›na ta-
n›kl›k eden tan›klar›n, suçlar›n önle-
mesi ve/veya çocuklar›n korunmas›
ve çocuk ma¤durlar›n topluma ye-
niden kazand›r›lmas› ile u¤raflan ki-
fli veya kurulufllar›n tehdit ve misille-
melere karfl› korunmalar›na vönelik
önlemler;

(i) Çocuk ma¤durlar›n, herhangi bir ay›-
r›mc›l›k yap›lmaks›z›n yeterli usuli ifl-
lemlere eriflmesini sa¤lamaya, hu-
kuken sorumlu olan kiflilerden u¤ra-
d›klar› zarara karfl›l›k tazminat alma-
ya yönelik önlemler ile davalar›n so-
nuçland›r›lmas›nda, kararlar›n tebli-
¤inde ve çocuk ma¤durlara tazminat
ödenmesinde gereksiz gecikmeler-
den kaç›n›lmas›na yönelik önlemler;

(j) Çocuk ma¤durlar›n toplumla tam
olarak bütünleflmelerini ve tam ola-
rak fiziksel ve ruhsal aç›dan iyilefl-
melerini sa¤layacak olanlar da dahil
olmak üzere, gerekli tüm yard›m› al-
mas›n› güvence alt›na alan önlemler.

V. ÇOCUKLARIN SATILMASININ,
ÇOCUK FUHfiUNUN VE ÇOCUK
PORNOGRAF‹S‹N‹N ÖNLENMES‹

13. ‹htiyari Protokolün 9. madde l, 2 ve
5. paragraflar› ile 10. madde L paragra-
f› ›fl›¤›nda lütfen afla¤›daki konular hak-
k›nda bilgi sa¤lay›n:

(a) Yasal, yarg›sal ve idari nitelikte olanlar
da dahil olmak üzere, ‹htiyari Proto-
kolde öngörülen  fiillerin  ifllenmesi-

ni engellemeye  yönelik  önlemler
ile  sosyal  politikalar ve programlar,
raporlar bu engelleyici önlemler ile
korunan çocuklar hakk›nda bilginin
yan› s›ra özellikle bu fiillere karfl› sa-
vunmas›z ve güç durumda olup he-
def oluflturan çocuklar bak›m›ndan
al›nan önlemleri de içermelidir;

(b) ‹htiyari Protokol ile yasaklanan fiiller
hakk›nda genel kamuoyunda bu
konuya iliflkin bilinç ve duyarl›l›k
oluflturmak üzere kullan›lan yön-
temler. Lütfen afla¤›daki hususlar›
da kapsayacak flekilde ayr›flt›r›lm›fl bil-
gi sa¤lay›n:

(i) Duyarl›l›k sa¤lamaya yönelik çeflitli
bilgilendirme ve e¤itim çal›flmala-
r›; (ü) Konu ile ilgili kifliler;

(iii) Hükümet organlar› ile hükümet
d›fl› kurulufllar›n, ifl dünyas›n›n,
medyan›n ve benzeri kat›l›m›;

(iv) Çocuklar›n/çocuk ma¤durlar›n›n
ve/veya topluluklar›n kat›l›m›;

(v) Bu çal›flmalar›n kapsam› (yerel,
bölgesel, ulusal ve/veya uluslar
aras›);

(c) Yasal, yarg›sal ve idari nitelikte olanlar
da dahil olmak üzere, ‹htiyari Proto-
kolde tan›mlanan ihlalleri içeren ta-
n›t›c› materyallerin üretilmesini ve
da¤›t›lmas›n› etkili bir biçimde önle-
meye yönelik kabul edilen önlemle-
rin yan› s›ra bu durumu izlemeyi
sa¤layacak yöntemleri de belirtin;

VII. ULUSLAR ARASI YARDIM VE
‹fiB‹RL‹⁄‹

Önleme

‹htiyari Protokolün 10. madde 3. pa-
ragraf› ›fl›¤›nda, taraf devlet taraf›ndan
çocuklar› al›n›p sat›lma, fuhufl, pornog-
rafi ve seks turizmi gibi fiillere aç›k k›-
lan, özellikle yoksulluk ve az geliflmifllik
gibi temel nedenleri ele alan uluslar
aras› iflbirli¤ini gelifltirmeye yönelik ola-
rak yürütülen faaliyetler hakk›nda lütfen
bilgi verin;

Ma¤durlar›n Korumas›

15. ‹htiyari Protokolün 10. madde 2.
paragraf› ›fl›¤›nda, çocuk ma¤durlar›n
fiziksel ve psikolojik tedavileri, toplum-
la yeniden bütünleflmeleri ve ülkelerine
iade edilmeleri konusundan karfl›l›kl›

olarak yard›mlaflmaya yönelik uluslar ara-
s› iflbirli¤i hakk›nda lütfen bilgi sa¤lay›n;

Hukukun Uygulanmas›

‹htiyari Protokolün 6. ve 10. maddeleri
›fl›¤›nda, ‹htiyari Protokolün 3. madde
1. paragraf›nda say›lan fiillere iliflkin ola-
rak sürdürülecek cezai yarg›lama usulü-
nün her aflamas› ve bölümüne iliflkin ola-
rak (yakalama, soruflturma, yarg›lama,
cezaland›rma, hükmün icras› ve suçlu-
lar›n iadesi) taraf devletçe sa¤lanan
yard›m ve iflbirli¤i hakk›nda lütfen bilgi
verin. ‹ste¤e Ba¤l› Protokolün 7 (b)
maddesi uyar›nca, baflka bir taraf dev-
let taraf›ndan mallara el konulmas›na
ya da müsadere edilmesine yönelik ta-
leplerle, ‹htiyari Protokolün 7 (a) mad-
desinde belirtilen taleplere iliflkin olarak
lütfen bilgi verin;

‹lgili taraf devletin de taraf oldu¤u, iki
tarafl›, bölgesel ve/veya çok tarafl› söz-
leflmeleri, anlaflmalar› ya da di¤er dü-
zenlemeleri; ve/veya bu ba¤lamda ilgi-
li her ulusal mevzuat› lütfen bildirin. Ta-
raf devletin makamlar›, ulusal ve uluslar
aras› hükümet d›fl› kurulufllarla, uluslar
aras› kurulufllar aras›nda öngörülen iflbir-
li¤i ve koordinasyon hakk›nda lütfen bilgi
verin;

Mali ve Di¤er Yard›mlar

18. Yukar›da (14-17. paragraflar) belir-
tilen uluslar aras› iflbirli¤i kapsam›nda,
mevcut çok tarafl›, iki tarafl› ya da di¤er
programlar çerçevesinde sa¤lanan
ve/veya al›nan mali, teknik ya da di¤er
her tür yard›m hakk›nda lütfen bilgi sa¤-
lay›n;

VII. D‹⁄ER HUKUKÎ HÜKÜMLER

19. ilgili devlette çocuk haklar›n›n ta-
n›nmas› bak›m›ndan daha genifl kap-
saml› olan. e¤er mevcutsa yürürlükteki
ulusal mevzuat ve uluslar aras› hukuk
hükümlerini lütfen bildirin. Raporlar ay-
r›ca taraf devletin, çocuklar›n sat›lmas›-
na, çocuk fuhfluna, çocuk pornografisi-
ne ve çocuk seks turizmine yönelik te-
mel uluslar aras› belgeleri onaylama sü-
reci hakk›nda bilgilerin yan› s›ra, belirti-
len konulara iliflkin hükümlerin uygu-
lanmas› ve o devlette karfl›lafl›lan güç-

lükler hakk›nda da bilgi içermelidir.
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‹nsanl›k ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysi-
yetin ve bunlar›n eflit ve devir kabul etmez haklar›-
n›n tan›nmas› hususunun, hürriyetin, adaletin ve
dünya bar›fl›n›n temeli olmas›na, 

‹nsan haklar›n›n tan›nmamas› ve hor görülmesinin
insanl›k vicdan›n› isyana sevkeden vahfliliklere se-
bep olmufl bulunmas›na, dehfletten ve yoksulluk-
tan kurtulmufl insanlar›n, içinde söz ve inanma
hürriyetlerine sahip olacaklar› bir dünyan›n kurul-
mas› en yüksek amaçlar› olarak ilân edilmifl bulun-
mas›na, 

‹nsan›n zulüm ve bask›ya karfl› son çare olarak
ayaklanmaya mecbur kalmamas› için insan haklar›-
n›n bir hukuk rejimi ile korunmas›n›n esasl› bir za-
ruret olmas›na, 

Uluslararas›nda dostça iliflkiler gelifltirilmesini tefl-
vik etmenin esasl› bir zaruret olmas›na, 

Birleflmifl Milletler halklar›n›n, fiart’ta, insan›n te-
mel haklar›na, insan flahs›n›n haysiyet ve de¤erine,
erkek ve kad›nlar›n eflitli¤ine olan imanlar›n› bir ke-
re daha ilân etmifl olmalar›na ve sosyal ilerlemeyi
kolaylaflt›rmaya, daha genifl bir hürriyet içerisinde

daha iyi hayat flartlar› kurmaya karar verdiklerini
beyan etmifl bulunmalar›na, 

Üye Devletler’in, Birleflmifl Milletler Örgütü ile iflbir-
li¤i ederek insan haklar›na ve temel hürriyetlerine
bütün dünyada gerçekten sayg› gösterilmesinin
teminini taahhüt etmifl olmalar›na, 

Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe ayn› flekilde an-
lafl›lmas›n›n yukar›daki taahhüdün yerine getirilme-
si için son derece önemli bulunmas›na göre, 

Birleflmifl Milletler Genel Kurulu,

‹nsanl›k toplulu¤unun bütün bireyleriyle kuruluflla-
r›n›n bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak
e¤itim ve ö¤retim yoluyla bu hak ve özgürlüklere
sayg›y› gelifltirmeye, giderek artan ulusal ve ulusla-
raras› önlemlerle gerek üye devletlerin halklar› ve
gerekse bu devletlerin yönetimi alt›ndaki ülkeler
halklar› aras›nda bu haklar›n dünyaca etkin olarak
tan›nmas›n› ve uygulanmas›n› sa¤lamaya çaba
göstermeleri amac›yla tüm halklar ve uluslar için
ortak ideal ölçüleri belirleyen bu ‹nsan Haklar› Ev-
rensel Bildirgesini ilan eder.

Madde 1

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bak›m›ndan eflit do¤ar-

lar. Ak›l ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karfl› kardefllik an-

lay›fl›yla davranmal›d›rlar. 

Madde 2

Herkes, ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya baflka bir gö-

rüfl, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, do¤ufl veya herhan-

gi baflka bir ayr›m gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan

bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. 

Ayr›ca, ister ba¤›ms›z olsun, ister vesayet alt›nda veya özerk

olmayan ya da baflka bir egemenlik k›s›tlamas›na ba¤l› ülke

yurttafl› olsun, bir kimse hakk›nda, uyru¤unda bulundu¤u

devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararas› statü-

sü bak›m›ndan hiçbir ayr›m gözetilmeyecektir. 

Madde3

Yaflamak, özgürlük ve kifli güvenli¤i herkesin hakk›d›r. 

‹nsan Haklar›
Evrensel Bildirgesi

Genel Kurul’un 10 Aral›k 1948
tarih ve 217 A (III) say›l› karar›yla

kabul ve ilan edilmifltir.

Önsöz
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Madde 4

Hiç kimse kölelik veya kulluk alt›nda
bulundurulamaz, kölelik ve köle ticare-
ti her türlü biçimde yasakt›r.

Madde 5

Hiç kimseye iflkence yap›lamaz, zalim-
ce, insanl›k d›fl› veya onur k›r›c› davran›fl-
larda bulunulamaz ve ceza verilemez.

Madde 6

Herkesin, her nerede olursa olsun, hu-
kuksal kiflili¤inin tan›nmas› hakk› vard›r. 

Madde 7

Herkes yasa önünde eflittir ve ayr›m gö-
zetilmeksizin yasan›n korunmas›ndan
eflit olarak yararlanma hakk›na sahiptir.
Herkesin bu Bildirgeye ayk›r› her türlü
ayr›m gözetici iflleme karfl› ve böyle ifl-
lemler için yap›lacak her türlü k›flk›rt-
maya karfl› eflit korunma hakk› vard›r. 

Madde 8

Herkesin anayasa yada yasayla tan›n-
m›fl temel haklar›n› çi¤neyen eylemlere
karfl› yetkili ulusal mahkemeler eliyle et-
kin bir yarg› yoluna baflvurma hakk›
vard›r. 

Madde 9

Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tu-
tuklanamaz ve sürgün edilemez. 

Madde 10

Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirle-
nirken ve kendisine bir suç yüklenirken,
tam bir flekilde davas›n›n ba¤›ms›z ve
tarafs›z bir mahkeme taraf›ndan hakça
ve aç›k olarak görülmesini istemeye
hakk› vard›r. 

Madde 11

1. Kendisine bir suç yüklenen herkes,
savunmas› için gerekli olan tüm güven-
celerin tan›nd›¤› aç›k bir yarg›lama so-
nunda, yasaya göre suçlu oldu¤u sap-
tanmad›kça, suçsuz say›l›r. 

2. Hiç kimse ifllendi¤i s›rada ulusal yada
uluslararas› hukuka göre bir suç olufl-
turmayan herhangi bir eylem veya ih-
malden dolay› suçlu say›lamaz. Kimse-
ye suçun ifllendi¤i s›rada uygulanabile-
cek olan cezadan daha a¤›r bir ceza ve-
rilemez. 

Madde 12

Kimsenin özel yaflam›na, ailesine konu-
tuna yada haberleflmesine keyfi olarak
kar›fl›lamaz, fleref ve ad›na sald›r›la-
maz. Herkesin bu gibi kar›flma ve sald›-
r›lara karfl› yasa taraf›ndan korunmaya
hakk› vard›r. 

Madde 13

1. Herkesin bir devletin topraklar› üze-
rinde serbestçe dolaflma ve oturma
hakk› vard›r. 

2. Herkes , kendi ülkesi de dahil olmak
üzere, herhangi bir ülkeden ayr›lmak
ve ülkesine yeniden dönmek hakk›na
sahiptir. 

Madde 14

1. Herkesin zulüm alt›nda baflka ülkele-
re s›¤›nma ve s›¤›nma olanaklar›ndan
yararlanma hakk› vard›r. 

2. Gerçekten siyasal nitelik tafl›mayan
suçlardan veya Birleflmifl Milletlerin
amaç ve ülkelerine ayk›r› eylemlerden
do¤an kovuflturma durumunda bu
haktan yararlan›lamaz. 

Madde 15

1. Herkesin bir yurttafll›¤a hakk› vard›r. 

2. Hiç kimse keyfi olarak yurttafll›¤›n-
dan veya yurttafll›¤›n› de¤ifltirme hak-
k›ndan yoksun b›rak›lamaz. 

Madde 16

1.Yetiflkin her erke¤in ve kad›n›n , ›rk,
yurttafll›k veya din bak›mlar›ndan her-
hangi bir k›s›tlamaya u¤ramaks›z›n ev-
lenme ve aile kurmaya hakk› vard›r. 

2. Evlenme sözleflmesi, ancak evlene-
ceklerin özgür ve tam iradeleriyle yap›-
l›r. 

3. Aile, toplumun, do¤al ve temel un-
surudur, toplum ve devlet taraf›ndan
korunur. 

Madde 17

1. Herkesin tek bafl›na veya baflkalar›y-
la ortaklafla mülkiyet hakk› vard›r. 

2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden
yoksun b›rak›lamaz. 

Madde 18

Herkesin düflünce, vicdan ve din özgür-

lü¤üne hakk› vard›r. Bu hak, din veya
topluca, aç›k olarak ya da özel biçimde
ö¤renim, uygulama, ibadet ve dinsel
törenlerle aç›¤a vurma özgürlü¤ünü
içerir. 

Madde 19

Herkesin düflünce ve anlat›m özgürlü-
¤üne hakk› vard›r. Bu hak düflüncele-
rinden dolay› rahats›z edilmemek, ülke
s›n›rlar› söz konusu olmaks›z›n, bilgi ve
düflünceleri her yoldan araflt›rmak, el-
de etmek ve yaymak hakk›n› gerekli k›-
lar. 

Madde 20

1. Herkesin silahs›z ve sald›r›s›z toplan-
ma, dernek kurma ve derne¤e kat›lma
özgürlü¤ü vard›r. 

2. Hiç kimse bir derne¤e girmeye zorla-
namaz. 

Madde 21.

1. Herkes, do¤rudan veya serbestçe se-
çilmifl temsilciler arac›l›¤› ile ülkesinin
yönetimine kat›lma hakk›na sahiptir. 

2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerin-
den eflit olarak yararlanma hakk› var-
d›r. 

3. Halk›n iradesi hükümet otoritesinin
temelidir. Bu irade, gizli veya serbestli-
¤i sa¤layacak benzeri bir yöntemle ge-
nel ve eflit oy verme yoluyla yap›lacak
ve belirli aral›klarla tekrarlanacak dü-
rüst seçimlerle belirlenir. 

Madde 22

Herkesin, toplumun bir üyesi olarak,
sosyal güvenli¤e hakk› vard›r. Ulusal ça-
balarla ve uluslararas› iflbirli¤i yoluyla
ve her devletin örgütlenmesine ve kay-
naklar›na göre, herkes onur ve kiflili¤i-
nin serbestçe geliflim için gerekli olan
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n›n
gerçeklefltirilmesi hakk›na sahiptir. 

Madde 23

1. Herkesin çal›flma, iflini serbestçe seç-
me, adaletli ve elveriflli koflullarda çal›fl-
ma ve iflsizli¤e karfl› korunma hakk› var-
d›r. 

2.Herkesin, herhangi bir ayr›m gözet-
meksizin, eflit ifl için eflit ücrete hakk›
vard›r. 
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3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan
onuruna yarafl›r ve gerekirse her türlü
sosyal koruma önlemleriyle desteklen-
mifl bir yaflam sa¤layacak adil ve elve-
riflli bir ücrete hakk› vard›r. 

4. Herkesin ç›kar›n› korumak için sendi-
ka kurma veya sendikaya üye olma
hakk› vard›r. 

Madde 24

Herkesin dinlenmeye, e¤lenmeye, özel-
likle çal›flma süresinin makul ölçüde s›-
n›rland›r›lmas›na ve belirli dönemlerde
ücretli izne ç›kmaya hakk› vard›r. 

Madde 25

1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sa¤-
l›k ve refah› için beslenme, giyim, ko-
nut ve t›bbi bak›m hakk› vard›r. Herkes,
iflsizlik, hastal›k, sakatl›k, dulluk, yafll›l›k
ve kendi iradesi d›fl›ndaki koflullardan
do¤an geçim s›k›nt›s› durumunda gü-
venlik hakk›na sahiptir. 

2. Analar›n ve çocuklar›n özel bak›m ve
yard›m görme haklar› vard›r. Bütün ço-
cuklar, evlilik içi veya evlilik d›fl› do¤mufl
olsunlar, ayn› sosyal güvenceden yarar-
lan›rlar. 

Madde 26.

1. Herkes e¤itim hakk›na sahiptir. E¤i-
tim, en az›ndan ilk ve temel e¤itim afla-
mas›nda paras›zd›r. ‹lkö¤retim zorunlu-
dur. Teknik ve mesleksel e¤itim herke-
se aç›kt›r. Yüksek ö¤retim, yetenekleri-
ne göre herkese tam bir eflitlikle aç›k
olmal›d›r. 

2. E¤itim insan kiflili¤ini tam gelifltirme-
ye ve insan haklar›yla temel özgürlükle-
re sayg›y› güçlendirmeye yönelik olma-
l›d›r. E¤itim, bütün uluslar, ›rklar ve din-
sel topluluklar aras›nda anlay›fl, hoflgö-
rü ve dostlu¤u özendirmeli ve Birleflmifl
Milletlerin bar›fl› koruma yolundaki ça-
l›flmalar›n› gelifltirmelidir. 

3. Çocuklara verilecek e¤itimin türünü
seçmek, öncelikle ana ve baban›n hak-
k›d›r. 

Madde 27

1. Herkes toplumun kültürel yaflam›na
serbestçe kat›lma, güzel sanatlardan ya-
rarlanma, bilimsel geliflmeye kat›lma ve
bundan yararlanma hakk›na sahiptir. 

2. Herkesin yarat›c›s› oldu¤u bilim, ede-
biyat ve sanat ürünlerinden do¤an
maddi ve manevi ç›karlar›n›n korunma-
s›na hakk› vard›r. 

Madde 28

Herkesin bu Bildirgede öngörülen hak ve
özgürlüklerin gerçekleflece¤i bir toplum-
sal ve uluslararas› düzene hakk› vard›r. 

Madde 29

1. Herkesin, kiflili¤inin serbestçe ve tam
geliflmesine olanak veren topluma kar-
fl› ödevleri vard›r. 

2. Herkes haklar›n› kullan›rken ve öz-
gürlüklerinden yararlan›rken, baflkalar›-
n›n hak ve özgürlüklerinin tan›nmas› ve
bunlara sayg› gösterilmesinin sa¤lan-
mas› ve demokratik bir toplumda genel
ahlak ve kamu düzeniyle genel refah›n
gereklerinin karfl›lanmas› amac›yla yal-
n›z yasayla belirlenmifl s›n›rlamalara
ba¤l› olur. 

3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir koflulda
Birleflmifl Milletlerin amaç ve ilkelerine
ayk›r› olarak kullan›lamaz. 

Madde 30

Bu bildirgenin hiçbir kural›, herhangi
bir devlet, topluluk veya kifliye, burada
aç›klanan hak ve özgürlüklerden her-
hangi birinin yok edilmesini amaçlayan
bir giriflimde veya eylemde bulunma

hakk›n› verir biçimde yorumlanamaz. 
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Birleflmifl Milletler halklar› Birleflmifl Milletler Antlaflmas›nda

temel insan haklar›na ve insan kiflili¤inin sayg›nl›k ve

de¤erine olan inançlar›n› yineledi¤i ve daha genifl bir özgür-

lük içinde toplumsal ilerlemeyi ve daha iyi bir yaflam düzeyi-

ni sa¤lamaya karar verdi¤i için, 

Birleflmifl Milletler, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesinde

herkesin ›rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ve baflka bir

görüfl, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, do¤ufl ya da

benzeri bir statü ayr›m› gözetilmeksizin bu Bildirgede öne

sürülen hak ve özgürlüklere yetkili oldu¤unu ilan etti¤i için, 

Bedensel ve zihinsel bak›mdan henüz olgunlaflmam›fl olan

çocuk, do¤umdan önce oldu¤u gibi do¤umdan sonra da

uygun yasal korunma dahil özel gözetim ve bak›ma

gereksinme gösterdi¤i için, 

Bu özel gözetimin gere¤i, 1924 tarihli Cenevre Çocuk

Haklar› Bildirgesinde belirtildi¤i ve ‹nsan Haklar› Evrensel

Bildirgesinde ve çocuklar›n esenli¤iyle ilgili uzmanl›k kuru-

lufllar› ve uluslar aras› örgütlerin statüsünde tan›nd›¤› için, 

‹nsanl›¤›n çocu¤a verebilece¤inin en iyisini vermek gerekti¤i

için,

fiimdi bu gerekçelerle Genel Kurul,

Çocu¤un mutlu bir çocukluk geçirmesi ve kendisinin ve

toplumun iyili¤i için burada öne sürülen hak ve özgürlükler-

den yararlanmas› amac›yla bu Bildirgeyi ilan eder ve ana ve

babalar›, kad›n-erkek herkesi, gönüllü örgütleri, yerel

makamlar› ve Hükümetleri bu haklar› tan›maya ve afla¤›daki

ilkeler uyar›nca giderek al›nacak yasal ve baflka önlemlerle

bu haklar› gözetmeye ça¤›r›r.

• ‹lke 1

Çocuk, bu Bildirgede öne sürülen hak-
lardan yararlan›r. Her çocuk, kendisinin
ya da ailesinin ›rk, renk, cinsiyet, dil,
din, siyasal ya da baflka bir görüfl, ulu-
sal ya da toplumsal köken, mülkiyet,
do¤ufl ve baflka bir statü bak›m›ndan
herhangi bir ayr›m yap›lmaks›z›n bu
haklara sahiptir.

• ‹lke 2

Çocuk, özel olarak korunur, yasalar ve
baflka yollarla sa¤l›kl› ve normal biçim-
de, özgürlük ve sayg›nl›k koflullar›nda
bedensel, zihinsel, ahlaki, manevi ve
toplumsal olarak geliflmesine olanak
sa¤layacak f›rsat ve kolayl›klardan ya-
rarlan›r. Bu amaçla ç›kar›lacak yasalar-
da, çocu¤un ç›karlar› önde gelir.

• ‹lke 3

Çocu¤un do¤ufltan bafllayarak bir isme
ve vatandafll›¤a hakk› vard›r.

• ‹lke 4

Çocuk toplumsal güvenlik olanaklar›n-
dan yararlan›r. Sa¤l›k içinde geliflme ve
yetiflme hakk› vard›r. Bu amaçla kendi-
sine ve annesine özel bak›m ve korun-
ma olanaklar› sa¤lan›r. Bu olanaklar
do¤um öncesi ve do¤um sonras› bak›-
m› da içerir. Çocu¤un, yeterli beslen-
me, bar›nma, e¤lenme ve sa¤l›k hiz-
metlerine hakk› vard›r. 

• ‹lke 5

Bedensel, zihinsel ve toplumsal bak›m-
dan özürlü çocu¤a özel durumunun
gerektirdi¤i gibi davran›l›r ve özel e¤i-
tim ve bak›m sa¤lan›r.

• ‹lke 6

Çocu¤un kiflili¤inin tam ve uyumlu ge-
liflmesi için sevgi ve anlay›fla gereksini-
mi vard›r. Ana-baban›n bak›m ve so-
rumlulu¤u alt›nda ve her durumda ya-
k›nl›k, maddi ve manevi güvenlik orta-
m›nda elden geldi¤ince yetifltirilir. Aile-
siz ve yeterli destekten yoksun çocukla-
ra özel bak›m sa¤lamak, toplum ve ka-
mu makamlar›n›n ödevidir. Çok çocuk-
lu aile çocuklar›n›n korunmas› amac›yla
devletçe ve baflka kaynaklardan yard›m
sa¤lan›r.

• ‹lke 7

Çocu¤un, en az›ndan ilkö¤retim afla-
mas›nda ücretsiz ve zorunlu bir e¤itim
almaya hakk› vard›r. Çocu¤a, genel kül-
türünü gelifltirmeye yarayacak ve eflitlik
temeli üzerinde yeteneklerini, yarg› gü-

Çocuk Haklar›
Bildirgesi

Birleflmifl Milletler Ekdndmik ve Sosyal Haklan Konseyi’nin ‹nsan
Haklar› Komisyonu taraf›ndan Bildirge tasla¤› haz›rlanm›fl, 19 Ekim
1959 tarihinde Birleflmifl Milletler Genel Kurulu’nun Sosyal, ‹nsanl›k

ve Kültürel ‹fller Komisyonu taraf›ndan söz konusu taslak kabul edil-
mifl, 1386 (XIV) karar›yla 20 Kas›m 1959 tarihinde Birleflmifl Milletler

Genel Kurulu’nda oybirli¤i ile kabul edilmifltir.

Önsöz



718 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

cünü, manevi ve toplumsal sorumluluk

duygusunu gelifltirmesine ve yararl› bir

toplum üyesi olmas›na olanak sa¤laya-

cak bir e¤itim verilir.

Çocu¤un e¤itiminden ve rehberli¤in-

den sorumlu olanlar için yol gösterici il-

ke, çocu¤un ç›karlar›d›r. Bu sorumluluk

her fleyden önce ana babas›n›nd›r.

Çocuk, e¤itimle ayn› amaçlara yönelik

oyun ve e¤lenme konusunda tüm ola-

naklarla donat›l›r; toplum ve kamu ma-

kamlar› çocu¤un bu haktan yararlan-

ma olanaklar›n› art›rmaya çaba göste-
rir.

• ‹lke 8

Çocuk her durumda korunma ve yar-
d›mdan ilk yararlanacaklar aras›ndad›r.

• ‹lke 9

Çocuk, her türlü ihmal, zulüm ve sömü-
rüye karfl› korunur. Çocuk, her ne bi-
çimde olursa olsun al›m-sat›m konusu
olamaz.

Çocu¤un, uygun bir yafl s›n›r›na ulafl-
madan önce çal›flmas›na izin verilmez;

hiçbir durumda sa¤l›k ve e¤itimine za-
rar verecek ve bedensel, zihinsel ya da
ruhsal geliflmesine engel olacak bir iflte
çal›flmas›na yol aç›l›p izin verilemez.

• ‹lke 10

Çocuk ›rk, din ve baflka herhangi bir ay-
r›mc›l›¤› besleyen uygulamalardan ko-
runur. Anlay›fl, hoflgörü ve halklar ara-
s›nda dostluk, bar›fl ve evrensel kardefl-
lik ruhuyla, güç ve yetkilerini insanl›¤›n
hizmetine sunmas› gerekti¤i bilinciyle

yetifltirilir.
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Bu Sözleflme’ye Taraf Devletler,

Birleflmifl Milletler fiart›’nda ilân edilen prensiplere
göre insanl›k ailesinin bütün üyelerinin do¤ufltan
sahip olduklar› insanl›k onurunu ve eflit ve
vazgeçilmez haklar›n› tan›man›n yeryüzündeki
özgürlük, adalet ve bar›fl›n temeli oldu¤unu
dikkate alarak,

Bu haklar›n insan›n do¤ufltan sahip oldu¤u
insanl›k onurundan türedi¤ini kabul ederek,

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’ne göre, korkudan
ve yoksulluktan kurtulma özgürlü¤ünü kullan-
abilen özgür insan idealinin, kiflisel ve siyasal hak-

larla birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel haklar›n›
da kullan›labildi¤i flartlar›n yarat›lmas› halinde
gerçeklefltirilebilece¤ini kabul ederek,

Birleflmifl Milletler fiart›’na göre Devletler’in insan
haklar›na ve özgürlüklerine her yerde sayg› gös-
terilmesini sa¤lama ve bu haklara ve özgürlüklere
uygun davranma yükümlülü¤ünü dikkate alarak,

Yaflad›klar› topluma ve di¤er bireylere karfl› ödev-
leri bulunan bireylerin, bu Sözleflme’de tan›nm›fl
olan haklar› ilerletme ve bu haklara uyulmas›n›
sa¤lamak için çaba gösterme sorumlulu¤u bulun-
du¤unun fark›nda olarak,

Afla¤›daki hükümlerde anlaflm›fllard›r:

I. BÖLÜM
• Madde 1

1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin

hakk›na sahiptir. Bu hak vas›tas›yla

halklar kendi siyasal statülerini serbest-

çe tayin edebilir ve ekonomik, sosyal ve

siyasal geliflmelerini serbestçe sürdüre-

bilirler. 

2. Bütün halklar uluslararas› hukuka ve

karfl›l›kl› menfaat ilkesine dayanan ulus-

lararas› ekonomik iflbirli¤i yükümlülük-

lerine zarar vermemek kofluluyla, do¤al

kaynaklar› ve zenginlikleri üzerinde

kendi yarar›na serbestçe tasarrufta bu-

lunabilir. Bir halk sahip oldu¤u maddi
kaynaklardan hiç bir koflulda yoksun b›-
rak›lamaz. 

3. Kendini Yönetemeyen ve Vesayet al-
t›ndaki Ülkelerden sorumlu olan Dev-
letler de dahil bu Sözleflmeye Taraf bü-
tün Devletler, kendi kaderini tayin hak-
k›n›n gerçeklefltirilmesi için çaba göste-
rir ve Birleflmifl Milletler flart›n›n hüküm-
lerine uygun olarak bu hakka sayg›
gösterir. 

II. BÖLÜM
• Madde 2

1. Bu Sözleflmeye Taraf her Devlet, ge-
rek kendi bafl›na ve gerekse uluslarara-

s› alanda özellikle ekonomik ve teknik
yard›m ve iflbirli¤i vas›tas›yla bu Sözlefl-
mede tan›nan haklar› mevcut kaynakla-
r› ölçüsünde giderek artan bir flekilde
tam olarak gerçeklefltirmek için, özellik-
le yasal tedbirlerin al›nmas› da dahil,
gerekli her türlü tedbiri almay› taahhüt
eder. 

2. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, bu
Sözleflmede beyan edilen haklar›n ›rk,
renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya di-
¤er bir fikir, ulusal veya toplumsal kö-
ken, mülkiyet, do¤um gibi her hangi
bir statüye göre ayr›mc›l›k yap›lmaks›-
z›n kullan›lmas›n› güvence alt›na alma-
y› taahhüt ederler. 

Uluslarars› Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleflmesi

Genel Kurul’un 16 Aral›k 1966 tarih ve 2200A (XXI) say›l› karar›yla
kabul edilmifl; imzaya, onaya ve kabule aç›lm›flt›r. Yürürlü¤e girifl: 3

Ocak 1976

Önsöz
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3. Geliflmekte olan ülkeler, insan hakla-
r›n› ve ulusal ekonomik durumlar›n›
dikkate alarak, bu Sözleflmede tan›nan
ekonomik haklar› vatandafl olmayan ki-
flilere hangi ölçüde tan›yacaklar›na ka-
rar verebilirler. 

• Madde 3

Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, bu Söz-
leflmede yer alan bütün ekonomik, sos-
yal ve kültürel haklar›n kullan›lmas›nda
erkeklere ve kad›nlara eflit haklar sa¤la-
may› taahhüt eder. 

• Madde 4

Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, bu Söz-
leflmeye uygun olarak tan›m›fl olduklar›
haklar›n kullan›lmas›n›, demokratik bir
toplumda sadece kamunun yarar›n› ko-
rumak amac›yla ve yaln›zca bu haklar›n
niteliklerine uygun düfltü¤ü ölçüde, an-
cak hukuk taraf›ndan tespit edilmifl s›-
n›rlamalara tabi tutmay› kabul eder. 

• Madde 5

1. Bu Sözleflmedeki hiç bir hüküm, bir
Devlete, gruba veya kifliye, burada ta-
n›nm›fl olan haklar›n ve özgürlüklerin
tahrip edilmesini amaçlayan her hangi
bir faaliyete giriflme veya bir eylemde
bulunma, veya bu Sözleflmede öngö-
rüldü¤ünden daha genifl ölçüde s›n›r-
land›rma hakk› verecek flekilde yorum-
lanamaz. 

2. Bu Sözleflmenin bir hakk› tan›mad›¤›
veya daha az ölçüde tan›d›¤› bahane
edilerek, bir ülkede yasalarla, antlaflma-
larla, di¤er hukuki düzenlemelerle ta-
n›nm›fl veya geleneklerle kabul edilmifl
bulunan temel insan haklar›na s›n›rla-
ma getirilemez veya bu haklara karfl›
yükümlülük azalt›lamaz. 

III. BÖLÜM 
• Madde 6

1. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler her-
kesin çal›flma hakk›n› tan›r ve bu hakk›
korumak için gerekli tedbirleri al›r. Ça-
l›flma hakk›, herkesin kendi seçti¤i ve
girdi¤i bir iflte çal›flarak geçimini sa¤la-
ma imkan›na ulaflma hakk›m da içerir. 

2. Sözleflmeye Taraf Devletlerin çal›fl-
ma hakk›n› tam olarak gerçeklefltirmek

üzere alaca¤› tedbirler aras›nda, teknik
ve mesleki rehberlik hizmetleri ile ö¤re-
tim programlar› yapmak, bireyin temel
siyasal ve ekonomik özgürlüklerini ko-
ruyan flartlar içinde ekonomik, sosyal
ve kültürel geliflme ile tam ve üretken
istihdam› sa¤lamak için gerekli politika-
lar› ve yöntemleri uygulamak da yer
al›r. 

• Madde 7

Bu Sözleflmeye Taraf Devletler herkese
adil ve elveriflli flartlarda çal›flma hakk›
tan›r. Bu flartlar afla¤›daki haklar› gü-
vence alt›na al›r: 

a) Bütün çal›flanlara sa¤lanan asgari bir
gelir ile birlikte en az›ndan: 

i) Hiç bir ayr›ma tabi tutulmaks›z›n özel-
likle kad›nlar›n erkeklerin çal›flma flart-
lar›ndan daha alt düzeyde olmayan
flartlarda çal›flmalar› güvence alt›na al›-
narak, eflit ifle eflit ve adil ücret; 
ii) bu Sözleflmenin hükümlerine uygun
olarak, kendisi ve ailesi için nezih bir ya-
flam;

b) Güvenli ve sa¤l›kl› çal›flma flartlar›; 

e) Herkesin iflinde daha yüksek mevki-
lere atanma s›ras›nda, k›dem ve ehli-
yetten baflka bir ölçüye tabi olmaks›z›n,
eflit imkanlar; 

d) Dinlenme, çal›flma aras›, çal›flma sa-
atlerinin makul ölçüde s›n›rland›r›lmas›
ile ücretli y›ll›k izin ve resmi tatillerde
ücret verilmesi. 

• Madde 8

1. Bu Sözleflme Taraf Devletler flu hak-
lar› sa¤lamay› taahhüt eder: 

a) Herkese kendi ekonomik ve sosyal
menfaatlerini korumak ve gelifltirmek
için sendika kurma ve sadece sendika-
n›n kendi kurallar›na tabi olarak kendi
seçti¤i bir sendikaya kat›lma hakk› tan›-
n›r. Bu hakk›n kullan›lmas› ulusal gü-
venli¤i veya kamu düzenini veya baflka-
lar›n›n hak ve özgürlüklerini korumak
için demokratik bir toplumda gerekli
olan ve hukuken öngörülen s›n›rlama-
lardan baflka s›n›rlara tabi tutulamaz 

b) Sendikalara ulusal Federasyonlar ve
konfederasyonlar kurma ve konfede-
rasyonlara da uluslararas› sendikal ör-

gütler kurma ve bunlara kat›lma hakk›
tan›n›r; 

c) Sendikalar›n serbestçe faaliyette bu-
lunma hakk›, ulusal güvenli¤i veya ka-
mu düzenini veya baflkalar›n›n hak ve
özgürlüklerini koruma amac›yla, de-
mokratik bir toplumda gerekli olan ve
hukuken öngörülen s›n›rlamalar›n d›-
fl›nda her hangi bir s›n›rlamaya tabi tu-
tulamaz 

d) Kullan›lma flartlar› her bir ülkenin ya-
salar›yla düzenlenmifl olan bir grev hak-
k› tan›n›r.

2. Bu madde, silahl› kuvvetler veya po-
lis mensuplar›n›n veya Devlet idaresin-
de görevli olanlar›n bu haklar› kullan-
malar›na hukuken öngörülen s›n›rlama-
lar koymalar›n› engellemez. 

3. Bu maddenin hiç bir hükmü, Ulusla-
raras› Çal›flma Teflkilat›n›n Örgütlenme
Özgürlü¤ü ve Teflkilatlanma Hakk›n›n
Korunmas› ile ilgili 1948 tarihli Sözlefl-
mesine taraf olan Devletlere, o Sözlefl-
mede yer alan güvencelere ayk›r› düfle-
bilecek bir tarzda bir yasa ç›karma ve
uygulama imkan verecek flekilde tasar-
ruflarda bulunma yetkisi vermez. 

• Madde 9

Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, herkese
sosyal güvenlik hakk›n› tan›r. Bu hak,
sosyal sigorta haklar›n› da içerir. 

• Madde 10

Bu Sözleflmeye Taraf Devletler flu koru-
malar› sa¤lar: 

1. Toplumun do¤al ve temel bir birimi
olan aileye, özellikle kuruluflu s›ras›nda
ve bakmakla yükümlü olduklar› çocuk-
lar›n bak›m ve e¤itim sorumlu¤u de-
vam etti¤i dönemde, mümkün olan en
genifl ölçüde koruma ve yard›m sa¤la-
n›r. Evlilik, evlenmeye niyetlenen çiftle-
rin serbest r›zalar› ile meydana gelir. 

2. Annelere do¤umdan önce ve sonra
makul bir süre özel koruma sa¤lan›r.
Çal›flan annelere bu dönem için ücretli
izin veya yeterli sosyal güvenlikten ya-
rarlanabilecekleri bir izin verilir. 

3. Nesep veya di¤er flartlar bak›m›n-
dan hiç bir ayr›mc›l›k yap›lmaks›z›n, bü-
tün çocuklar ve gençler için özel koru-
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ma ve yard›m tedbirleri al›n›r. Çocuklar
ve gençler ekonomik ve toplumsal sö-
mürüye karfl› korunur. Çocuklar›n ve
gençlerin ahlaklar›na veya sa¤l›klar›na
zararl› bulunan veya onlar›n yaflamlar›
için tehlikeli olan veya onlar›n normal
geliflmelerine engel olan ifllerde çal›flt›-
r›lmalar› kanunla cezaland›r›l›r. Devlet
ayr›ca, çocuklar›n ücretli olarak çal›flt›-
r›lmas›n›n hukuken yasakland›¤› ve ce-
zaland›r›ld›¤› asgari yafl s›n›r›n› tespit
eder. 

• Madde 11

1. Bu Sözleflmeye Taraf olan Devletler
herkese, kendisi ve ailesi için yeterli bir
yaflam standard›na sahip olma sa¤lar.
Bu standart, yeterli beslenmeyi, giyin-
meyi, bar›nmay› ve yaflama koflullar›n›n
sürekli olarak gelifltirilmesini de içerir.
Taraf Devletler bu hakk›n gerçeklefltiril-
mesini sa¤lamak için, kendi serbest ira-
delerine dayal› uluslararas› iflbirli¤inin
esas oldu¤unu kabul ederek, uygun
tedbirleri al›rlar. 

2. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, açl›k-
tan kurtulman›n herkes için temel bir
hak oldu¤unu kabul ederek, kendi bafl-
lar›na ve uluslararas› iflbirli¤i yoluyla,
özel programlar da dahil, afla¤›dakiler
için gerekli olan tedbirleri al›r: 

a) Teknik ve bilimsel bilgiyi tam olarak
kullanarak, beslenme prensipleri ile ilgi-
li bilgileri duyurarak ve do¤al kaynakla-
r›n etkili bir biçimde gelifltirilmesini ve
kullan›m›n› sa¤layacak bir yolla tar›m
sistemlerini ilerleterek veya reform ya-
parak, üretme, üretilenleri saklama ve
da¤›tma yöntemlerini gelifltirmek; 

b) Yeryüzündeki besin kaynaklar›n›n ih-
tiyaçlara göre eflit da¤›t›lmas›n› sa¤la-
mak için, g›da ihraç eden ve g›da ithal
eden ülkelerin sorunlar›n› dikkate al-
mak.

• Madde 12

1. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, her-
kesin mümkün olan en yüksek seviyede
fiziksel ve ruhsal sa¤l›k standartlar›na
sahip olma hakk›n› tan›r. 

2. Bu Sözleflmeye Taraf Devletlerin bu
hakk› tam olarak gerçeklefltirmek ama-
c›yla alacaklar› tedbirler, afla¤›dakiler

için de al›nmas› gerekli tedbirleri içerir: 

a) Varolan do¤um oran›n›n ve bebek
ölümlerinin düflürülmesi ile çocuklar›n
sa¤l›kl› geliflmelerinin sa¤lanmas›; 

b) Çevre sa¤l›¤›n› ve sanayi temizli¤ini
her yönüyle ileriye götürme; 

c) Salg›n hastal›klar›n, yöresel hastal›kla-
r›n, mesleki hastal›klar›n ve di¤er hasta-
l›klar›n önlenmesi, tedavisi ve kontrolü; 

d) Hastal›k halinde her türlü sa¤l›k hiz-
metinin ve bak›m›n›n sa¤lanmas› için
gerekli flartlar›n yarat›lmas›.

• Madde 13

1. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, her-
kese e¤itim hakk› tan›r. Sözleflmeci
Devletler, e¤itimin insan kiflili¤inin ve
onurunun tam olarak geliflmesine ve
insan haklar›na ve temel özgürlüklere
sayg›y› güçlendirmesine yönelik olarak
verilmesi konusunda birleflirler. Devlet-
ler ayr›ca herkesin özgürlükçü topluma
etkili bir biçiminde kat›lmas›n› sa¤laya-
cak, bütün uluslar ile butun ›rksal, etnik
ve dinsel gruplar aras›nda anlay›fl, hofl-
görü ve dostlu¤u gelifltirecek ve Birlefl-
mifl Milletlerin bar›fl›n korunmas› için
yapt›¤› faaliyetlerini ilerletecek bir e¤i-
tim verilmesi konusunda anlafl›rlar. 

2. Bu Sözleflmeye Taraf olan Devletler
e¤itim hakk›n›n tam olarak gerçeklefl-
mesini sa¤lamak amac›yla, flu yükümlü-
lükleri yerine getir: 

a) ‹lkö¤retim zorunludur ve herkese üc-
retsiz ilkö¤retim sa¤lan›r; 

b) Teknik ve mesleki e¤itim de dahil
ikinci e¤itimin farkla türleri ve özellikle
bafllang›çta verilecek ücretsiz gelifltirme
e¤itimi gibi her türlü uygun vas›talarla,
kural olarak herkesin girmesine ve ya-
rarlanmas›na aç›k duruma getirilir. 

c) Yüksek ö¤renim, özellikle bafllang›ç-
ta verilecek ücretsiz gelifltirme e¤itimi
gibi her türlü uygun vas›talarla, yete-
nek ölçüsüne göre herkesin eflit olarak
yararlanmas›na aç›k duruma getirilir. 

d) ‹lk e¤itimin bütün dönemini tamam-
layamam›fl veya bu e¤itimi hiç alama-
m›fl olan kifliler, mümkün oldu¤u kadar
temel e¤itim almaya teflvik edilir veya
bu e¤itimi almaya mecbur tutulur. 

e) Her düzeydeki okul sistemlerinin ge-
lifltirilmesi aktif olarak sa¤lanmaya çal›-
fl›l›r; yeterli bir burs sistemi kurulur ve
ö¤retmenlerin maddi koflullar› sürekli
olarak iyilefltirilir.

3. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, an-
ne-babalar›n ve uygulanmas› mümkün-
se vasilerin de, çocuklar›n› devlet tara-
f›ndan kurulan okullar›n d›fl›nda varolan
ama Devlet taraf›ndan konulmufl veya
onaylanm›fl standartlar›n asgari flartlar›-
na sahip bulunan okullara gönderme ve
kendi inançlar›na uygun bir biçimde ço-
cuklar›na dinsel ve ahlaki e¤itim sa¤la-
ma haklar›na sayg› gösterir. 

4. Bu maddenin hiç bir hüküm, bu
maddenin birinci f›kras›nda belirtilen
prensiplerin özel e¤itim kurumlar›nda
her zaman yerine getirilmesi ve özel
e¤itim kurumlar›nda verilen e¤itimin
Devlet taraf›ndan gösterilen asgari
standartlara uymas› halleri sakl› kalmak
kayd›yla, kiflilere ve kurulufllara e¤itim
kurumlar› kurma ve yönetme serbestisi
verecek flekilde yorumlanamaz. 

• Madde 14

Bu Sözleflmeye Taraf Devletlerden,
Sözleflmeye Taraf oldu¤u s›rada anava-
tan›nda veya kendisinin egemenli¤i al-
t›nda bulunan di¤er ülkelerde paras›z
ve zorunlu ilkö¤retimi sa¤layamam›fl
olan Devletler, iki y›l içinde herkes için
paras›z zorunlu e¤itimin prensiplerini
ortaya koyan bir plan haz›rlar ve bu
plan›n makul bir süreyi aflmayacak fle-
kilde kaç y›l içinde uygulanaca¤›n› gös-
teren ayr›nt›l› bir uygulama plan› haz›r-
lar ve kabul eder. 

• Madde 15

1. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, her-
kese afla¤›daki haklar› tan›rlar: 

a) Kültürel yaflama kat›lmak; 

b) Bilimsel geliflmelerin nimetlerinden
ve sonuçlar›ndan yararlanmak; 

c) Kendisinin yarat›c›s› oldu¤u bilimsel,
edebi ve sanatsal ürünlerden kaynakla-
nan maddi ve manevi menfaatlerin ko-
runmas›ndan yararlanmak.

2. Bu hakk›n tam olarak gerçeklefltiril-
mesi için Sözleflmeye Taraf olan Devlet-
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ler taraf›ndan al›nacak önlemler, bili-
min ve kültürün korunmas›, geliflmesi
ve yay›lmas› için gerekli tedbirleri de
içerir. 

3. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, bi-
limsel araflt›rma ve yarat›c› faaliyetler
için zorunlu olan özgürlü¤e sayg› gös-
termeyi taahhüt ederler. 

4. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, bi-
limsel ve kültürel alanlarda uluslararas›
iliflkilerin ve iflbirli¤inin teflvik edilmesin-
den ve gelifltirilmesinden türetilecek
menfaatleri tan›may› kabul ederler. 

BÖLÜM IV
• Madde 16

1. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, Söz-
leflmenin bu bölümüne uygun olarak,
Sözleflmede tan›nan haklar›n yerine ge-
tirilmesi için kabul ettikleri ve gelifltir-
dikleri tedbirler hakk›nda raporlar sun-
may› taahhüt ederler. 

2. 

a) Bütün raporlar Birleflmifl Milletler Ge-
nel Sekreterine sunulur. Genel Sekreter
bu raporlar›n birer nüshas›n› bu Sözlefl-
meye göre inceleme yapmas› için Eko-
nomik ve Sosyal Konseye gönderir. 

b) Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri,
bu Sözleflmeye Taraf olan Devletlerden
ald›¤› raporlar›n tamam›n›n veya rapor-
lar›n ilgili k›s›mlar›n›n birer nüshas›n›,
bu Devletlerin üyesi bulundu¤u uzman
kurulufllara, bu kurulufllar›n kurucu bel-
gelerine göre rapordaki veya raporun
bir bölümündeki konular›n kendilerinin
görev alan›na girmesi halinde gönderir.

• Madde 17

1. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler bu
Sözleflmenin yürürlü¤e girmesinden iti-
baren bir y›l içinde, Ekonomik ve Sosyal
Konseyin Taraf Devletlere ve ilgili uz-
man kurulufllara dan›flt›ktan sonra tes-
pit edece¤i bir programa uygun olarak
kendi raporlar›n› haz›rlar. 

2. Raporlar, bu Sözleflmeye göre yap›-
lan taahhütleri yerine getirilme derece-
sini etkileyen etmenlere ve güçlüklere
yer verebilir. 

3. Bu Sözleflmeye Taraf Devletler tara-

f›ndan daha önce Birleflmifl Milletlere
veya onun bir uzman kurulufluna alaka-
l› konularda bilgi verilmifl olmas› halin-
de, ayn› bilginin tekrar verilmesi gerek-
li olmay›p, bu bilgiye aç›k bir gönderme
yap›lmas› yeterli olur. 

• Madde 18

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Birleflmifl
Milletler flart›nda insan haklar› ve temel
özgürlükler alan›nda kendisine verilen
görevlere uygun olarak, uzman kuru-
lufllar›n faaliyet alanlar›na giren konu-
larda bu Sözleflme hükümlerine uygun-
lu¤un gerçeklefltirilmesinde kaydedilen
geliflmeler hakk›nda kendisine rapor
vermeleri konusunda gerekli gördü¤ü
düzenlemeleri yapabilir. Bu raporlar,
uzman kurulufllar›n yetkili organlar›n›n
kabul etti¤i uygulama kararlar›n› ve
tavsiye kararlar›n› da içerebilir. 

• Madde 19

Ekonomik ve Sosyal Konsey, yukar›daki
on alt› ve on yedinci maddelere göre
Devletler taraf›ndan sunulan raporlar
ile on sekizinci maddeye göre uzman
kurulufllar taraf›ndan sunulan insan
haklar› ile ilgili raporlar› incelemesi ve
genel olarak tavsiyelerde bulunmas› ve-
ya sadece bilgilenmesi için ‹nsan Hakla-
r› Komisyonuna gönderebilir. 

• Madde 20

Bu Sözleflmeye Taraf Devletler ve ilgili
uzman kurulufllar, On dokuzuncu mad-
deye göre verilen genel tavsiyeler hak-
k›nda veya bu genel tavsiyelerde refe-
rans gösterilen her hangi bir rapor ve-
ya tavsiyelerde zikredilen bir belge hak-
k›nda kendi yorumlar›n› Ekonomik ve
Sosyal Konseye sunabilirler. 

• Madde 21

Ekonomik ve Sosyal Konsey, bu Sözlefl-
mede tan›nan haklara uygunlu¤un ger-
çeklefltirilmesinde kaydedilen ilerlemeler
ve al›nan tedbirler konusunda bu Sözlefl-
meye Taraf Devletlerden ve uzman ku-
rulufllardan al›nan bilgilerin bir özetini,
genel nitelikteki tavsiyeleri birlikte bir ra-
por halinde Genel Kurula sunar. 

• Madde 22

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Sözleflme-

nin bu bölümünde belirtilen raporlar›,
bu Sözleflmenin etkili bir biçimde yeri-
ne getirilmesine katk›da bulunmalar›n›
sa¤lamak üzere ve uluslararas› tedbir-
ler hakk›nda karar verebilmelerine yar-
d›mc› olmak amac›yla, Birleflmifl Millet-
lere teknik yard›m vermekle yükümlü
di¤er organlar›n ve bu organlara ba¤l›
alt organlar›n ve uzman kurulufllar›n,
bu kurumlar›n yetki alanlar›na girdi¤i
ölçüde dikkatlerine sunabilir. 

• Madde 23

Bu Sözleflmeye Taraf Devletler, bu Söz-
leflmede tan›nan haklar›n gerçeklefltiril-
mesi için yap›lacak uluslararas› faaliyet-
lerin, sözleflmelere kat›lmay›, tavsiye
kararlar›n› kabul etmeyi, teknik yard›m
vermeyi ve ilgili Devletlerle ba¤lant›l›
bir biçimde organize edilen dan›flma ve
inceleme amaçl› bölgesel toplant›lar ile
teknik toplant›lar yapmay› içerdi¤i ko-
nusunda anlafl›rlar. 

• Madde 24

Bu Sözleflmedeki her hangi bir hüküm,
Birleflmifl Milletler fiart›ndaki hükümler
ile bu Sözleflmeyle ilgili olan konularda
Birleflmifl Milletlerin uzman kurulufllar›
ve bu kurulufllar›n çeflitli organlar›n›n
görev ve yetkilerini gösteren belgeler-
lerdeki hükümler ile uzman kuruluflla-
r›n kurucu belgelerindeki hükümleri za-
y›flatacak bir biçimde yorumlanamaz. 

• Madde 25

Bu Sözleflmedeki her hangi bir hüküm,
halklar›n kendi do¤al zenginliklerini ve
kaynaklar›n› tam olarak ve serbestçe
kullanma ve yararlanma haklar›n› za-
y›flatacak bir biçimde yorumlanamaz. 

BÖLÜM V
• Madde 26

1. Bu Sözleflme, Birleflmifl Milletlere
Üye olan veya Birleflmifl Milletlerin bir
uzman kuruluflunun üyesi olan Devlet-
lerin, uluslararas› Adalet Divan›n›n Sta-
tüsüne Taraf olan Devletlerin ve Birlefl-
mifl Milletler Genel Kurulu taraf›ndan
bu Sözleflmeye taraf olmas› için davet
edilen Devletlerin imzas›na aç›kt›r. 

2. Bu Sözleflme onaya tabidir. Onay
belgeleri Birleflmifl Milletler Genel Sek-
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reterli¤ine tevdi edilir. 

3. Bu Sözleflme, bu maddenin birinci
f›kras›nda belirtilen Devletlerin kat›lma-
s›na aç›kt›r. 

4. Kat›lma, Birleflmifl Milletler Genel
Sekreterli¤ine kat›lma belgelerinin tev-
di edilmesi ile yürürlü¤e girer. 

5. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri,
bu Sözleflmeyi imzalayan veya kat›lan
Devletlerin hepsini, di¤er bütün onayla-
ma ve kat›lma belgelerinin tevdi edil-
mesi konusunda haberdar eder. 

• Madde 27

1. Bu Sözleflme, Birleflmifl Milletler Ge-
nel Sekreterli¤ine otuz befl tane onay
veya kat›lma belgesinin tevdi edilme-
sinden itibaren üç ay sonra yürürlü¤e
girer. 

2. Otuz befl onay veya kat›lma belgesi-
nin tevdi edilmesinden sonra bu Sözlefl-
meyi onaylayan Devletler bak›m›ndan
bu Sözleflme, kendi onay veya kat›lma
belgesini tevdi etmesinden itibaren üç
ay sonra yürürlü¤e girer. 

• Madde 28

Bu Sözleflme hükümleri hiç bir s›n›rla-
ma veya istisnaya tabi olmaks›z›n fede-
ral Devletlerin her taraf›nda uygulan›r. 

• Madde 29

1. Bu Sözleflmeye Taraf Devletlerden
her biri, bu Sözleflmenin de¤ifltirilmesi
hakk›nda de¤ifliklik haz›rlayabilir ve bu-
nu Birleflmifl Milletler Genel Sekreterli-
¤ine iletebilir. Genel Sekreter de¤iflildik
önerilerini Sözleflmeye Taraf Devletlere
iletir. Genel Sekreter Taraf Devletler-
den, Taraf Devletlerin kat›lmas›yla bu
önerilerin incelenmesi ve oylanmas›
amac›yla bir konferans düzenlenmesini
destekleyip desteklemediklerini bildir-
melerini isteyebilir. Taraf Devletlerin üç-
te birinin böyle bir Konferans›n düzen-
lenmesini desteklemeleri halinde, Ge-
nel Sekreter Birleflmifl Milletler gözeti-
minde bir konferans düzenler. Konfe-
ransa kat›lan ve oylamada bulunan Ta-
raf Devletlerin oyçoklu¤uyla kabul edi-
len bir de¤iflildik, Birleflmifl Milletler Ge-
nel Kurulunun onay›na sunulur. 

2. Sözleflmede yap›lan de¤ifliklikler, Bir-
leflmifl Milletler Genel Kurulu taraf›n-
dan onayland›ktan ve bu Sözleflmeye
Taraf Devletlerin üçte ikisi taraf›ndan
kendi anayasal usullerine uygun olarak
kabul edildikten sonra yürürlü¤e girer. 

3. Sözleflmede yap›lan de¤iflikler yürür-
lü¤e girdi¤inde, de¤iflildikleri kabul

eden Devletleri bafllar; di¤er Taraf Dev-
letler ise Sözleflmenin de¤iflildikten ön-
ceki hükümleriyle ve daha önce kabul
ettikleri de¤ifliklik hükümleriyle ba¤l› ol-
maya devam ederler. 

• Madde 30

Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri 26.
maddenin beflinci f›kras›na göre yap›-
lan bildirimleri dikkate almaks›z›n, ayn›
maddenin birinci f›kras›nda gösterilen
bütün Devletleri, flu konular hakk›nda
da bilgilendirir: 

a) Yirmi alt›nc› maddeye göre verilen
onaylar ve kat›lmalar; 

b) Bu Sözleflmenin yirmi yedinci mad-
desine göre Sözleflmenin yürürlü¤e gir-
me tarihi ile yirmi dokuzuncu maddeye
göre yap›lan de¤iflikliklerin yürürlü¤e
girme tarihi.

• Madde 31

1. Bu Sözleflmenin eflit Orijinal olan
Çince, ‹ngilizce, Frans›zca, Rusça ve ‹s-
panyolca metinleri, Birleflmifl Milletler
Genel arflivinde saklan›r. 

2. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri bu
Sözleflmenin onayl› bir örne¤ini 26.

maddede gösterilen Devletlere iletir. 
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Bu Sözleflme’ye Taraf Devletler,

Birleflmifl Milletler fiart›’nda ilan edilen prensiplere
göre insanl›k ailesinin bütün üyelerinin do¤ufltan
sahip olduklar› insanl›k onurunu ve eflit ve
vazgeçilemez haklar›n› tan›man›n yeryüzündeki
özgürlük, adalet ve bar›fl›n temeli oldu¤unu
dikkate alarak,

Bu haklar›n insan›n do¤ufltan sahip oldu¤u
insanl›k onurundan türedi¤ini kabul ederek,

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’ne uygun bir
biçimde, korkudan ve yoksulluktan kurtulma
özgürlü¤ünü kullanabilen özgür insan idealinin
ekonomik ve sosyal ve kültürel haklar› ile birlikte

kiflisel ve siyasal haklar›n› da kullanabildi¤i flartlar›n
yarat›lmas› halinde gerçeklefltirilebilece¤ini kabul
ederek,

Birleflmifl Milletler fiart›’na göre Devletler’in insan
haklar›na ve özgürlüklerine her yerde sayg› gös-
terilmesini sa¤lama ve bu haklara ve özgürlüklere
uygun davranma yükümlülü¤ünü dikkate alarak,

‹çinde yaflad›klar› topluma ve di¤er bireylere karfl›
ödevleri bulunan bireylerin, bu Sözleflme’de
tan›nm›fl olan haklar› ilerletme ve bu haklara uyul-
mas›n› sa¤lamak için çaba gösterme sorumlulu¤u
bulundu¤unun fark›nda olarak,

Afla¤›daki hükümlerde anlaflm›fllard›r:

I. BÖLÜM
• Madde 1

1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin

hakk›na sahiptir. Bu hak vas›tas›yla

halklar kendi siyasal statülerini serbest-

çe tayin edebilir ve ekonomik, sosyal ve

siyasal geliflmelerini serbestçe sürdüre-

bilirler.

2. Bütün halklar uluslararas› hukuka ve

karfl›l›kl› menfaat ilkesine dayanan ulus-

lararas› ekonomik iflbirli¤i yükümlülük-

lerine zarar vermemek kofluluyla, do¤al

kaynaklar› ve zenginlikleri üzerinde

kendi yarar›na serbestçe tasarrufta bu-

lunabilir. Bir halk sahip oldu¤u maddî

kaynaklardan hiç bir koflulda yoksun b›-
rak›lamaz.

3. Kendini yönetemeyen ve vesayet al-
t›ndaki ülkelerden sorumlu olan Devlet-
ler de dahil bu Sözleflme’ye Taraf bü-
tün Devletler, kendi kaderini tayin hak-
k›n›n gerçeklefltirilmesi için çaba göste-
rir ve Birleflmifl Milletler fiart›’n›n hü-
kümlerine uygun olarak bu hakka say-
g› gösterir.

II. BÖLÜM 
• Madde 2

1. Bu Sözleflme’ye Taraf her Devlet, bu
Sözleflme’de tan›nan haklar› ›rk, renk,
cinsiyet, dil, din, siyasal veya di¤er bir

fikir, ulusal veya sosyal köken, mülki-
yet, do¤um veya di¤er bir statü gibi
herhangi bir nedenle ayr›mc›l›k yap›l-
maks›z›n, kendi topraklar› üzerinde bu-
lunan ve egemenlik yetkisine tâbi olan
bütün bireyler için güvence alt›na alma-
y› ve bu haklara sayg› göstermeyi taah-
hüt eder.

2. Sözleflme’de tan›nan haklar› kendi
mevzuat›nda veya uygulamas›nda he-
nüz tan›mam›fl olup da bu Sözleflme’ye
Taraf Devletler, kendi Anayasal usulleri-
ne ve bu Sözleflme’nin hükümlerine uy-
gun olarak, Sözleflme’de tan›nan hak-
lar› uygulamaya geçirmek için gerekli
olan tedbirleri veya di¤er önlemleri al-
may› taahhüt ederler.

Uluslararas› Kiflisel ve
Siyasal Haklar

Sözleflmesi
Genel Kurul’un 16 Aral›k 1966 tarih ve 2200A (XXI) say›l› karar›yla

kabul edilmifl; imzaya, onaya ve kabule aç›lm›flt›r.

Önsöz
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3. Bu Sözleflme’ye Taraf her Devlet flu
taahhütlerde bulunur:

(a) Bu Sözleflme’de tan›nan haklar› ve-
ya özgürlükleri ihlâl edilenlere, ihlâl
fiilî resmî s›fatlar›yla hareket eden
kiflilerden baflka kimseler taraf›n-
dan ifllense dahi, etkili bir hukukî
yola baflvurma hakk› sa¤lamak;

(b) Bu tür bir hukukî yola baflvurmak
isteyen kiflinin hakk›n›n yetkili yarg›-
sal, idarî ve yasama organlar› veya
Devlet’in hukuk sisteminin öngör-
dü¤ü baflka bir yetkili makam› tara-
f›ndan karara ba¤lanmas›n› sa¤la-
mak ve yarg›sal hukukî yollara bafl-
vurma imkân›n› gelifltirmek; 

(c) Bu gibi hukukî yollar›n tan›nmas›
halinde, yetkili makamlar taraf›n-
dan bu hukukî yollar›n iflletilmesini
sa¤lamak.

• Madde 3

Bu Sözleflme’ye Taraf Devletler, bu
Sözleflme’de yer alan bütün kiflisel ve
siyasal haklar›n kullan›lmas›nda eflit
haklar sa¤lamay› taahhüt eder. 

• Madde 4

1. Sözleflmeci Taraf Devletler, ulusun
yaflam›n› tehdit eden ola¤anüstü bir
durumun meydana gelmesi ve bu du-
rumu resmen ilân etmeleri halinde, du-
rumun zorunluluklar›n›n kesinlikle ge-
rektirdi¤i ölçüde, uluslararas› hukuktan
do¤an di¤er yükümlülüklerine ayk›r›
düflmeyecek ve ›rk, renk, cinsiyet, dil,
din, toplumsal köken gibi sebeplerle
ayr›mc›l›k içermeyecek flekilde, bu Söz-
leflme’deki yükümlülüklerinde azaltma
yapan tedbirler alabilir.

2. Sözleflme’nin 6., 7., 8. (1. ve 2. pa-
ragraflar), 11., 15., 16. ve 18. madde-
lerindeki yükümlülüklerde hiç bir azalt-
ma yap›lamaz.

3. Sözleflme’deki yükümlüklerini azalt-
ma yetkisi kullanan Sözleflme’ye Taraf
bir Devlet, yükümlülük azalt›lan Sözlefl-
me maddeleri ile yükümlülük azaltmay›
gerektiren sebepler hakk›nda Birleflmifl
Milletler Genel Sekreteri arac›l›¤›yla
Sözleflme’ye Taraf di¤er Devletler’i der-
hal bilgilendirir. Yükümlülük azaltma-
n›n sona erme tarihi de ayn› yolla bafl-
ka bir bildirimle iletilir.

• Madde 5

1. Bu Sözleflme’nin hiç bir hükmü, bir
Devlet’e, gruba veya kifliye, Sözlefl-
me’de tan›nan hak ve özgürlüklerin
tahribini amaçlayan bir faaliyete kat›l-
ma veya tasarrufta bulunma hakk› tan›-
d›¤›, veya hak ve özgürlüklerin bu Söz-
leflme’de belirtildi¤inden daha genifl öl-
çüde s›n›rland›r›lmas›na imkân verdi¤i
flekilde yorumlanamaz.

2. Bu Sözleflme’nin bir hakk› tan›mad›-
¤› veya daha az ölçüde tan›d›¤› bahane
edilerek, Sözleflme’ye Taraf Devlet-
ler’den birinin iç hukukunda yasalarla,
antlaflmalarla tan›nm›fl bulunan veya
geleneklerinde varolan temel insan
haklar›na s›n›rlama getirilemez veya bu
haklara karfl› yükümlülük azalt›lamaz.

BÖLÜM III 
• Madde 6

1. Her insan do¤ufltan yaflama hakk›na
sahiptir. Bu hak hukuk taraf›ndan koru-
nur. Hiç kimse yaflama hakk›ndan keyfî
olarak yoksun b›rak›lamaz.

2. Ölüm cezas› kald›rmam›fl olan ülke-
lerde, suçun ifllendi¤i zaman yürürlükte
bulunan hukuka uygun olarak ve bu
Sözleflme ile Soyk›r›m Suçunun Önlen-
mesi ve Cezaland›r›lmas› Sözleflme-
si’nin hükümlerine ayk›r› olmayacak bi-
çimde, sadece çok afl›r› suçlar için ölüm
cezas› verilebilir. Bu ceza sadece yetkili
mahkeme taraf›ndan verilen nihaî ka-
rardan sonra infaz edilebilir.

3. Yaflamdan yoksun b›rakman›n bir
soyk›r›m suçunu oluflturmas› halinde,
bu maddedeki hiç bir hüküm, bu Söz-
leflme’ye Taraf bir Devlet’e Soyk›r›m
Suçunun Önlenmesi ve Cezaland›r›lma-
s› Sözleflmesi’nin hükümlerine göre
üstlendi¤i yükümlülüklerini azaltma
yetkisi verdi¤i fleklinde anlafl›lamaz.

4. Ölüm cezas›na mahkum olan bir
kimse ba¤›fllanmas›n› veya cezas›n›n
hafifletilmesini isteme hakk›na sahiptir.
Her olayda ölüm cezas›n›n aff›, ba¤›flla-
ma veya hafifletme verilebilir.

5. Yafl› on sekizden küçük olan kimse-
lere iflledikleri suçlar nedeniyle ölüm ce-
zas› verilemez; hamile kad›nlar›n ölüm
cezalar› infaz edilemez.

6. Bu maddedeki hiç bir hüküm, ölüm
cezas›n›n bu Sözleflme’ye Taraf bir Dev-
let taraf›ndan kald›r›lmas›n› engellemek
veya ertelemek için ileri sürülemez. 

• Madde 7

Hiç kimse iflkenceye veya zalimce, in-
sanl›k d›fl› veya onur k›r›c› muamele ve-
ya cezaya maruz b›rak›lamaz. Ayr›ca hiç
kimse, serbest iradesi olmadan t›bbî ve-
ya bilimsel bir deneye tâbi tutulamaz.

• Madde 8

1. Hiç kimse köle olarak tutulamaz; her
türlü kölelik ve köle ticareti yasakt›r.

2. Hiç kimse kul olarak tutulamaz.

3. 

(a) Hiç kimse zorla çal›flt›r›lamaz veya
zorunlu çal›flmaya tâbi tutulamaz;

(b) Paragraf 3(a), bir suça karfl›l›k ha-
pisle birlikte a¤›r iflte çal›flt›rma ce-
zas›n›n verilebildi¤i ülkelerde, yetki-
li bir mahkeme taraf›ndan böyle bir
cezan›n verilmesi sonucunda a¤›r ifl-
te çal›flt›rmay› engelleyici say›lamaz;

(c) Afla¤›daki haller, bu paragraf bak›-
m›ndan “zorla çal›flt›rma veya zo-
runlu çal›flma” say›lmaz:

(i) Bir mahkemenin hukuka uygun
bir karar›n›n sonucu olarak hap-
sedilen bir kimseden veya böyle
bir hapislikten flartla sal›verilmifl
bir kimseden flartla tahliye süre-
si içinde normal olarak istenen
ve (b) paragraf› kapsam›na gir-
meyen bir ifl veya hizmet;

(ii) Askeri nitelikteki bir hizmet ve
inanç nedeniyle askerlik hizmeti-
ne kat›lmama hakk›n›n tan›nd›¤›
ülkelerde vicdanî redcilerden hu-
kuken yerine getirmeleri istenen
bir kamu hizmeti; 

(iii) Toplumun yaflam›n› veya iyili¤ini
tehdit eden ola¤anüstü bir du-
rum veya felaket halinde yap›l-
mas› emredilen bir hizmet;

(iv) Normal vatandafll›k yükümlülük-
lerinin bir parças›n› oluflturan bir
ifl veya hizmet.

• Madde 9

1. Herkes kifli özgürlü¤ü ve kifli güven-
li¤i hakk›na sahiptir. Hiç kimse keyfî
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olarak gözalt›na al›namaz veya tutula-
maz. Hiç kimse hukukun öngördü¤ü
sebepler ve usuller d›fl›nda özgürlü¤ün-
den yoksun b›rak›lamaz.

2. Gözalt›na al›nan bir kimse, gözalt›na
al›nma sebepleri hakk›nda gözalt›na
al›nd›¤› s›rada ve kendisine isnat edilen
suçlar konusunda derhal bilgilendirilir.

3. Cezaî bir fiilden ötürü gözalt›na al›-
nan veya tutulan bir kimse derhal bir
yarg›ç veya hukuken yarg›lama yetkisi-
ne sahip di¤er bir görevli önüne ç›kar›-
l›r ve bu kimse makul bir sürede yarg›-
lanma veya sal›verilme hakk›na sahip-
tir. Yarg›lanan bir kimsenin tutuklan-
mas› genel bir kural olamaz; yarg›lama-
n›n her aflamas›nda tutuklunun sal›ve-
rilmesine karar verilebilir; sal›verilen bu
kimsenin duruflmaya gelmesini sa¤la-
mak ve mahkum edilmesi halinde hük-
mün infaz›n› temin etmek için temina-
ta bafllanabilir.

4. Gözalt›na al›narak veya tutularak öz-
gürlü¤ünden yoksun kalan bir kimse,
tutulmas›n›n hukukîli¤i hakk›nda he-
men karar verebilecek ve e¤er tutulma-
s› hukukî de¤ilse sal›verilmesine hük-
medebilecek bir mahkemeye baflvurma
hakk›na sahiptir.

5. Hukuka ayk›r› olarak gözalt›na al›n-
maktan veya tutulmaktan ma¤dur olan
bir kimse icras› mümkün bir tazminat
hakk›na sahiptir.

• Madde 10

1. Hürriyeti ba¤lay›c› cezaya çarpt›r›l-
m›fl herkes, insanî muamele ve insan›n
do¤ufltan sahip oldu¤u insanl›k onuru-
na sayg› görme hakk›na sahiptir.

2.

(a) Tutuklu san›klar, istisnaî haller d›fl›n-
da mahkumlardan ayr› tutulur ve
kendilerine mahkum edilmemifl
kimselerin statüsüne uygun tarzda
ayr› bir muamele uygulan›r.

(b) Tutuklu çocuk san›klar yetiflkinler-
den ayr› tutulur ve en k›sa sürede
yarg›sal makamlar›n önüne ç›kar›l›r-
lar.

3. Ceza infaz sistemi, mahpuslar› iyilefl-
tirme ve toplumsal rehabilitasyonlar›n›
sa¤lama gibi temel amaçlara sahip

olur. Çocuk failler yetiflkinlerden ayr›l›r
ve yafllar› ile hukukî statülerine uygun
bir muamele görürler.

• Madde 11

Hiç kimse s›rf Sözleflme’den do¤an yü-
kümlülüklerini yerine getiremedi¤i ge-
rekçesiyle hapsedilemez.

• Madde 12

1. Bir Devletin ülkesinde hukuka uygun
olarak bulunan bir kimse, o ülke s›n›rla-
r› içinde seyahat etme özgürlü¤üne ve
yerleflece¤i yeri seçme hakk›na sahiptir.

2. Herkes kendi ülkesi de dahil, bir ül-
keden ayr›lmakta serbesttir.

3. Yukar›da belirtilen haklar, bu Sözlefl-
me’de tan›nan di¤er haklara uygun
olarak ulusal güvenlik, kamu düzeni
(ordre public), genel sa¤l›k veya genel
ahlâk veya baflkalar›n›n hak ve özgür-
lüklerini korumak için gerekli sebepler
ile hukuken öngörülmüfl s›n›rlamalar d›-
fl›nda hiç bir s›n›rlamaya tâbi tutula-
maz.

4. Hiç kimse, kendi ülkesine girme hak-
k›ndan keyfî olarak yoksun b›rak›la-
maz.

• Madde 13

Bir Devlet’in ülkesinde hukuka uygun
olarak bulunan bir yabanc› ancak, hu-
kuka uygun olarak verilmifl bir s›n›rd›fl›
etme karar› gere¤ince ve ulusal güven-
li¤in zorlay›c› flartlar› hariç, s›n›rd›fl› et-
me karar›na karfl› itiraz etmesine ve bu
itiraz›n›n önünde temsil edilebilece¤i
yetkili bir makam veya yetkili makam›n
görevlendirdi¤i bir kifli ve kifliler taraf›n-
dan denetlenmesi imkân› verilmesi ha-
linde s›n›rd›fl› edilebilir.

• Madde 14

1. Herkes mahkemeler ve yarg› yerleri
önünde eflittir. Herkes, hakk›ndaki bir
suç isnad›n›n veya hak ve yükümlülük-
leri ile ilgili bir hukukî uyuflmazl›¤›n ka-
rara ba¤lanmas›nda, hukuken kurul-
mufl yetkili, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir yar-
g› yeri taraf›ndan adil ve alenî olarak
yarg›lanma hakk›na sahiptir. Davay› iz-
leyenler ve bas›n mensuplar›, demokra-
tik bir toplumdaki genel ahlâk, kamu
düzeni (ordre public) veya ulusal gü-
venlik nedeniyle, veya taraflar›n özel
yaflamlar›n›n menfaatinin gerektirmesi

halinde veya mahkemenin görüflüne
göre alenîli¤in adaletin gerçekleflmesi-
ne zarar verece¤i özel flartlar›n kesinlik-
le gerektirdi¤i ölçüde, duruflmalardan
tamamen veya k›smen ç›kar›labilir; an-
cak bir ceza davas›nda veya hukuk da-
vas›nda verilen hüküm, gençlerin men-
faati, veya aile uyuflmazl›klar› veya ço-
cu¤un velayeti ile ilgili davalar aksini
gerektirmedikçe alenî olarak tefhim
edilir.

2. Hakk›nda bir suç isnad› bulunan bir
kimse, hukuka göre suçlulu¤u kan›tla-
n›ncaya kadar masum say›lma hakk›na
sahiptir.

3. Hakk›nda bir suç isnad› bulunan bir
kimsenin bu isnad›n karara ba¤lanma-
s›nda, tam bir eflitlik içinde asgarî flu
haklara sahiptir:

(a) Hakk›ndaki suç isnad›n›n niteli¤i ve
nedenleri konusunda ayr›nt›l› bir fle-
kilde ve anlayabilece¤i bir dilde der-
hal bilgilendirilme;

(b) Savunmas›n› haz›rlamak ve kendi
seçti¤i avukatla görüflmek için ye-
terli zamana ve kolayl›klara sahip ol-
ma;

(c) Sebepsiz yere gecikmeden yarg›lan-
ma;

(d) Duruflmalarda haz›r bulundurulma
ve kendisini bizzat veya kendi seçe-
ce¤i bir avukat arac›l›¤›yla savun-
ma; e¤er avukat› bulunmuyorsa sa-
hip oldu¤u haklar konusunda bilgi-
lendirilme; adaletin yarar› gerektir-
di¤i her durumda kendisine bir avu-
kat tayin edilme, ve e¤er avukata
ödeme yapabilecek yeterli imkân›
yoksa, ücretsiz olarak avukat tayin
edilme;

(e) Aleyhindeki tan›klar› sorguya çek-
me veya çektirme ve lehindeki ta-
n›klar›n mahkemeye ç›kmalar›n› ve
aleyhindeki tan›klarla ayn› koflullar-
da sorguya çekilmelerini sa¤lama;

(f) Mahkemede konuflulan dili anlam›-
yor veya konuflam›yorsa, bir çevir-
menin yard›m›ndan ücretsiz olarak
yararlanma;

(g) Kendisini suçland›r›c› tan›kl›k yap-
maya veya bir suçu itirafa zorlan-
mama. 
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4. Çocuklar›n yarg›lanmas›nda çocukla-
r›n yafllar›n› ve rehabilitasyonlar›n› iler-
letme gere¤ini göz önünde tutacak bir
yarg›lama usulü izlenir.

5. Bir suçtan dolay› mahkum olan bir
kimse, mahkumiyetinin ve ald›¤› ceza-
n›n daha yüksek bir yarg› yeri taraf›n-
dan hukuka uygun olarak incelenmesi-
ni isteme hakk›na sahiptir.

6. Bir kimse bir suçtan dolay› nihaî bir
kararla mahkum oldu¤unda ve bu
mahkumiyeti adlî hata bulundu¤u ge-
rekçesiyle bozuldu¤unda veya kendisi
ba¤›flland›¤›nda, e¤er mahkumiyet ka-
rar›n›n verildi¤i tarihte bilinmeyen olay-
lar›n ortaya ç›kar›lamam›fl olmas›n›n
nedenleri k›smen veya tamamen kendi-
sine yüklenebilece¤i kan›tlanmad›kça,
bu tür bir mahkumiyetin sonucu olarak
ceza çeken bir kimseye hukuka uygun
olarak tazminat ödenir.

7. Bir ülkenin hukukuna ve ceza yarg›-
lama usulüne uygun olarak daha önce
kesin biçimde mahkum olan veya bera-
at eden bir kimse ayn› suçtan dolay›
ikinci kez yarg›lanamaz ve cezaland›r›-
lamaz.

• Madde 15

1. Hiç kimse, ifllendi¤i zaman ulusal ve-
ya uluslararas› hukuka göre suç olufl-
turmayan bir fiil veya ihmalden ötürü
suçlu bulunamaz. Hiç kimseye ifllendi¤i
zaman verilebilecek cezadan daha a¤›r
bir ceza verilemez. Suçun ifllenmesin-
den sonra, bir suça daha hafif bir ceza
öngören bir yasa de¤iflikli¤i yap›ld›¤›
takdirde, fail yap›lan bu de¤ifliklikten
yararlan›r.

2. Bu maddedeki hiç bir hüküm, ifllen-
di¤i zaman uluslar toplulu¤u taraf›n-
dan tan›nan hukukun genel ilkelerine
göre suç say›lan bir fiil veya ihmalden
ötürü bir kimsenin yarg›lan›p cezaland›-
r›lmas›na engel oluflturmaz.

• Madde 16

Herkes her yerde, hukuk önünde kifli
olarak tan›nma hakk›na sahiptir.

• Madde 17

1. Hiç kimsenin özel ve aile yaflam›na,
konutuna veya haberleflmesine keyfî
veya hukuka ayk›r› olarak müdahale
edilemez; onuru veya itibar› hukuka ay-
k›r› sald›r›lara maruz b›rak›lamaz.

2. Herkes bu tür sald›r›lara veya müda-
halelere karfl› hukuk taraf›ndan korun-
ma hakk›na sahiptir.

• Madde 18

1. Herkes düflünce, din ve vicdan öz-
gürlü¤ü hakk›na sahiptir. Bu hak, ken-
di tercihiyle bir dini kabul etme veya bir
inanca sahip olma özgürlü¤ü ile, tek
bafl›na veya baflkalar›yla birlikte toplu
bir biçimde, alenî veya özel olarak, dini-
ni veya inanc›n› ibadet, uygulama, ö¤-
retim fleklinde aç›¤a vurma özgürlü¤ü-
nü de içerir.

2. Hiç kimse, kendi tercihi olan bir dini
kabul etme veya inanca sahip olma öz-
gürlü¤ünü zay›flatacak bir zorlamaya
tâbi tutulamaz.

3. Bir kimsenin dinini veya inanc›n› aç›-
¤a vurma özgürlü¤ü ancak kamu gü-
venli¤i, kamu düzeni, sa¤l›k veya ahlâk
veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerini
korumak amac›yla, hukuken öngörülen
ve demokratik bir toplumda gerekli
olan s›n›rlamalara tâbi tutulabilir.

4. Bu Sözleflme’ye Taraf Devletler, ana-
babalar ile, mümkünse vasilerin kendi
inançlar›na uygun biçimde çocuklar›na
din ve ahlâk e¤itimi verilmesini isteme
özgürlü¤üne sayg› göstermeyi taahhüt
ederler. 

• Madde 19

1. Herkesin, bir müdahale ile karfl›laflmak-
s›z›n fikirlere sahip olma hakk› vard›r.

2. Herkes ifade özgürlü¤ü hakk›na sa-
hiptir; bu hak bir kimsenin ülke hudut-
lar›yla s›n›rlanmaks›z›n sözlü, yaz›l› veya
bas›l› veya sanatsal ürün fleklinde veya
kendi tercih etti¤i baflka bir iletiflim va-
s›tas›yla her türlü bilgi ve düflünceyi
arama, edinme ve ulaflt›rma özgürlü¤ü-
nü de içerir.

3. Bu maddenin 2. paragraf›ndaki hak-
lar özel bir ödev ve sorumlulukla kulla-
n›l›r. Bu nedenle bu hak, sadece huku-
ken öngörülen ve afla¤›daki sebeplerle
gerekli olan s›n›rlamalara tâbi tutulabi-
lir: 

(a) Baflkalar›n›n haklar›na ve itibar›na
sayg›;

(b) Ulusal güvenli¤i veya kamu düzeni-
ni (ordre public) veya sa¤l›k ve ahlâ-
k› koruma.

• Madde 20

1. Her türlü savafl propagandas› hukuk
taraf›ndan yasaklan›r.

2. Ayr›mc›l›¤a, kin ve nefrete veya flid-
dete tahrik eden herhangi bir ulusal,
›rksal veya dinî düflmanl›¤›n savunulma-
s› hukuk taraf›ndan yasaklan›r.

• Madde 21

Bar›flç›l bir biçimde toplanma hakk› hu-
kuk taraf›ndan tan›n›r. Bu hakk›n kulla-
n›lmas›na ulusal güvenli¤i veya kamu
güvenli¤ini, kamu düzenini (ordre pub-
lic), sa¤l›k veya ahlâk› veya baflkalar›n›n
hak ve özgürlüklerini koruma amac› ta-
fl›yan, demokratik bir toplumda gerekli
bulunan ve hukuka uygun olarak geti-
rilen s›n›rlamalar›n d›fl›nda baflka hiç bir
s›n›rlama konamaz.

• Madde 22

1. Herkes baflkalar›yla bir araya gelerek
örgütlenme özgürlü¤ü hakk›na sahip-
tir; bu hak, kendi menfaatlerini koru-
mak için sendika kurma ve sendikaya
kat›lma hakk›n› da içerir. 

2. Bu hakk›n kullan›lmas›na ulusal gü-
venli¤in, kamu güvenli¤inin, kamu dü-
zeninin (ordre public), genel sa¤l›k ve-
ya ahlâk›n, baflkalar›n›n hak ve özgür-
lüklerinin korunmas› amac›yla, huku-
ken öngörülmüfl ve demokratik bir top-
lumda gerekli olan s›n›rlamalar›n d›fl›n-
da baflka hiç bir s›n›rlama konamaz. Bu
madde, silahl› kuvvetler ve polis teflkila-
t› mensuplar›n›n bu hakk› kullanmalar›
üzerine hukukî k›s›tlamalar konulmas›-
n› engellemez.

3. Bu madde, Uluslararas› Çal›flma Teflki-
lat›’n›n Örgütlenme Özgürlü¤ü ve Teflki-
latlanma Hakk›n›n Korunmas› ‹le ‹lgili
1948 tarihli Sözleflmesi’ne Taraf Devlet-
ler’e, bu Sözleflme’de sa¤lanan güven-
celere ayk›r› yasama tasarruflar› yapma-
s›na veya yasalar› bu güvencelere ayk›r›
tarzda uygulamas›na yetki vermez. 

• Madde 23

1. Aile toplumun do¤al ve esasl› bir bi-
rimidir, ve aile, toplum ve Devlet tara-
f›ndan korunma hakk›na sahiptir.

2. Evlilik ça¤›ndaki her erkek ve kad›n›n
evlenme ve aile kurma hakk› hukuk ta-
raf›ndan tan›n›r.
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3. Evlenecek efllerin tam ve serbest ira-
deleri ile kurulmayan bir evlilik geçerli
say›lmaz.

4. Bu Sözleflme’ye Taraf Devletler, eflle-
rin evlilik konusunda, evlili¤in devam
etti¤i sürece ve boflanmada eflit hak ve
yükümlülüklere sahip olmalar› için ge-
rekli önlemleri al›r. Boflanma halinde
çocuklar›n korunmas› için gerekli hü-
kümler konur.

• Madde 24

1. Her çocu¤un ›rk, renk, cinsiyet, dil,
din, ulusal veya toplumsal köken, mal-
varl›¤›, do¤um gibi bir ayr›mc›l›¤a tâbi
tutulmaks›z›n ailesi, içinde yaflad›¤› top-
lum ve Devlet taraf›ndan, bir küçük ola-
rak statüsünün gerektirdi¤i koruma
tedbirlerine hakk› vard›r.

2. Her çocuk do¤umundan hemen son-
ra nüfusa kaydedilir ve kendisine bir
isim verilir.

3. Her çocuk bir vatandafll›k kazanma
hakk›na sahiptir.

• Madde 25

Her vatandafl, bu Sözleflme’nin ikinci
maddesindeki ayr›mlara ve makul ol-
mayan s›n›rlamalara tâbi tutulmaks›z›n
flu haklara ve imkânlara sahiptir:

(a) Do¤rudan veya seçilmifl temsilciler
arac›l›¤›yla kamu hizmetlerine kat›lma;

(b) Seçmenlerin iradelerini serbestçe
ifade etmelerini güvence alt›na
alan, gizli olarak oy verildi¤i, genel
ve eflit oya dayanan ve belirli aral›k-
larla yap›lan dürüst seçimlerde oy
kullanma ve seçilme;

(c) Genel eflitlik ilkesine uygun olarak
ülkesinde kamu hizmetlerine girme.

• Madde 26

Herkes, hukuk önünde eflittir ve hiç bir
ayr›mc›l›¤a tâbi tutulmaks›z›n hukuk ta-
raf›ndan eflit olarak korunma hakk›na
sahiptir. Hukuk bu alanda her türlü ay-
r›mc›l›¤› yasaklar ve herkese ›rk, renk,
cinsiyet, dil, din, siyasal veya baflka bir
fikir, ulusal veya toplumsal köken, mal-
varl›¤›, do¤um veya baflka bir statü ile
yap›lan ayr›mc›l›¤a karfl› etkili ve eflit
koruma sa¤lar.

• Madde 27

Etnik, dinî veya dilsel az›nl›klar›n bulun-
du¤u bir Devlet’te, böyle bir az›nl›¤a
mensup bulunan kiflilerin, grubun di-
¤er üyeleri ile birlikte toplu olarak ken-
di kültürel haklar›n› kullanma, kendi
dinlerinin gere¤i ibadeti etme ve uygu-
lama veya kendi dillerini kullanma hak-
lar› engellenmez.

BÖLÜM IV
• Madde 28

1. Bir ‹nsan Haklar› Komitesi kurulur
(Bu Sözleflme’de bundan sonra Komite
ad›yla geçecektir). Komite on sekiz
üyeden meydana gelir ve afla¤›da belir-
tilen görevleri yerine getirir.

2. Komite, bu Sözleflme’ye Taraf olan
Devletler’in yüksek bir ahlâkî düzeye
sahip olan ve insan haklar› alan›nda uz-
manl›¤› ile tan›nm›fl bulunan vatandafl-
lar› aras›ndan ve bir k›sm› tercihen hu-
kuk uygulamas›nda deneyim sahibi
olan üyelerden kurulur.

3. Komite üyeleri seçimle göreve gelir-
ler ve flahsî s›fatlar›yla görev yaparlar.

• Madde 29

1. Komite üyeleri, bu Sözleflme’ye Ta-
raf Devletler taraf›ndan 28. maddedeki
niteliklere sahip kiflilerin aday olarak
gösterildi¤i bir listede yer alan adaylar
aras›ndan gizli oyla seçilir.

2. Bu Sözleflme’ye Taraf her bir Devlet
iki kifliden fazla aday gösteremez. Bu
kifliler, aday gösteren Devlet’in vatan-
dafll›¤›n› tafl›r.

3. Bir kifli yeniden aday gösterilebilir.

• Madde 30

1. ‹lk seçimler, bu Sözleflme’nin yürür-
lü¤e girmesinden en geç alt› ay sonra
tamamlan›r.

2. Sözleflme’nin 34. maddesine göre
meydana gelen bofllu¤u doldurmak
için yap›lan seçimler hariç, Komite üye-
li¤ine yap›lacak bir seçimden en az dört
ay önce, Birleflmifl Milletler Genel Sek-
reteri bu Sözleflme’ye Taraf Devletler’e
üç ay içinde Komite üyeli¤ine kendi
adaylar›n› göstermeleri için yaz›l› bir da-
vetiye gönderir.

3. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri,
bu flekilde aday gösterilen kiflilerin isim-
lerinin alfabetik olarak yer ald›¤› ve
kendilerini aday gösteren Devletler’i de
belirten bir listeyi düzenler ve her bir
seçimin yap›laca¤› tarihten en az bir ay
önce bu Sözleflme’ye Taraf Devletler’e
gönderir.

4. Komite’ye üye seçimleri, bu Sözlefl-
me’ye Taraf Devletler’in, Birleflmifl Mil-
letler Genel Sekreterli¤i taraf›ndan Bir-
leflmifl Milletler Genel Merkezi’ne ça¤›-
r›ld›¤› bir toplant›da yap›l›r. Bu Sözlefl-
me’ye Taraf Devletler’in en az üçte iki-
sinin kat›l›m› ile yap›lan bu toplant›da,
en fazla oyu alan ve toplant›ya kat›l›p
oy kullanan Taraf Devletler’in mutlak
ço¤unlu¤unun oy verdi¤i kifli, Komite
üyesi seçilir.

• Madde 31

1. Bir Devlet’in birden fazla vatandafl›
Komite’de üye olarak bulunamaz.

2. Komite’ye üye seçiminde, üyeli¤in
co¤rafî esasa göre eflit olarak da¤›lma-
s›na ve de¤iflik uygarl›k türlerinin ve
farkl› hukuk sistemlerinin temsil edil-
mesine dikkat edilir.

• Madde 32

1. Komite üyeleri dört y›ll›k bir dönem
için seçilir. Yeniden aday gösterilmeleri
halinde tekrar seçilmeleri mümkündür.
Ancak, birinci seçimde seçilen üyeler-
den dokuz tanesinin üyeli¤i iki y›l sonra
sona erer; yap›lacak toplant›da bu üye-
lerin isimleri birinci seçimden hemen
sonra, 30. maddenin 4. paragraf›na
göre Toplant› Baflkan› taraf›ndan kura
ile seçilir.

2. Görev süresinin sona ermesi nede-
niyle yap›lacak seçimler, bu Sözlefl-
me’nin bu k›sm›n›n yukar›daki madde-
lerine göre yap›l›r.

• Madde 33

1. Bir Komite üyesi, Komite’nin di¤er
bütün üyelerinin oybirli¤i ile verece¤i
karara göre geçici nitelikte bir sebep d›-
fl›nda herhangi bir nedenle görevini ya-
pamayacak duruma girerse, Komite
Baflkan› durumu Birleflmifl Milletler Ge-
nel Sekreteri’ne bildirir ve Genel Sekre-
ter bu üyenin yerinin boflalm›fl oldu¤u-
nu aç›klar.
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2. Bir Komite üyesinin ölümü veya isti-
fa etmesi halinde, Komite Baflkan› Bir-
leflmifl Milletler Genel Sekreteri’ne du-
rumu derhal bildirir, ve Genel Sekreter
ölüm tarihinden veya istifan›n yürürlü-
¤e girdi¤i tarihten itibaren üyeli¤in bo-
flalm›fl oldu¤unu aç›klar.

• Madde 34

1. Sözleflme’nin 33. maddesine göre
bir üyeli¤in boflalm›fl oldu¤u aç›klanm›fl
ise ve yeri doldurulacak olan üyenin gö-
rev süresinin sona ermesine üyeli¤in
boflalm›fl oldu¤unun aç›klanmas›ndan
itibaren alt› aydan fazla süre varsa, Bir-
leflmifl Milletler Genel Sekreteri, Sözlefl-
me’ye Taraf bütün Devletler’e sürenin
doldurulmas› amac›yla seçilecek kifli
için iki ay içinde 29. maddeye göre
adaylar›n› bildirmelerini ister.

2. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri,
bu flekilde aday gösterilen kiflilerin isim-
lerinden oluflan bir listeyi haz›rlar ve bu
Sözleflme’ye Taraf Devletler’e iletir. Bo-
flalan yerin doldurulaca¤› seçim, Sözlefl-
me’nin bu k›sm›nda yer alan ilgili hü-
kümlere uygun olarak yap›l›r.

3. Sözleflme’nin 33. maddesine göre
boflald›¤› bildirilen yeri doldurmak için
seçilen Komite üyesi, o maddenin hü-
kümlerine göre Komite’deki yerini bo-
flaltan üyenin kalan süresini tamamla-
mak için seçilir.

• Madde 35

Komite üyeleri, Birleflmifl Milletler Ge-
nel Kurulu’nun onay›yla, Birleflmifl Mil-
letler’in sahip oldu¤u kaynaklardan,
Komite’nin sorumluluklar›n›n önemi
dikkate al›narak, süresi ve flartlar› konu-
sunda Genel Kurulu’nun karar verece¤i
bir ödenek almaya hak kazan›rlar.

• Madde 36

Birleflmifl Milletler Genel Sekreterli¤i,
Komite’nin bu Sözleflme’ye göre görev-
lerini etkili bir biçimde yerine getirebil-
mesi için gerekli yard›mc› kiflileri ve im-
kânlar› sa¤lar.

• Madde 37

1. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri,
Komite’nin ilk toplant›s›n› Birleflmifl Mil-
letler Merkezi’nde yapmas› için ça¤r›da
bulunur.

2. Komite ilk toplant›s›n› yapt›ktan son-
ra, içtüzük hükümlerinde gösterilen za-
manlarda toplan›r.

3. Komite normal olarak Birleflmifl Mil-
letler Merkezi’nde veya Birleflmifl Mil-
letler’in Cenevre’deki biriminde topla-
n›r.

• Madde 38 

Komite’nin her bir üyesi görevine bafl-
lamadan önce, görevini tarafs›z olarak
ve vicdanî kanaatine göre yapaca¤› ko-
nusunda Komite önünde beyanda bu-
lunur.

• Madde 39

1. Komite kendine yard›mc› görevlileri
iki y›ll›k bir süre için seçer. Görevliler ye-
niden seçilebilir.

2. Komite içtüzü¤ünü kendi yapar; an-
cak bu içtüzük di¤er hükümlerin yan›n-
da:

(a) Toplant› yeter say›s›n›n on iki oldu-
¤u;

(b) Komite’nin, toplant›ya kat›lan üye-
lerin ço¤unlu¤unun oylar›yla karar
verebilece¤ine dair hükümleri de
içerir.

• Madde 40

1. Bu Sözleflme’ye Taraf Devletler, Söz-
leflme’de tan›nan haklar› uygulamaya
geçirmek ve bu haklar›n kullan›lmas›n-
da ilerleme sa¤lanmak için ald›klar› ted-
birler hakk›nda raporlar vermeyi taah-
hüt ederler. Bu raporlar:

(a) Sözleflme’nin ilgili Taraf Devletler
bak›m›ndan yürürlü¤e girmesinden
itibaren bir y›l içinde;

(b) Daha sonra da Komite’nin istedi¤i
zamanlarda verilir.

2. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri
kendisine sunulan bütün raporlar› ince-
lemesi için Komite’ye havale eder. Söz-
leflme’nin uygulanmas›n› etkileyen et-
kenler ve güçlükler varsa, raporlarda
bu etkenler ve güçlükler de belirtilir.

3. Bu raporlar›n baz› bölümlerinin uz-
man kurulufllar›n yetki alan›na girmesi
halinde, Birleflmifl Milletler Genel Sekre-
teri raporlar›n ilgili bölümlerini Komi-
te’ye dan›flt›ktan sonra bu uzman kuru-
lufllara gönderebilir.

4. Komite, bu Sözleflme’ye Taraf Dev-
letler’in sunduklar› raporlar› inceler. Ko-
mite kendi haz›rlad›¤› raporlar› ve e¤er
gerekli görürse yapt›¤› genel yorumlar›
Taraf Devletler’e iletir. Komite, bu Söz-
leflme’ye Taraf Devletler’den ald›¤› ra-
porlarla birlikte haz›rlad›¤› genel yo-
rumlar› Ekonomik ve Sosyal Konsey’e
de iletebilir. 

5. Bu Sözleflme’ye Taraf Devletler, bu
maddenin 4. paragraf›na göre yap›labi-
lecek herhangi bir yorum üzerinde ken-
di gözlemlerini Komite’ye sunabilirler.

• Madde 41

1. Bu Sözleflme’ye Taraf bir Devlet bu
maddeye göre her zaman, Taraf Dev-
letler’den birinin bir di¤er Taraf Devlet
aleyhine bu Sözleflme ile üstlendi¤i yü-
kümlülüklerini yerine getirmedi¤i biçi-
mindeki iddialar› kapsayan flikayetleri
Komite’nin ele alma ve inceleme yetki-
sini tan›d›¤›n› beyan edebilir. Bu mad-
deye göre yap›lan flikayetler ancak, Ko-
mite’nin yetkisini tan›m›fl olan bir Taraf
Devlet taraf›ndan yap›lmas› halinde ele
al›n›p incelenebilir. Komite, kendisinin
bu yetkisini tan›mam›fl olan bir Taraf
Devlet’i ilgilendiren bir flikayeti ele al-
maz. Al›nan flikayetler hakk›nda afla¤›-
daki usule uygun olarak ifllem yap›l›r:

(a) Bu Sözleflme’ye Taraf Devletler’den
biri, bir di¤er Taraf Devlet’in bu
Sözleflme hükümlerini uygulamad›-
¤›n› düflünmesi halinde, yaz›l› bir bil-
dirimle, durum hakk›nda Taraf Dev-
let’in dikkatini çeker. fiikayeti alan
Devlet, flikayetin eline geçmesinden
itibaren üç ay içinde, kendisine flika-
yeti gönderen Devlet’e durumu
izah eden bir aç›klama veya baflka
bir yaz›l› cevap gönderir. Bu cevap
mümkün oldu¤u kadar konuyla ilgi-
li al›nan, al›nmakta olan veya kulla-
n›labilir nitelikte olan iç hukuk usul-
lerine ve hukuk yollar›na iliflkin ted-
birleri içerir;

(b) E¤er durum, flikayeti alan Devlet’in
ilk flikayeti ald›¤› tarihten itibaren al-
t› ay içinde her iki Taraf Devlet’i tat-
min edici flekilde düzeltilmezse, her
iki Devlet konuyu di¤er Devlet’e ve
Komite’ye yapt›klar bir ihbar ile Ko-
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mite’nin önüne götürme hakk›na
sahiptir;

(c) Komite önüne getirilen bir konuyu
ancak, uluslararas› hukukun genel
olarak tan›nm›fl prensiplerine göre
kullan›labilecek her türlü iç hukuk
yolunun izlenmifl ve tüketilmifl oldu-
¤unu tespit ettikten sonra ele alabi-
lir. ‹ç hukuk yollar›n›n tüketilmesi
makul olmayan bir süreyi alacak ise
bu kural uygulanmaz;

(d) Komite bu maddeye göre flikayetle-
ri incelerken kapal› toplant›lar ya-
par;

(e) Komite, yukar›daki (c) altparagraf›
hükümlerinin yerine getirilmifl olma-
s› halinde, bu Sözleflme’de tan›nan
insan haklar›na ve temel özgürlük-
lere sayg› esas›na göre dostane çö-
züm sa¤lanmas› amac›yla Taraf
Devletler’e gerekli hizmeti sunar; 

(f) Komite bir konunun kendisine gön-
derilmesi halinde, yukar›da (b) alt-
paragraf›nda belirtilen Taraf Devlet-
ler’i gerekli bilgileri vermeye davet
edebilir;

(g) Yukar›da (b) altparagraf›nda belir-
tilen ilgili Taraf Devletler,
Komite’nin konuyu incelemesi
s›ras›nda Komite önünde temsil
edilme ve yaz›l› ve/veya sözlü
olarak sunufllar yapma hakk›na
sahiptirler;

(h) Komite, yukar›daki (b) altparagraf›-
na göre bir ihbar› ald›¤› tarihten iti-
baren on iki ay içinde bir rapor ha-
z›rlar:

(i) Komite’nin raporu, yukar›daki
(e) altparagraf›na göre bir çözü-
me ulafl›lmas› halinde olaylar›n
k›sa bir özetini ve ulafl›lan sonu-
cu belirtir;

(ii) Yukar›daki (e) altparagraf›ndaki
süre içinde bir çözüme ulafl›la-
mamas› halinde, Komite’nin ra-
poru olaylar›n bir özetini kapsar;
Taraf Devletler’in yapt›¤› yaz›l›
sunufllar ve sözlü sunufllar›n tu-
tanaklar› bu rapora eklenir;

Her halükarda Komite raporu ilgili Ta-
raf Devletler’e gönderilir.

2. Bu maddenin hükümleri, bu Sözlefl-
me’ye Taraf olan on Devlet’in bu mad-
denin birinci paragraf›na göre beyanda
bulunmalar›ndan sonra yürürlü¤e gi-
rer. Taraf Devletler bu beyanlar› Birlefl-
mifl Milletler Genel Sekreterli¤i’ne tevdi
ederler. Genel Sekreter bu beyanlar›n
birer kopyas›n› di¤er Taraf Devletler’e
iletir. Yap›lan bir beyan Genel Sekreter-
li¤e yap›lacak bir bildirimle her zaman
geri al›nabilir. Böyle bir geri alma, bu
maddeye göre daha önce gönderilmifl
bir flikayet konusunun incelenmesini
engellemez; geri alma bildirimi Genel
Sekreter taraf›ndan al›nd›ktan sonra il-
gili Taraf Devlet yeni bir beyanda bu-
lunmad›kça, Taraf Devletler’den yap›la-
cak baflka bir flikayet iflleme al›nmaz.

• Madde 42

1.

(a) E¤er 41. maddeye göre Komite’ye
gönderilen bir konu ilgili Taraf Dev-
letler’i tatmin edecek bir biçimde
çözülemezse, Komite, ilgili Taraf
Devletler’in önceden r›zas›n› alarak
(bundan sonra ismi Komisyon diye
geçecek olan), bir ad hoc Uzlaflt›r-
ma Komisyonu tayin eder. Komis-
yon, bu Sözleflme’ye sayg› esas›na
dayanarak, sorunun dostane çözü-
mü amac›yla Taraf Devletler’e ara-
buluculuk hizmetinde bulunur.

(b) Söz konusu Komisyon, Taraf Devlet-
ler’in kabul edebilece¤i befl kifliden
oluflur. E¤er ilgili Taraf Devletler Ko-
misyon’un kuruluflu üzerinde üç ay
içinde anlaflamazlarsa, üzerinde an-
laflmaya var›lamayan Komisyon üye-
likleri Komite’nin yapaca¤› gizil oyla-
mayla ve üçte iki ço¤unluk oyuyla,
kendi üyeleri aras›ndan seçilir.

2. Komisyon üyeleri flahsî s›fatlar›yla
görev yaparlar. ‹lgili Devletler’in vatan-
dafllar›, bu Sözleflme’ye taraf olmayan
Devletler’in vatandafllar› ve 41. madde-
ye göre beyanda bulunmam›fl bir Taraf
Devlet’in vatandafl› Komisyon’a üye se-
çilemez.

3. Komisyon baflkan›n› kendisi seçer ve
kendi içtüzü¤ünü kendisi yapar.

4. Komisyon toplant›lar›n› normal ola-
rak Birleflmifl Milletler Merkezi’nde ve

Birleflmifl Milletler’in Cenevre’deki biri-
minde yapar. Ancak bu toplant›lar, Ge-
nel Sekreterli¤e ve ilgili Taraf Devlet-
ler’e dan›fl›ld›ktan sonra, Komisyon’un
uygun görece¤i baflka bir yerde yap›la-
bilir.

5. Yukar›da 36. maddeye göre görev-
lendirilen sekreterya, bu maddeye göre
atanan Komisyonlar’a da hizmet verir.

6. Komite taraf›ndan elde edilen ve
toplanan bilgiler bu Komisyon’a verilir;
Komisyon ilgili Taraf Devletler’i baflka
bilgileri vermeleri için davet edebilir.

7. Komisyon, kendisine konunun ulafl-
mas›ndan itibaren en fazla on iki ay
içinde konuyu bütünüyle inceledikten
sonra ilgili Taraf Devletler’e iletilmek
üzere Komite Baflkan›’na bir rapor su-
nar:

(a) E¤er Komisyon konuyu incelemesi-
ni on iki ay içinde bitirememifl ise,
Komisyon’un bu raporunda sadece
konunun incelenmesinin hangi du-
rumda oldu¤u konusunda k›sa bir
bilgi yer al›r.

(b) E¤er konu hakk›nda bu Sözlefl-
me’de tan›nan insan haklar›na say-
g› esas›na dayanan bir dostane çö-
züme ulafl›l›rsa, Komisyon raporu,
olaylar›n k›sa bir özetini ve var›lan
sonucu kapsar;

(c) Yukar›da (b) altparagraf›nda öngö-
rülen bir sonuca ulafl›lamazsa, Ko-
misyon raporu, ilgili Taraf Devletler
aras›ndaki konu ile alâkal› bütün
maddî sorunlar üzerindeki tespitle-
rini ve var›labilecek bir dostane çö-
züm için varolan imkânlar hakk›nda
görüfllerini içerir. Bu rapor ayr›ca, il-
gili Taraf Devletler taraf›ndan yap›-
lan yaz›l› sunufllar› ve sözlü sunuflla-
r›n›n tutanaklar›n› da kapsar.

(d) E¤er Komisyon (c) altparagraf›na
göre haz›rlad›¤› bir raporu sunarsa,
ilgili Taraf Devletler raporu ald›ktan
itibaren üç ay içinde Komite Baflka-
n›’na, Komisyon’un haz›rlad›¤› ra-
porun içeri¤ini kabul edip etmedik-
lerini bildirirler.

8. Bu madde hükümleri, Komite’nin
41. maddedeki sorumluluklar›n› yerine
getirmesine engel oluflturmaz.
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9. Komisyon üyelerinin bütün giderleri,
Birleflmifl Milletler Genel Sekreterli¤i ta-
raf›ndan yap›lan hesaplara uygun ola-
rak, ilgili Taraf Devletler’ce paylafl›l›r.

10. Birleflmifl Milletler Genel Sekreterli-
¤i, Komisyon üyelerinin yapt›klar› harca-
malar› dokuzuncu paragrafa göre ilgili
Taraf Devletler’den geri almadan önce,
e¤er gerekli ise ödemeye yetkilidir.

• Madde 43

Komite’nin ve 42. maddeye göre ata-
nan ad hoc Uzlaflt›rma Komisyonu’nun
üyeleri, Ayr›cal›klar ve Muafiyetler Hak-
k›nda Birleflmifl Milletler Sözleflmesi’nin
ilgili bölümlerinde yer alan ve Birleflmifl
Milletler için görev yapan uzmanlar›n
sahip olduklar› kolayl›klara, ayr›cal›klara
ve muafiyetlere sahiptir.

• Madde 44

Bu Sözleflme’nin uygulamaya iliflkin hü-
kümleri, Birleflmifl Milletler’in ve uzman
kurulufllar›n›n kurucu belgeleri ve Söz-
leflme’leri taraf›ndan insan haklar› ala-
n›nda öngörülen usullere ayk›r› düflme-
yecek bir biçimde uygulan›r; bu hü-
kümler, bu Sözleflme’ye Taraf Devlet-
ler’in kendi aralar›nda yapm›fl olduklar›
ve yürürlükte bulunan uluslararas› özel
veya genel antlaflmalara uygun olarak
bir sorunu çözmek için konan di¤er
usullere baflvurmas›n› engellemez.

• Madde 45

Komite, Ekonomik ve Sosyal Konsey
arac›l›¤›yla, Birleflmifl Milletler Genel
Kurulu’na kendi faaliyetleri hakk›nda
y›ll›k bir rapor sunar.

V. BÖLÜM 
• Madde 46

Bu Sözleflme’deki herhangi bir hüküm,
Birleflmifl Milletler fiart›’ndaki hükümler
ile, bu Sözleflme’yle ilgili olan konular-
da Birleflmifl Milletler’in uzman kurulufl-
lar›n›n ve bu kurulufllar›n çeflitli organ-
lar›n›n görev ve yetkilerini gösteren bel-
gelerlerdeki hükümler ile uzman kuru-
lufllar›n kurucu belgelerindeki hükümle-
ri zay›flatacak bir biçimde yorumlana-
maz.

• Madde 47

Bu Sözleflme’deki herhangi bir hüküm,

halklar›n kendi do¤al zenginliklerini ve
kaynaklar›n› tam olarak ve serbestçe
kullanma ve yararlanma haklar›n› zay›f-
latacak bir biçimde yorumlanamaz.

BÖLÜM VI
• Madde 48

1. Bu Sözleflme, Birleflmifl Milletler’e
üye olan veya Birleflmifl Milletler’in uz-
man kurulufllar›n›n üyesi olan Devlet-
ler’in, Uluslararas› Adalet Divan›n›n Sta-
tüsüne Taraf olan Devletler’in ve Birlefl-
mifl Milletler Genel Kurulu taraf›ndan
bu Sözleflme’ye Taraf olmas› için davet
edilen Devletler’in imzas›na aç›kt›r.

2. Bu Sözleflme onaya tâbidir. Onay
belgeleri Birleflmifl Milletler Genel Sek-
reterli¤i’ne tevdi edilir.

3. Bu Sözleflme, bu maddenin birinci
paragraf›nda belirtilen Devletler’in ka-
t›lmas›na aç›kt›r.

4. Kat›lma, kat›lma belgelerinin Birlefl-
mifl Milletler Genel Sekreterli¤i’ne tevdi
edilmesinden sonra yürürlü¤e girer.

5. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri,
bu Sözleflme’yi imzalayan veya uygun
bulan Devletler’in hepsini, di¤er bütün
onaylama ve kat›lma belgelerinin tevdi
edilmesi konusunda haberdar eder.

• Madde 49

1. Bu Sözleflme, Birleflmifl Milletler Ge-
nel Sekreterli¤i’ne otuz befl tane onay
veya kat›lma belgesinin tevdi edilme-
sinden itibaren üç ay sonra yürürlü¤e
girer.

2. Otuz befl onay veya kat›lma belgesi-
nin tevdi edilmesinden sonra bu Sözlefl-
me’yi onaylayan Devletler bak›m›ndan
bu Sözleflme, kendi onay veya kat›lma
belgesini tevdi etmesinden itibaren üç
ay sonra yürürlü¤e girer.

• Madde 50

Bu Sözleflme hükümleri hiç bir s›n›rla-
ma veya istisnaya tâbi olmaks›z›n fede-
ral Devletler’in her taraf›nda uygulan›r.

• Madde 51

1. Bu Sözleflme’ye Taraf Devletler’den
her biri, bu Sözleflme’nin de¤ifltirilmesi
hakk›nda de¤ifliklik haz›rlayabilir ve bu-
nu Birleflmifl Milletler Genel Sekreterli-

¤i’ne iletebilir. Birleflmifl Milletler Genel
Sekreteri de¤ifliklik önerilerini Sözlefl-
me’ye Taraf Devletler’e iletir. Genel
Sekreter Taraf Devletler’den, Taraf
Devletler’in kat›lmas›yla bu önerilerin
incelenmesi ve oylanmas› amac›yla bir
konferans düzenlenmesini destekleyip
desteklemediklerini bildirmelerini iste-
yebilir. Taraf Devletler’in üçte birinin
böyle bir Konferans’›n düzenlenmesini
desteklemeleri halinde, Genel Sekreter
Birleflmifl Milletler gözetiminde bir kon-
ferans düzenler. Konferans’a kat›lan ve
oylamada bulunan Taraf Devletler’in
oyçoklu¤uyla kabul edilen bir de¤iflik-
lik, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu’nun
onay›na sunulur.

2. Sözleflme’de yap›lan de¤ifliklikler,
Birleflmifl Milletler Genel Kurulu taraf›n-
dan onayland›ktan ve bu Sözleflme’ye
Taraf Devletler’in üçte ikisi taraf›ndan
kendi Anayasal usullerine uygun olarak
kabul edildikten sonra yürürlü¤e girer.

3. Sözleflme’de yap›lan de¤iflikler yü-
rürlü¤e girdi¤inde, de¤ifliklikleri kabul
eden Devletler’i ba¤lar; di¤er Taraf
Devletler ise Sözleflme’nin de¤ifliklikten
önceki hükümleriyle ve daha önce ka-
bul ettikleri de¤ifliklik hükümleriyle
ba¤l› olmaya devam ederler.

• Madde 52

Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri 48.
maddenin 5. paragraf›na göre yap›lan
bildirimleri dikkate almaks›z›n, ayn›
maddenin 1. paragraf›nda gösterilen
bütün Devletler’i flu konular hakk›nda
da bilgilendirir:

(a) 48. maddeye göre verilen imza,
onay ve kat›lmalar;

(b) Bu Sözleflme’nin 49. maddesine gö-
re Sözleflme’nin yürürlü¤e girme ta-
rihi ile 51. maddeye göre yap›lan de-
¤iflikliklerin yürürlü¤e girme tarihi.

• Madde 53

1. Bu Sözleflme’nin eflit ölçüde orijinal
olan Çince, ‹ngilizce, Frans›zca, Rusça
ve ‹spanyolca metinleri, Birleflmifl Mil-
letler arflivinde saklan›r.

2. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri bu
Sözleflme’nin  onayl› örne¤ini  48. mad-

dede gösterilen Devletler’e iletir.
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Uluslararas› Çal›flma Teflkilat› Genel
konferans›; 

Uluslararas› Çal›flma Bürosu Yönetim
Kurulu taraf›ndan Cenevre’de toplant›-
ya ça¤r›lm›fl ve 6 Haziran 1973 tarihin-
de düzenledi¤i 58 inci oturumunda; 

Oturum gündeminin dördüncü madde-
sini oluflturan istihdama kabulde asgari
yafl konusunda yap›lan baz› önerileri
kabule karar vererek, 

1919 tarihli asgari yafl (sanayi) sözlefl-
mesi, 1920 tarihli Asgari Yafl (denizci-
lik) Sözleflmesi, 1921 tarihli Asgari Yafl
(Tar›m) Sözleflmesi, 1921 tarihli Asgari
Yafl (Trimci ve Ateflçiler) Sözleflmesi,
1932 tarihli Asgari Yafl (Sanayi D›fl› ifl-
ler) Sözleflmesi, 1936 tarihli Asgari Yafl
(Denizcilik) Sözleflmesi (Düzeltilmifl),
1937 tarihli Asgari Yafl (Sanayi.) Sözlefl-
mesi (Düzeltilmifl), 1937 tarihli Asgari
Yafl (Sanayi D›fl› ifller) Sözleflmesi (Dü-
zeltilmifl), 1959 tarihli Asgari Yafl (Bal›k-
ç›l›k) Sözleflmesi ve 1965 tarihli Asgari
Yafl (Yeralt› Maden iflleri) Sözleflmesi
hükümlerini not ederek, 

Çocuklar›n çal›flt›r›lmas›na tamamen
son vermek amac›yla, s›n›rl› say›daki
ekonomik sektöre uygulanabilen ve za-
manla mevcutlar›n yerine geçecek bir
genel belge oluflturulmas› zaman›n›n
geldi¤ini mülahaza ederek ve, 

Bu önerilerin bir uluslararas› Sözleflme
haline getirilmesini kararlaflt›rarak, 

Bin dokuz yüz yetmifl üç y›l› Haziran ay›-
n›n ifl bu yirmialt›nc› günü asgari yafl
sözleflmesi 1973 olarak adland›r›labile-
cek afla¤›daki sözleflmeyi kabul etmifltir:

• Madde 1

Bu sözleflmenin kendisi için yürürlükte
oldu¤u her üye, çocuk iflçili¤ini etkin
bir flekilde ortadan kald›rmay› ve istih-
dama ve çal›flmaya kabul için asgari ya-
fl›n giderek gençlerin fiziksel ve zihinsel
yönden tam olarak geliflmelerine ola-
nak tan›yacak bir düzeye yükseltilmesi-
ni sa¤layan ulusal bir politika takip et-
meyi kabul eder. 

• Madde 2

• Bu sözleflmeyi onaylayan her üye,
onay belgesine ekleyece¤i bir aç›k-
lamayla ile kendi ülkesinde ve kendi
ülkesinde kay›tl› bulunan ulafl›m
araçlar›nda istihdama veya çal›flma-
ya kabul için asgari yafl s›n›r›n› belir-
leyecektir; bu sözleflmenin 4 üncü
ve 8 inci maddeleri sakl› kalmak
üzere, hiç bir kimse bu yafl›n alt›nda
herhangi bir meslekte istihdama ve
çal›flmaya kabul edilmeyecektir. 

• Bu sözleflmeyi onaylayan her üye,
daha önce belirlemifl oldu¤u asgari
yafltan daha yüksek bir asgari yafl
belirlendi¤ini sonradan yapaca¤› ye-
ni aç›klamalarla Uluslararas› Çal›fl-
ma Bürosu Genel Müdürü’ne bildi-
rebilir. 

• Bu maddenin 1 inci f›kras›na göre
belirlenen asgari yafl s›n›r›, zorunlu
ö¤renim yafl›n›n bitti¤i yafl›n, alt›n-
da ve her halükarda 15 yafl›n alt›n-
da olmayacakt›r. 

• Ekonomisi ve e¤itim olanaklar› yete-
rince geliflmemifl olan, her üye bu
maddenin 3. f›kras› hükümlerini dik-

kate almaks›z›n varsa ilgili ifl veren
ve iflçi örgütlerinin görüflünü ald›k-
tan sonra, asgari yafl› bafllang›çta
14 olarak belirleyebilir. 

• Bir önceki f›kra gere¤ince asgari ya-
fl› 14 olarak belirleyen her üye, bu
sözleflmenin uygulanmas›na iliflkin
olarak Uluslararas› Çal›flma Örgütü
Anayasas›’n›n 22. maddesine göre
sunaca¤› raporlarda; 

• bu belirlemenin gerekçelerinin de-
vam etti¤ine veya 

• belirli bir tarihten sonra söz konusu
hükümlerden yararlanma hakk›n-
dan yaz geçti¤ine, 

iliflkin bir aç›klamaya yer verecektir.

• Madde 3

• Do¤as› veya yap›ld›¤› koflullar bak›-
m›ndan genç kiflilerin sa¤l›¤›n›, gü-
venli¤ini veya ahlak›n› tehlikeye dü-
flürebilecek her türlü istihdam veya
çal›flmaya kabul için asgari yafl 18’in
alt›nda olmayacakt›r.

• Bu maddenin 1. f›kras›n›n uygulan-
d›¤› istihdam veya çal›flma türleri
varsa iflveren ve iflçi örgütlerine da-
n›fl›ld›ktan sonra ulusal mevzuat ya-
hut makamca belirlenecektir.

• Ulusal mevzuat yahut yetkili ma-
kam bu maddenin 1. f›kras› hüküm-
lerine bak›lmaks›z›n, varsa iflveren
ve iflçi örgütlerine dan›flarak, söz
konusu genç kiflilerin sa¤l›¤›, güven-
li¤inin ve ahlak›n›n tam olarak gü-
venceye al›nmas› ve genç kiflilerin il-
gili faaliyet dal›nda yeterli özel ö¤-

‹stihdamda Asgari Yaflla
‹lgili 138 Say›l› ILO

Sözleflmesi
Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün 26 Haziran 1973 tarihli Genel

Konferans›’nda kabul edilmifltir.
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renim veya mesleki e¤itim görmele-
ri kofluluyla 16 yafl›ndan itibaren is-
tihdamlar›na veya çal›flmalar›na izin
verebilir.

• Madde 4

• Yetkili makam gerekti¤inde, varsa
ilgili iflveren ve iflçi örgütlerine da-
n›flt›ktan sonra özel ve önemli uy-
gulama sorunlar›n›n ç›kt›¤› s›n›rl› is-
tihdam ve çal›flma kategorilerini bu
sözleflmenin uygulama alan› d›fl›n-
da tutabilir.

• Bu sözleflmeyi onaylayan her üye,
Uluslararas› Çal›flma Örgütü Anaya-
sas›’n›n 22. maddesi gere¤ince söz-
leflmenin uygulanmas›yla ilgili ola-
rak verece¤i ilk raporda bu madde-
nin 1. f›kras›na göre uygulama ala-
n› d›fl›nda b›rak›lan kategorilerin lis-
tesini kapsam d›fl› b›rakma nedenle-
rini de belirterek aç›klayacak ve mü-
teakip raporlar›nda kapsam d›fl› tu-
tulan bu kategorilerle ilgili mevzu-
at›n durumu ile sözleflmeye bu ka-
tegorileri kapsama almas› bak›m›n-
dan ne ölçüde ifllerlik kazand›r›ld›¤›
veya kazand›r›lmas›n›n öngörüldü-
¤ü hususlar›nda bilgi verecektir.

• Bu sözleflmenin 3. maddesinin kap-
sad›¤› istihdam veya çal›flma, bu
maddeye dayan›larak sözleflme
kapsam› d›fl›nda b›rak›lmayacakt›r. .

• Madde 5

• Ekonomisi ve idari yap›s› yeterince
geliflmemifl bir üye bu sözleflmenin
uygulama alan›n›, varsa ilgili iflçi ve
iflveren örgütlerine dan›flarak bafl-
lang›ç aflamas›nda s›n›rlayabilir.

• Bu maddenin 1. f›kras› hükmünden
yararlanan her üye, onay belgesine
ekleyece¤i beyanda sözleflme hü-
kümlerinin uygulanaca¤› iflyerlerini
ya da ekonomik faaliyet dallar›n›
belirtecektir.

• Bu sözleflme hükümleri her halükar-
da afla¤›da kay›tl› ifller bak›m›ndan
uygulanacakt›r: madencilik ve ma-
den ç›kar›m›; imalat; inflaat; elekt-
rik, gaz ve su; temizlik hizmetleri;
ulaflt›rma, depolama ve haberlefl-
me; düzenli olarak ücretli iflçi istih-

dam etmeyen ve yerel tüketim
amac›yla üretim yapan küçük ölçek-
li aile iflletmeleri d›fl›nda kalan ticari
amaçl› üretimde bulunan di¤er ta-
r›m iflletmeleri ve plantasyonlar.

• Sözleflmenin uygulama kapsam›n›
bu madde uyar›nca s›n›rlam›fl olan
üyeler,

• Uluslararas› Çal›flma Örgütü Anaya-
sas›’n›n 22. maddesi uyar›nca dü-
zenleyecekleri raporlarda, sözlefl-
menin uygulanma kapsam› d›fl›nda
b›rak›lan faaliyet dallar›nda çocukla-
r›n ve gençlerin çal›flmalar› yada is-
tihdamlar›na iliflkin genel durumu
ve sözleflme hükümlerinin uygula-
ma alan›n›n geniflletilmesi do¤rultu-
sunda kaydedilen geliflmeleri bildi-
recekler

• Uluslararas› Çal›flma Bürosu Genel
Müdürüne gönderecekleri resmi bir
beyan ile uygulama kapsam›n› her
zaman geniflletebileceklerdir.

• Madde 6

• Bu sözleflme, çocuklar ve gençler
taraf›ndan genel, mesleki ve teknik
e¤itim için okullarda ve di¤er e¤itim
kurulufllar›nda yap›lan ifllere veya
yetkili makam›n varsa ilgili iflçi ve ifl-
veren örgütlerine dan›flarak belirle-
di¤i koflullara göre iflyerlerinde en
az 14 yafl›ndaki kiflilerin yapt›klar›
ve

• Esas olarak bir okul yada bir e¤itim
kuruluflunun sorumlu bulundu¤u
bir e¤itim veya ö¤retim kursunun,

• Yetkili makam taraf›ndan onaylan-
m›fl olup büyük ölçüde veya tama-
men bir iflyerinde yürütülen bir e¤i-
tim program›n›n veya

• E¤itim veya meslek seçimini kolay-
laflt›rmak amac›yla haz›rlanm›fl bir
yönlendirme ya da rehberlik progra-
m›n›n ayr›lmaz parças› olan ifllere
uygulanmaz.

• Madde 7

• Ulusal mevzuat 13-15 aras› yafllar-
daki kiflilerin,

• Sa¤l›klar›na veya geliflmelerine za-

rar vermesi ihtimali bulunmayan ve

• Okula devamlar›n›, yetkili makam›n
onaylad›¤› mesle¤e yöneltme veya
mesleki e¤itim programlar›na kat›l-
malar›n› veya derslerden yararlan-
malar›n› engellememek kofluluyla
hafif ifllerde çal›flmalar›na veya istih-
damlar›na izin verilebi1ir.

• Ulusal mevzuat en az 15 yafl›nda ol-
makla birlikte henüz zorunlu ö¤re-
nimlerini tamamlamam›fl olan kiflile-
rin bu maddenin 1. f›kras›n›n a ve b
paragraflar›nda belirtilen koflullara
uygun ifllerde çal›flmalar›na veya is-
tihdamlar›na da izin verilebilir.

• Yetkili makam bu maddenin 1. ve
2. f›kralar›na uygun olarak istihda-
ma veya çal›flmaya izin verebilecek
faaliyetlerin neler oldu¤una karar
verecek ve bu çal›flma veya istihda-
m›n koflullar› ile çal›flma sürelerini
belirleyecektir.

• Bu maddenin 1. ve 2, f›kralar› dik-
kate al›nmaks›z›n 2. maddenin 4.
f›kras›n›n hükümlerinden yararlan-
makta olan bir üye bu durum de-
vam etti¤i sürece bu maddenin 1.
f›kras›ndaki 13 ve 15 yafllar› 12 ve
14 ile, 2. f›kradaki 15 yafl› 14 ile de-
¤ifltirebilir.

• Madde 8

• Yetkili makam, varsa ilgili iflçi ve ifl-
veren örgütlerine dan›flt›ktan sonra,
Sözleflmenin 2 nci maddesinin ön-
gördü¤ü çal›flma ya da istihdam ya-
saklar›na sanatsal faaliyetlere kat›l-
ma gibi amaçlar için münferit çal›fl-
ma izinleri vermek suretiyle istisna-
lar getirebilir.

• Bu flekilde verilecek izinler, çal›flma
ya da istihdam›n koflullar›n› belirle-
yecek, süresini s›n›rlayacakt›r.

• Madde 9

• Yetkili makam, bu sözleflme hü-
kümlerinin etkin bir biçimde uygula-
mas›n› sa¤lamak için uygun cezai
hükümleri de dahil gerekli tüm ön-
lemleri alacakt›r.

• Ulusal mevzuat veya yetkili makam,
sözleflmenin uygulanmas›na iliflkin
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hükümlere uyulmas›ndan sorumlu
kiflileri tan›mlayacakt›r.

• Ulusal mevzuat veya yetkili makam,
iflverenin muhafaza edece¤i ve ha-
z›r bulunduraca¤› kay›t defteri veya
di¤er belgeleri tan›mlayacakt›r. Bu
kay›t defteri veya belgelerin iflvere-
nin istihdam etti¤i ya da kendisi için
çal›flan ve yafllar› 18 den küçük olan
kiflilerin adlar› ile, mümkün oldu¤u
hallerde usulünce onaylanm›fl do-
¤um tarihlerini veya yafllar›n› içer-
mesi gerekir.

• Madde 10

• Bu sözleflme 1919 tarihli Asgari Yafl
Sanayi Sözleflmesi, 1920 tarihli (De-
nizcilik) Sözleflmesini, 1921 tarihli
Asgari Yafl (Tar›m) Sözleflmesini,
1921 Tarihli Asgari Yafl (Trimci ve
Ateflçiler) Sözleflmesini, 1932 tarihli
Asgari Yafl (Sanayi D›fl› ifller) Sözlefl-
mesi, 1936 tarihli Asgari Yafl Deniz-
cilik Sözleflmesi (Düzeltilmifl), 1937
tarihli Asgari Yafl Sanayi Sözleflme-
sini (Düzeltilmifl), 1937 tarihli Asga-
ri Yafl Sanayi D›fl› ‹fller Sözleflmesi
(Düzeltilmifl), 1959 tarihli Asgari
Yafl (bal›kç›l›k) Sözleflmesini ve
1965 tarihli Asgari Yafl (Yeralt› Ma-
den lflleri) Sözleflmesini bu madde-
de ön görülen koflullar dahilinde ta-
dil eder.

• Bu Sözleflmenin yürürlü¤e girmesi
1936 tarihli asgari yafl (denizcilik)
sözleflmesini (Düzeltilmifl), 1937 ta-
rihli asgari yafl (sanayi) sözleflmesi
(Düzeltilmifl), 1937 tarihli asgari yafl
(sanayi d›fl› ifller) sözleflmesi (Düzel-
tilmifl), 1959 tarihli asgari yafl (bal›k-
ç›l›k) sözleflmesi ya da 1965 tarihli
asgari yafl (Yeralt› Maden iflleri) söz-
leflmesini baflka onaylara kapat-
maz.

• 1919 tarihli Asgari Yafl (Sanayi)
Sözleflmesine, 1920 tarihli Denizci-
lik Sözleflmesine, 1921 tarihli Asga-
ri Yafl (Tar›m) Sözleflmesi ve 1921
tarihli Asgari Yafl (Trimci ve Ateflçi-
ler) Sözleflmesine taraf bütün ülke-
ler, bu sözleflmelerin onaya kapat›l-
mas›na, bu sözleflmeyi onaylamak
suretiyle veya Uluslararas› Çal›flma

Bürosu Genel Müdürü’ne iletecek-
leri bir beyan ile muvafakat ettikle-
rinde bu sözleflmeler baflka onayla-
ra kapan›rlar.

• ‹fl bu sözleflme yükümlülüklerinin,

• 1937 tarihli Asgari Yafl (Sanayi) söz-
leflmesine (Düzeltilmifl) taraf olan
bir üye ülke taraf›ndan kabul edil-
mesi ve bu sözleflmenin 2. maddesi
uyar›nca 15 yafltan az olmayan bir
asgari yafl belirlenmesi halinde an›-
lan sözleflme kendili¤inden derhal
yürürlükten kalkar.

• 1932 tarihli Asgari Yafl (sanayi d›fl›
ifller) Sözleflmesinde tan›mland›¤›
flekilde sanayi d›fl› istihdama iliflkin
olarak an›lan sözleflmeye taraf bir
üye ülke taraf›ndan kabul edilmesi
halinde o sözleflme kendili¤inden
derhal yürürlükten kalkar.

• 1937 tarihli Asgari Yafl (sanayi d›fl›
ifller) sözleflmesinde (Düzeltilmifl)
tan›mland›¤› flekilde sanayi d›fl› istih-
dama iliflkin olarak an›lan sözleflme-
ye taraf bir üye ülke taraf›ndan ka-
bul edilmesi ve iflbu sözleflmenin 2.
maddesi uyar›nca 15 yafltan az ol-
mayan bir asgari yafl, belirlenmesi
halinde o sözleflme kendili¤inden
derhal yürürlükten kalkar.

• Deniz ifllerinde istihdam bak›m›n-
dan 1936 tarihli Asgari Yafl (Deniz-
cilik) sözleflmesine (Düzeltilmifl) ta-
raf bir üye ülke taraf›ndan kabul
edilmesi ve iflbu sözleflmenin 2.
maddesi uyar›nca 15 yafltan az ol-
mayan bir asgari yafl belirlenmesi ya
da üye ülkenin bu sözleflmenin 3.
maddesini deniz ifllerindeki istihda-
ma uyguland›¤›n› belirtmesi halinde
o sözleflme kendili¤inden derhal yü-
rürlükten kalkar.

• Deniz bal›kç›l›¤›nda istihdama iliflkin
olarak 1959 tarihli Asgari Yafl (Ba-
l›kç›l›k) sözleflmesine taraf bir üye
ülke taraf›ndan kabul edilmesi ve
sözleflmenin 2. maddesi uyar›nca
15 yafltan az olmayan bir asgari yafl
belirlenmesi ya da üye ülkenin bu
sözleflmenin 3. maddesini deniz ba-
l›kç›l›¤›na istihdama uyguland›¤›n›
belirtmesi halinde o sözleflme ken-

dili¤inden derhal yürürlükten kal-
kar.

• 1965 tarihli asgari yafl (Yeralt› Ma-
den iflleri) sözleflmesine taraf bir
üye ülke taraf›ndan kabul edilmesi
ve o Sözleflme uyar›nca belirlenen
yafltan daha az olmayan bir asgari
yafl›n bu Sözleflmenin 2. maddesi
uyar›nca belirlenmesi ya da üye ül-
kenin iflbu sözleflmenin 3. maddesi
gere¤ince bu yafl s›n›r›n›n yeralt›
maden ocaklar›nda istihdama da
uyguland›¤›n› belirtmesi halinde
an›lan sözleflme bu sözleflmenin yü-
rürlü¤e girmesiyle kendili¤inden ve
derhal yürürlükten kalkar.

• Bu sözleflme yükümlülüklerinin ka-
bulü, sözleflmenin yürürlü¤e girmesi
halinde ve yürürlü¤e girdi¤i tarihte,

• 12. Maddesi uyar›nca 1919 tarihli
Asgari Yafl (Sanayi) sözleflmesinin
yürürlükten kalkmas›n›

• 9. maddesi uyar›nca tar›ma iliflkin
olarak 1921 tarihli Asgari Yafl (ta-
r›m) Sözleflmesinin yürürlükten
kalkmas›n›,

• Deniz ifllerinde istihdama iliflkin ola-
rak 10. maddesi uyar›nca 1920 ta-
rih Asgari Yafl (Denizcilik) sözleflme-
sinin ve 12. maddesi uyar›nca 1921
tarihli asgari yafl (Trimci ve Ateflçi-
ler) sözleflmesinin yürürlükten kalk-
mas›n› gerektirir.

• Madde 11

• Bu sözleflmenin kesin onama belge-
leri Uluslararas› Çal›flma Bürosu Ge-
nel Müdürüne gönderilir ve onun
taraf›ndan kaydedilir.

• Madde 12

• Bu sözleflme, ancak onay belgeleri
Genel müdür taraf›ndan kaydedil-
mifl olan Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tü üyelerini ba¤lar.

• Bu sözleflme iki üyenin onama bel-
gesi Genel Müdür taraf›ndan kay-
dedildi¤i tarihten 12 ay sonra yürür-
lü¤e girer.

• Bu sözleflme, onu onayan her üye
için onama belgesi kaydedildi¤i ta-
rihten 12 ay sonra yürürlü¤e girer.

• Madde 13

• Bu sözleflmeyi onayan her üye, ilk
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yürürlü¤e girdi¤i tarihinden itibaren
on y›ll›k bir süre sonunda, Uluslara-
ras› Çal›flma Bürosu Genel Müdürü-
ne gönderece¤i ve bu Müdürün
kaydedece¤i bir belge ile feshedebi-
lir. Fesih kay›l tarihinden ancak bir
y›l sonra geçerli olacakt›r.

• Bu sözleflmeyi onaylam›fl olup da,
onu bundan önceki f›krada sözü
edilen on y›ll›k sürenin bitiminden
itibaren bir y›l süresin bu madde ge-
re¤ince feshetmek seçene¤ini kul-
lanmayan her üye yeniden on y›ll›k
süre için ba¤lanm›fl olur ve bundan
sonra bu sözleflmeyi, her on y›ll›k
devre bitince, bu maddenin içerdi¤i
koflullar içinde feshedebilir.

• Madde 14

• Uluslararas› Çal›flma Bürosu Genel
Müdürü, Örgüt üyeleri taraf›ndan
kendisine bildirilen, bütün onama
ve fesihlerin kaydedildi¤ini Uluslara-
ras› Çal›flma Örgütü’nün bütün üye-
lerine duyurur.

• Genel Müdür, kendisine gönderilen

sözleflmenin ikinci onama belgesi-
nin kaydedildi¤ini örgüt üyelerine
duyururken bu sözleflmenin yürür-
lü¤e girece¤i tarih hakk›nda örgüt
üyelerinin dikkatini çeker.

• Madde 15

• Uluslararas› Çal›flma Bürosu Genel
Müdürü, yukar›daki maddeler gere-
¤ince, kaydetmifl oldu¤u bütün
onama beyan ve fesihlere iliflkin
tam bilgileri, Birleflmifl Milletler Ant-
laflmas›n›n 102 nci maddesi uyar›n-
ca kaydedilmek üzere, Birleflmifl
Milletler Genel Sekreterine ulaflt›ra-
cakt›r.

• Madde 16

• Uluslararas› Çal›flma Bürosu Yöne-
tim kurulu gerekli gördü¤ü zaman
bu Sözleflmenin, uygulanmas› hak-
k›nda bir raporu Genel Konferansa
sunar ve onun tamamen veya k›s-
men de¤ifltirilmesi konusunun kon-
ferans gündemine al›nmas› gere¤i
hakk›nda karar verir.

• Madde 17

• Konferans›n bu Sözleflmeyi tama-

men veya k›smen de¤ifltiren yeni bir
sözleflme kabul etmesi halinde ve
yeni sözleflme aksini ön görmedi¤i
taktirde:

• De¤ifltirici yeni sözleflmenin bir üye
taraf›ndan onanmas› durumu, yu-
kar›daki 16 ›nc› madde dikkate al›n-
maks›z›n ve de¤ifltirici yeni sözlefl-
me yürürlü¤e girmifl olmak kay›t ve
flart› ile, bu sözleflmenin derhal ve
kendili¤inden feshini gerektirir.

• De¤ifltirici yeni sözleflmenin yürürlü-
¤e girmesi tarihinden itibaren bu
sözleflme üyelerin onamas›na art›k
aç›k bulundurulamaz.

• Bu sözleflme, onu onay›p da de¤ifl-
tirici sözleflmeyi onamam›fl bulunan
üyeler için, herhalde flimdiki flekil ve
içeri¤iyle geçerli olmakta devam
eder.

• Madde 18

• Bu sözleflmenin Frans›zca ve ‹ngilizce

metinleri ayn› derecede muteberdir.

Genel Kurul,
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‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi, Ulusla-
raras› Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözlefl-
mesi ve Uluslararas› Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Sözleflmesi ile genç
insanlar›n haklar›na iliflkin di¤er ulusla-
raras› insan haklar› belgelerini dikkate
alarak,

1985 y›l›n›n Uluslararas› Gençlik Y›l›:
Kat›l›m, Kalk›nma ve Bar›fl Y›l› ilân edil-
di¤ini; uluslararas› toplulu¤un, Çocuk
Haklar› Bildirgesi’ne tan›nan önemin de
gösterdi¤i gibi genç insanlar›n haklar›-
n›n korunmas›na ve gelifltirilmesine
önem verdi¤ini dikkate alarak,

Üye Devletler için model teflkil edecek
olan, çocuk adalet sisteminin yönetimi
ve çocuk suçlular›n bak›m› için asgarî
standart kurallar›n gelifltirilmesi ça¤r›-
s›nda bulunan ve Suçlar›n Önlenmesi
ve Suçlulara Muamele 6. Birleflmifl Mil-
letler Kongresi taraf›ndan kabul edilen
çözüm 4’ü an›msatarak,

Ayr›ca, taslak kurallar›n, 14-18 May›s
1984 tarihleri aras›nda Beijing’de yap›-
lan Uluslararas› Haz›rl›k Toplant›s› arac›-
l›¤›yla  26 A¤ustos - 6 Eylül 1985 tarih-
leri aras›nda Milano’da yap›lan Suçlar›n
Önlenmesi ve Suçlulara Muamele 7.
Birleflmifl Milletler Kongresi’ne aktar›l-
mas›na temel olan 25 May›s 1984 tarih
ve 1984/153 say›l› Ekonomik ve Sosyal
Konsey karar›n› an›msatarak,

Gençlerin, insanî geliflme sürecinin er-
ken aflamalar›nda bulunmalar› nedeniy-

le, fiziksel, zihinsel ve sosyal geliflme
aç›s›ndan özel bak›ma ve yard›ma; ba-
r›fl, özgürlük, de¤er ve güvenlik koflul-
lar›nda yasal korumaya gereksinimleri
oldu¤unu kabul ederek,

Mevcut ulusal yasal düzenlemelerin,
politikalar›n ve uygulamalar›n gözden
geçirilmesi gerekebilece¤ini belirleye-
rek,

Ayr›ca, mevcut sosyal, ekonomik, kül-
türel, siyasal ve hukukî koflullarda bu
tür standartlar›n yerlefltirilmesinin güç
olabilece¤ini kabul etmekle birlikte, ay-
n› standartlar›n en az›ndan asgarî bir s›-
n›r olacak hedeflenebilece¤ini kabul
ederek,

1. Çocuk Adaletinin Yönetimi Hakk›n-
da Asgarî Standart Kurallar’›n gelifltiril-
mesi konusunda Suç Önleme ve Kont-
rol Komitesi, Genel Sekreter ve Birlefl-
mifl Milletler Suç Önleme ve Suçlulara
Muamele Asya ve Uzak Do¤u Enstitüsü
ile di¤er Birleflmifl Milletler kurulufllar›-
n›n yapt›klar› çal›flmalar› memnuniyetle
karfl›lar;

2. Genel Sekreter’in, Çocuk Adaletinin
Yönetimi Hakk›nda Asgarî Standart Ku-
rallar’la ilgili tasla¤a iliflkin raporunu yi-
ne memnuniyetle karfl›lar;

3. Beijing’de yap›lan Bölgeleraras› Ha-
z›rl›k Toplant›s›’n›, görüflme ve nihaî gi-
riflim için Suçlar›n Önlenmesi ve Suçlu-
lara Muamele 7. Birleflmifl Milletler

Kongresi’ne sunulan kurallar metnini
nihaî haline getirdi¤i için kutlar;

4. Bu karara ek olarak verilen ve Yedin-
ci Kongre taraf›ndan benimsenen Bir-
leflmifl Milletler Çocuk Adaletinin Yöne-
timi Hakk›nda Asgarî Standart Kural-
lar’› ve Yedinci Kongre’nin bu Kural-
lar’›n Beijing Kurallar› olarak an›lmas›na
iliflkin tavsiyesini kabul eder;

5. Üye Devletler’i, gerekti¤i durumlar-
da, kendi ulusal yasalar›n›, politikalar›n›
ve uygulamalar›n›, bu arada özellikle
çocuk adalet sisteminde görev yapan
kiflilerin e¤itilmelerine iliflkin uygulama-
lar› Beijing Kurallar›’na uygun hale ge-
tirmeye ve bu Kurallar’› ilgili yetkililere
ve genel kamuoyuna sunmaya davet
eder;

6. Suç Önleme ve Kontrol Komitesi’ne,
Birleflmifl Milletler’in suç önleme ve suç-
lulara muamele alan›nda görev yapan
kurulufllar›n›n da yard›m›yla, Beijing Ku-
rallar›’n›n etkili biçimde uygulanmas›n›
sa¤layacak önlemleri alma ça¤r›s›nda
bulunur;

7. Üye Devletler’i, Beijing Kurallar›’n›n
uygulanmas› konusunda Genel Sekre-
ter’e bilgi vermeye ve al›nan sonuçlara
iliflkin raporlar› düzenli olarak Suç Önle-
me ve Kontrol Komitesi’ne iletmeye da-
vet eder;

8. Üye Devletler’den ve Genel Sekre-
ter’den, çocuk adaleti alan›ndaki etkili

Birleflmifl Milletler
Çocuk Adeletinin

Yönetimi Hakk›nda
Asgari Standart Kurallar

(“Beijing Kurallar›”)
Genel Kurul’un 29 Kas›m 1985 tarih ve 40/33 say›l› karar›yla kabul

edilmifltir.
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uygulama ve politikalar konusunda
araflt›rma yapmalar›n› ve veri taban› ge-
lifltirmelerini talep eder;

9. Beijing Kurallar›’n›n Birleflmifl Millet-
ler’in bütün resmî dilleriyle mümkün
olan en genifl biçimde tan›t›lmas› ve bu
arada çocuk adaleti alan›ndaki etkinlik-
ler konusunda bilgilendirmenin yo¤un-
laflt›r›lmas› için Genel Sekreter’den ta-
lepte bulunur ve Üye Devletler’i de bu
yöndeki çal›flmalara davet eder;

10. Genel Sekreter’den, Beijing Kuralla-
r›’n›n uygulanmas›na yönelik pilot pro-
jeler gelifltirmesini talep eder;

11. Genel Sekreter’den ve Üye Devlet-
lerden, Beijing Kurallar›’n›n, özellikle
personel al›m›, e¤itimi ve mübadelesi
ile araflt›rma ve de¤erlendirme gibi
alanlarda baflar›l› biçimde uygulanmas›-
n› ve kurumlara yerlefltirme d›fl›nda ye-
ni alternatifler gelifltirilmesini sa¤laya-
cak gerekli kaynaklar› sa¤lamalar›n› ta-
lep eder;

12. Birleflmifl Milletler Suç Önleme ve
Suçlulara Muamele 8. Kongresi’nden,
Beijing Kurallar› ile buradaki kararda
yer alan tavsiyelerin uygulanmas›nda
kaydedilen mesafeyi çocuk adaleti kap-
sam›nda ayr› bir gündem maddesi ola-
rak ele almas›n› talep eder;

13. Birleflmifl Milletler sisteminin ilgili
bütün organlar›n›, bu arada özellikle
bölge komisyonlar›n› ve uzman kuru-
lufllar›, Birleflmifl Milletler’in suç önleme
ve suçlulara muamele ile ilgili kurumla-
r›n›, di¤er hükümetler aras› kurulufllarla
hükümet d›fl› kurulufllar› Sekreterya ile
iflbirli¤i yap›p, Beijing Kurallar›’nda yer
alan ilkelerin uygulanmas› için kendi
teknik yetkinlik alanlar›nda uyumlu ve
sürekli çabalara zemin oluflturacak ge-
rekli önlemleri almaya davet eder.

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
GENEL ‹LKELER

1. Temel görüfller

1.1 Üye ülkeler, kendi temel ç›karlar›
dairesinde, çocuklar›n ve ailelerin daha
iyiye yönlendirilmelerini sa¤lamal›d›r.

1.2 Üye ülkeler, çocuklar›n do¤ru yol-
dan sapt›r›lmaya müsait yafllarda olma-

lar› nedeniyle, bu dönemlerinde onlara
toplum içinde yararl› bir yaflam sa¤la-
mak için çaba göstermeli ve suçtan ve
kabahatlerden uzak bir yaflam için ço-
cuklar›n içinde bulunduklar› koflullar›
iyilefltirmelidirler.

1.3 Çocuklar›n refah›n› artt›rmak
amac› ile aile, gönüllüler ve öteki top-
lumsal gruplar yan›nda okullar ile di¤er
kurumlar da dahil olmak üzere her kay-
na¤›n harekete geçilerek elbirli¤i ile ça-
l›flmalar›n› sa¤lamak için gerekli özen
gösterilmeli, böylece hukukun araya
girmesi olabildi¤ince aza indirilmeli ve
hukuka ayk›r› davran›flta bulunan ço-
cuklara etkili, hakkaniyetli ve insanca
davran›lmas› sa¤lan›lmal›d›r.

1.4 Gençli¤in korunmas› ve toplumda
bar›fl düzenin sürdürülmesi amac› ile
tüm çocuklara ayr›nt›l› bir sosyal adalet
çerçevesi içinde uygulanacak adalet,
her ülkenin ulusal kalk›nma sürecinin
bir parças› olarak görülmelidir.

1.5 Bu Kurallar bütününün her üye ül-
kede uygulama yöntemleri o ülkenin
ekonomik, sosyal, kültürel koflullar›na
ba¤l›d›r.

1.6 Çocuk adalet hizmetleri, hizmet-
teki personelin çal›flma yöntemleri, yak-
lafl›mlar› ve bilgileri de dahil olmak üze-
re sistematik olarak gelifltirilmelidir.

Aç›klama

Temel nitelik tafl›yan bu genel ilkeler,
genel olarak kapsay›c› sosyal politikala-
r› gerektirip çocuklar›n refah düzeyleri-
nin mümkün oldu¤unca art›r›lmas›n›
amaçlamaktad›r. Bu sayede çocuk ada-
let sisteminin devreye girme gereklilik-
leri en aza indirilecek, böylece söz ko-
nusu uygulamalar›n çocuklar üzerinde
yaratabilece¤i zararl› etkiler de azalt›l-
m›fl olacakt›r. Çocuklar›n, suçun ifllen-
mesinden önce bu tür bak›m ve özen-
den yararlanmalar›, Kurallar’›n uygu-
lanmas›na gerek b›rakmayacak temel
politikalar› oluflturmaktad›r.

1.1’den 1.3’e kadar olan kurallar, ço-
cuklara yönelik yap›c› bir sosyal politi-
kan›n, baflka fleylerin yan›s›ra, çocuk
suçlar›n›n ve çocuk suçlulu¤unun ön-
lenmesindeki önemli rolüne iflaret et-

mektedir. Kural 1.4 çocuk adalet siste-
mini çocuklara yönelik sosyal adaletin
ayr›lmaz bir parças› olarak görürken,
kural 1.6 çocuk adalet sisteminin sü-
rekli olarak iyilefltirilmesi, genel olarak
çocuklara yönelik gelifltirici bir sosyal
politika çizgisinden geriye düflülmeme-
si ve bu arada personel hizmetlerinin
sürekli gelifltirilmesi gereklili¤ine de¤in-
mektedir.

Kural 5.1, ise Üye Devletler’de halen
mevcut koflullar› dikkate alarak, belirli
kurallar›n uygulanma tarz›n›n ülkeden
ülkeye farkl›l›k gösterebilece¤ine iflaret
etmektedir.

2. Kurallar’›n uygulama alanlar› ve
tan›mlar

2.1 Afla¤›daki Standart Kurallar, ço-
cuk suçlulara ›rk, renk, cinsiyet, dil, din,
siyasi ve di¤er görüfller, millî ve sosyal
köken, varl›k, do¤um yeri vs. hiçbir ay-
r›m gözetmeksizin uygulanacakt›r.

2.2 Kurallar’›n amaçlar› bak›m›ndan
afla¤›daki tan›mlar, üye ülkelerin kendi
hukuk sistemleri ile ba¤daflabildi¤i öl-
çüde uygulamada kullan›lacakt›r.

(a) Çocuk, mevcut hukuk sistemi içinde
iflleyebilece¤i bir suçtan dolay› ken-
disine büyük insanlardan farkl› dav-
ran›lmas› gereken kiflidir;

(b) Suç, mevcut hukuk sistemi içinde
ceza verilmesini gerektirecek her
türlü eylem ve ihmaldir;

(c) Çocuk suçlu, suç iflledi¤i iddia edi-
len ya da suç iflledi¤i ortaya ç›kan
bir çocuk veya genç bir insand›r.

2.3 Her hukuk sisteminde afla¤›daki
amaçlar›n gerçeklefltirilmesi için özellik-
le çocuk suçlulara uygulanabilecek ka-
nunlar kabul edilmeli ve çocuk adalet
alan›nda düzenlemeler yap›lmal› ve an›-
lan kifliler için kurum ve kurulufllar ger-
çeklefltirilmelidir. Bu amaçlar flunlard›r:

(a) Çocuk suçlular›n temel haklar› koru-
nurken, ayn› zamanda her çeflit ge-
reksinimlerinin karfl›lanmas›;

(b) Toplumun gereksinimlerinin karfl›-
lanmas›;

(c) Afla¤›daki kurallar›n tamamen ve
hakkaniyetle uygulanmas›.
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Aç›klama

Bu Kurallar, farkl› hukuk sistemlerinde
uygulanmak üzere düzenlenmifl olup
çocuk suçlularla ilgili her sistem ve ta-
n›m alt›nda bu kiflilere uygulanacak ifl-
lemlere iliflkin asgarî standartlar› içer-
mektedir. Kurallar daima tarafs›zl›kla
ve hiçbir ayr›m gözetmeksizin uygulan-
mal›d›r. Dolay›s›yla kural 2.1, Kural-
lar’›n her zaman tarafs›z biçimde ve
herhangi bir ayr›m gözetmeksizin uy-
gulanmas›n›n önemine iflaret etmekte-
dir. Bu kural Çocuk Haklar› Bildirge-
si’nin 2. ilkesinin metnine uygundur.
Kural 2.2, Asgarî Standart Kurallar’›n
konusunu oluflturan “çocuk”, “suç” ve
“çocuk suçlu” kavramlar›n› tan›mla-
maktad›r. (bkz. kural 3 ve 4). fiu da
göz önüne al›nmal›d›r ki, yafl s›n›r› her
üye ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel,
siyasi ve hukukî sistemlerine dayal› ola-
rak farkl›l›klar gösterecektir. Dolay›s›y-
la, Üye Devletler’in ekonomik, sosyal,
siyasal, kültürel ve hukukî sistemlerine
gerekli sayg› gösterilmektedir. Bu du-
rumda 7 yafl›ndan 18 yafl›na (ya da da-
ha fazlaya) kadar olan s›n›rlar içinde bir
çocuk tan›m› getirmifltir. Çok de¤iflik
hukuk sistemleri içinde farkl›l›k kaç›n›l-
maz olsa bile bu durum Asgarî Stan-
dart Kurallar’›n geçerlili¤ini ortadan
kald›r›c› nitelikte de¤ildir.

Kural 2.3, Asgarî Standart Kurallar’›n
millî hukuk sistemleri içinde yasal ve
pratik uygulamas›nda özellikle bu ama-
ca yönelik millî kanunlar›n gereklili¤ini
iflaret etmektedir.

3. Kurallar’›n kapsam›n›n geniflletilmesi

3.1 Bu Kurallar’›n ilgili hükümleri sa-
dece çocuk suçlulara de¤il, fakat ayn›
zamanda büyük taraf›ndan yap›ld›¤›
zaman suç oluflturmayacak bir eylemi
gerçeklefltiren herhangi bir çocu¤a da
uygulanmal›d›r.

3.2 Kurallar’›n temel ilkelerinin, hakla-
r›nda koruma ve sosyal yard›m tedbirle-
ri al›nm›fl olan bütün çocuklara teflmil
edilmesi için de çaba harcanmal›d›r.

3.3 Ayr›ca Kurallar’›n ayn› zamanda
genç (çocuk olmayan) suçlulara da tefl-
mili için çaba harcanmal›d›r.

Aç›klama

Kural 3, Asgarî Standart Kurallar’›n
kapsam›n› afla¤›da belirtildi¤i flekilde
geniflletilmifltir:

(a) De¤iflik millî hukuklarda “statü suç-
lar›” olarak tan›nan ve büyüklerden
ziyade çocuklar için suç oluflturan
(örne¤in okuldan kaçmak, okula ve
aileye itaatsizlik, toplum içinde sar-
hoflluk gibi) baz› eylemler anlat›l-
mak istenmifltir (kural 3.1);

(b) Haklar›nda koruma ve sosyal yar-
d›m tedbirleri al›nm›fl olan çocuklar›
da kapsayacak flekilde bu Kural-
lar’›n uygulama alanlar› geniflletil-
mifltir (kural 3.2);

(c) Her olay için önceden belirlenmifl
yafl s›n›rlar› içindeki çocuk olmayan
yetiflkin suçlulara da teflmil edilmifl-
tir (kural 3.3).

Bu Kurallar’›n bu üç alana geniflletilme-
si hakl› sebeplere dayan›r görülmekte-
dir. Kural 3.1 bu alanda asgarî teminat-
lar öngörmektedir ve kural 3.2’de ka-
nunla ihtilafa düflen çocuklar aç›s›ndan
daha insanc›l, daha hakkaniyete dayal›
ve daha do¤ru bir ceza adaleti getir-
mek aç›s›ndan daha özlenen bir aflama
oluflturulmaktad›r.

4. Cezaî sorumluluk yafl›

4.1 Cezaî sorumlulu¤un alt s›n›r›n› be-
lirleyen sistemler aç›s›ndan, bu s›n›r ço-
cu¤un duygusal, zihinsel ve entelektüel
aç›lardan olgunlu¤a eriflti¤i yafl›n alt›n-
da tutulmamal›d›r.

Aç›klama

Cezaî sorumlulu¤a iliflkin asgarî yafl s›-
n›r›, tarih ve kültüre göre de¤iflmekte-
dir. Bu konuda modern yaklafl›m, çocu-
¤un cezaî sorumlulu¤unun gerektirdi¤i
ahlâkî ve psikolojik unsurlara uyumlu
olarak cezaî sorumlulu¤un psikolojik ve
manevî sonuçlar›n› kald›rmaya haz›r
olup olmad›¤›d›r. Yani, çocu¤un kiflisel
anlama ve isteme yetene¤inin anti sos-
yal davran›fl›ndan onu sorumlu tutma-
ya yeterli olup olmad›¤›d›r. Cezaî so-
rumluluk yafl› küçük tutulur ya da böy-
le bir s›n›r hiç konulmam›fl olursa so-
rumluluk kavram› anlam›n› kaybeder.
Genelde suç ve kabahat oluflturan dav-

ran›fllara iliflkin sorumlulukla, öteki sos-
yal hak ve sorumluluklar›n s›n›r yafl› ara-
s›nda bir iliflki vard›r (örne¤in evlenme
yafl›, rüflt yafl› vb.). 

Bu durumda, uluslararas› alanda genel
kabul görebilecek makul bir yafl s›n›r›
belirlemek üzere çaba harcanmas› ge-
rekmektedir.

5. Çocuk adalet sisteminin amaçlar›

5.1 Çocuk adalet sisteminde daima
çocu¤un iyilefltirilmesi ön plana al›nma-
l›d›r ve çocuk suçlulara gösterilecek tep-
ki hem suçun hem de suçlunun içinde
bulundu¤u koflullarla orant›l› olmal›d›r.

Aç›klama

Kural 5, çocuk adalet sisteminin en
önemli iki hedefini aç›klamaktad›r. Bi-
rinci hedef çocu¤un durumunun iyilefl-
tirilmesidir. Bu amaç, çocuk suçlular›n,
çocuk mahkemelerinde yahut idarî ma-
kamlarda yarg›land›klar› hukuk sistem-
lerinde odak noktay› oluflturmaktad›r.
Fakat çocu¤un iyilefltirilmesi amac›n›n
çocuklar›n genel mahkemelerde yarg›-
land›klar› sistemlerde de vurgulanmas›
gereklidir.

‹kinci hedef ise “oran ilkesidir”. Bu ilke
genel anlam›yla suçun a¤›rl›¤› ile iliflkili
olarak cezaî hükümlerin ayarlanmas›-
d›r. Çocuk suçlular söz konusu olunca,
yaln›zca bu a¤›rl›¤›n de¤il, ayn› zaman-
da kiflisel koflullar›n da göz önüne al›n-
mas› gerekmektedir. Bu koflullar (sos-
yal durum, aile durumu, suçla ortaya ç›-
kan zarar ya da kiflisel koflullar üzerine
etki yapan di¤er noktalar) karar› den-
gelenmelidir (örne¤in suçlunun verdi¤i
zarar› tazmin için gösterdi¤i gayret ya
da sa¤l›kl› ve yararl› bir yaflama dönme
arzusu gibi).

Ayn› flekilde, çocuk suçlunun korunma-
s›n› amaçlayan tedbirler baz› durumlar-
da gerekti¤inden fazla ileri gitmekte ve
onun temel haklar›na zarar vermekte-
dir. Burada da olayla tepkiyi iyi ayarla-
mak gerekir.

Özünde Kural 5 bu haliyle genç suçlu-
nun iflledi¤i suça ne fazla ne de eksik
bir tepki gösterilmesini istemektedir.
Bu maddede düzenlenen hususlar, ye-
ni baz› tepki tiplerinin gelifltirilmesini
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özendirdi¤i gibi çocuklar üzerindeki
sosyal kontrolün gereksiz yere büyü-
mesini de önleyecek tedbirlerin de al›n-
mas›n› özendirmektedir.

6. Takdir yetkisinin kapsam›

6.1 Çocuk suçlular›n çeflitli özel ihti-
yaçlar› ve çeflitli uygun yapt›r›mlar göz
önüne al›nd›¤›nda, yarg›laman›n her
aflamas›nda, özellikle inceleme, sorufl-
turma, muhakeme ve tedbirlerin uygu-
lanmas› s›ras›nda yeterli bir takdir yetki-
si tan›nmaktad›r.

6.2 An›lan takdir yetkisinin her afla-
mada kullan›lmas›nda bu yetkinin so-
rumlulukla uygulanmas›n›n sa¤lanmas›-
na çal›fl›lacakt›r.

6.3 Bu yetkiyi kullanan kifliler bunu
uygulamak için özel olarak e¤itilmifl ve
bunu kullanacak nitelikte kimseler ola-
cak ve bu yetkilerini görevlerine uygun
titizlik ve hakkaniyetle kullanacaklard›r.

Aç›klama

Kurallar 6.1, 6.2 ve 6.3, çocuk adalet
sisteminin etkili ve insanca uygulanabil-
mesi aç›s›ndan konuyla ilgili bir çok hu-
susu ortaya koymaktad›r. Öncelikle
takdir yetkisinin yarg›laman›n önemli
evrelerinde kullan›lmas›na izin vermek
suretiyle karar mercilerinin her olaya
özgü, do¤ru karar vermelerinin sa¤lan-
mas› söz konusudur. Bunun yan›s›ra
gerekli denetim ve dengelerden söz
edilerek takdir yetkisinin afl›r›ya kaçma-
s› engellenmifltir. Bu afl›r›ya kaçmay›
önlemenin en yerinde iki yolunun mes-
lekten olmak ve sorumluluk tafl›mak ol-
du¤u belirtilmektedir. Ayn› zamanda
kalifiye meslek e¤itiminin ve uzman ye-
tifltirmenin çocuk suçlularla ilgili dava-
larda takdir yetkisinin adilane kullan›-
m›nda yararl› oldu¤u belirtilmektedir.
Bu metinde ayr›ca takdir yetkisinin ya-
n›nda, iadei muhakeme, temyiz gibi ka-
rarlar›n yeniden incelenmesine olanak
tan›yan kurallara at›fta bulunarak so-
rumlulu¤un önemi anlat›lmaktad›r. Bu
mekanizmalar›n burada ayr› ayr› belir-
tilmesinin sebebi, de¤iflik hukuk sistem-
leri olan ülkelerin göz önüne al›narak
uluslararas› genel bir Asgarî Kurallar di-
zisi getirmektedir.

7. Çocuklar›n haklar›

7.1 Masumiyet karinesi, suçlaman›n
bildirilmesi, konuflmama hakk›, avukat-
la temsil edilme hakk›, veli veya vasinin
haz›r bulunmas› hakk›, tan›klarla yüz-
lefltirme ve tan›klara çapraz sorgu hak-
k›, daha üst makama temyiz hakk› ve
temel usulî güvenceler yarg›laman›n
her aflamas›nda güvenve alt›na al›nma-
l›d›r.

Aç›klama 

Kural 7.1, yürürlükteki insan haklar›na
iliflkin düzenlemelerle tan›nm›fl olan dü-
rüst ve hakkaniyetli yarg›laman›n esasl›
baz› unsurlar›n› dile getirmektedir. Söz-
gelimi masumiyet karinesi ayn› zaman-
da ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin
11. maddesinde ve Uluslararas› Kiflisel
ve Siyasal Haklar Sözleflmesi’nin 14.
maddesinde de yer almaktad›r. Bu As-
garî Kurallar’›n 14. maddesi ise çocuk-
lar›n yarg›lanmas›na iliflkin özel hüküm-
ler de getirmektedir.

8. Özel yaflam›n gizlili¤inin korunmas›

8.1 Her aflamada çocu¤un afifle olma-
s› yahut damgalanmas› gibi zararlara
yol açabilecek durumlar›n ortadan kal-
d›r›lmas› için gizlili¤e azamî özen göste-
rilmelidir.

8.2 ‹lke olarak, çocuk suçlunun kimli-
¤ine iliflkin hiçbir bilginin yay›nlanmas›-
na izin verilmemelidir.

Aç›klama 

Kural 8, çocu¤un kimli¤inin gizlenmesi
hakk›n›n korunmas› ilkesinin önemine
iflaret etmektedir. Genç insanlar “dam-
galanmak” konusunda özellikle çok
hassast›r. Kriminolojik araflt›rmalar,
genç insanlar›n “kabahatli” ve “suçlu”
gibi s›fatlarla tan›nmaktan büyük çapta
ve zararl› olarak etkilendiklerini ortaya
ç›karm›flt›r. 

Bu Kural ayr›ca dava hakk›nda kitle ile-
tiflim araçlar›nda yay›nlanan haberlerin
zararl› etkilerinden de çocuklar›n ko-
runmas›n› amaçlamaktad›r. Çocu¤un
ç›kar›, hiç de¤ilse ilke düzeyinde koru-
maya al›nm›flt›r. (8. maddenin genel
olarak kapsam›na ald›¤› fleyler 21.
maddede ayr›nt›lar› ile belirlenmifltir.)

9. Mevcut hükümlerin mahfuz
tutulmas›

9.1 Bu Kurallar’daki hiçbir hüküm Bir-
leflmifl Milletler’ce kabul edilen Hüküm-
lülerin Islah› ‹çin Asgarî Standart Kural-
lar’›n ve öteki ‹nsan Haklar›’n› düzenle-
yici Kurallar ile evrensel olarak tan›nan
çocuklar› korumaya yönelik standartla-
r›n uygulanmas›n› engelleyici flekilde
yorumlanmamal›d›r.

Aç›klama

Kural 9’un amac›, bu Kurallar’›n konuy-
la ilgili öteki düzenlemelerle birlikte uy-
guland›klar› durumlarda herhangi bir
yanl›fl anlamaya meydan verilmemesi-
dir. Örne¤in ‹nsan Haklar› Evrensel Bil-
dirgesi; Uluslararas› Ekonomik, Sosyal,
Kültürel Haklar Sözleflmesi, Uluslararas›
Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözleflmesi, Ço-
cuk Haklar› Bildirgesi ve Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflme say›labilir. Mevcut
Kurallar’›n uygulanmas›nda unutulma-
mas› gerekli en önemli nokta, daha ge-
nifl hükümler içeren uluslararas› düzen-
lemelerin uygulanmas›n›n engellenme-
mesidir (bkz. madde 27).

‹K‹NC‹ BÖLÜM
‹NCELEME VE SORGULAMA

10. ‹lk aflama

10.1 Bir çocuk gözalt›na al›n›r al›nmaz
durum derhal ebeveynlerine veya yasal
veli ya da vasisine bildirilir. Durumun
derhal bildirilmesi mümkün olmazsa bu
bildirim mümkün olan en k›sa zaman-
da yap›l›r.

10.2 Hakim ya da yetkili makam gecik-
mesizin çocu¤un serbest b›rak›lma du-
rumunu tetkik etmelidir.

10.3 Yasay› uygulamakla görevli ma-
kamlarla çocuk suçlunun iliflkileri daima
çocu¤un yasal durumunu gözetir tarz-
da ve onun iyili¤i ve olay›n özelli¤inden
dolay› zarar görmemesi esas›na dayal›
olarak düzenlenmelidir.

Aç›klama 

Kural 10.1, Hükümlülerinin Islah› ‹çin
Asgarî Standart Kurallar’›n 92. madde-
sindeki ilkenin tekrar›d›r.

Kural 10.2 ise hakim veya yetkili maka-
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m›n vakit geçirmeksizin çocu¤u serbest
b›rakmas›n› öngörmektedir. Kuralda
sözü edilen yetkili makam polis de da-
hil olmak üzere gözalt›na al›nan birini
serbest b›rakmaya yetkili tüm kamu ku-
rum ve kurulufllar›n› kapsamaktad›r (ay-
r›ca bkz. Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal
Haklar Sözleflmesi, madde 9, parag. 3).

Kural 10.3 ise usul hükümlerinin baz›
yönleriyle, çocuklar›n iflledikleri suçlarla
ilgili polisin davran›fllar›ndan söz et-
mektedir. Bu maddede geçen çocu¤un
zarar görmesi deyimi çok esnek bir an-
lat›m olup meydana gelebilecek bir çok
zararl› davran›fl› kapsamaktad›r (örne-
¤in çok sert bir dille hitap, fiziksel sald›-
r› veya çevreye afifle etmek gibi). Ada-
letin çocu¤a uygulanmas›n›n bizatihi
kendisi çocu¤a zarar verebilir. Bu itibar-
la zarar›n önlenmesi deyimi çok genifl
yorumlanmal›d›r ki, ilk baflta böyle dav-
ranmakla çocu¤un daha fazla zarara
u¤ramas› önlenebilsin. Bu husus özel-
likle çocuklarla ilk temasa geçen yetkili
makamlar için geçerlidir. Zira bunlar›n
davran›fl› çocu¤un devlet ve topluma
bak›fl aç›s›n› ve tutumunu köklü olarak
etkileyebilir. Daha da ötesinde, ileride
yap›lacak müdahalelerin baflar›s› da bu
ilk davran›fllara ba¤l›d›r. Merhamet ve
tatl› sert davranmak bu durumlar için
çok önemlidir.

11. Yarg› d›fl› yollara baflvurma

11.1 Çocuk suçlularla ilgili olarak kural
14.1’de sözü edilen yetkili makamlarca
genel mahkemede yarg›lamadan bafl-
ka çarelerin olup olmad›¤› hususu göz
önüne al›nmal›d›r.

11.2 Çocuklar›n davalar›yla ilgili polis,
savc›l›k veya öteki yetkili makamlar,
resmî ceza usulüne baflvurmaks›z›n,
her hukuk sisteminde ve iflbu Asgarî
Kurallar çerçevesinde olay› halletmeye
yetkili olmal›d›r.

11.3 Çocuklara özgü bu yarg› d›fl› yolla-
ra baflvurma halinde, yetkili topluluk ya
da kurulufla yap›lacak baflvurunun ço-
cu¤un veya kanunî veli veya vasisinin r›-
zas›n› içeren yarg›lama sonunda verile-
cek karar›n baflvuru halinde temyiz edi-
lebilir olmas› gerekmektedir.

11.4 Çocuk suçlulu¤u olaylar›n›n yarg›

mekanizmas› d›fl›nda hallini kolaylaflt›r-
mak için topluluk programlar›, geçici
gözetim ve rehberlik ve suç ma¤durla-
r›n›n zararlar›n›n tazmini gibi çeflitli ça-
balar harcanmal›d›r.

Aç›klama

Çocuklar›n genel mahkemeler yerine
özel kurumlarda yarg›lanmalar› bir çok
hukuk sisteminde resmî ya da gayri res-
mî olarak uygulama alan› bulmufltur.
Bu uygulaman›n çocuklar için bir avan-
taj› da, normal bir yarg›lama usulünün
olumsuz sonuçlar›n›n engellenmifl ol-
mas›d›r (örne¤in bir mahkumiyet ya da
hüküm nedeniyle damgalanma gibi).
Bir çok halde, herhangi bir müdahale-
de bulunmamak en iyi çözümdür. Bu
durum özellikle suçun çok ciddî nitelik-
te olmad›¤› ve ailenin, okulun veya öte-
ki gayri resmî sosyal kontrol müessese-
lerinin olumlu ya da yap›c› tepki göster-
meye müsait oldu¤u durumlarda söz
konusu olmaktad›r.

Kural 11.2’de de belirtildi¤i gibi, yarg›
d›fl› di¤er yollara baflvurma ifllemi, karar
sürecinin herhangi bir aflamas›nda po-
lis, savc›l›k ya da mahkemeler, kurullar
ve konseyler gibi baflka organlar tara-
f›ndan gerçeklefltirilebilir. Bu yetki, ilgili
sistemde geçerli kurallara ve usullerle,
bu belgede yer alan kurallara göre tek
bir makam, birkaç makam ya da ilgili
makamlar›n hepsi taraf›ndan gerçek-
lefltirilebilir. Söz konusu ifllemin yaln›z-
ca çocuk suçlularla s›n›rl› tutulmamas›,
bu yöntemi önemli bir araç haline getir-
mektedir. 

Kural 11.3, çocu¤un ya da veli veya va-
sinin önerilen çözümü onaylamalar›n›
öngörmektedir. (Bu onay olmaks›z›n
toplum hizmetleri yapt›rmak Angaryay›
La¤veden Konvansiyona ayk›r› düflmek-
tedir.) Yine de bu onay, gayri kabili rü-
cu olmamal›d›r. Çünkü bazen çocuk
buna çaresizlik içinde muvafakat etmifl
olabilir. Bu madde, yarg› d›fl› çözümle-
rin her safhas›nda, zorlama ve korkut-
ma olanaklar›n› en aza indirmeye gay-
ret edilmesi gere¤ini vurgulamaktad›r.
Çocuklar (örne¤in mahkeme önüne
ç›kmamak için) bir bask› hissetmemeli-
ler ya da onay vermeye zorlanmamal›-

d›rlar. Böylelikle, talep halinde yetkili
merciin, çocuk suçlularla ilgili hükümle-
rin uygun olup olmad›¤›n›n objektif bir
de¤erlendirmesini yapmas› tavsiye edi-
lir. (Bu yetkili mercii kural 14’de belirti-
len baflka bir mercii de olabilir)

Kural 11.4, Çocuklar için normal yarg›
prosedürünün yerini alabilecek gerçek-
çi çözümlerin, toplumsal programlarla
düzenlenmesini önerir; özellikle ma¤-
durdan haks›z al›nm›fl mallar›n geri ve-
rilmesi, tazmin edilmesi veya çocuklar
üzerinde geçici bir gözetim ve yönlen-
dirme program› uygulanarak ilerde ka-
nuna karfl› gelmelerinin önlenmesi gibi.
Yarg› d›fl› tedbirlere baflvurman›n ge-
rekçeleri (daha a¤›r suçlar›n ifllenmifl ol-
malar› halinde dahi) her durumun özel
koflullar›na göre de¤iflir (ilk suç, bir çe-
tenin bask›s› ile suç iflleme gibi).

12. Polis teflkilat›nda uzmanlaflma

12.1 Do¤rudan do¤ruya çocuklar›n
suçtan korunmas› konusunda görev-
lendirilen, yahut görevleri gere¤i çocuk
suçlularla s›k s›k temas etmek duru-
munda olan polis görevlilerinin özel
olarak e¤itilmesi gereklidir. Bu amaçlar-
da büyük kentlerde özel polis birimleri
oluflturulmal›d›r.

Aç›klama

Kural 12, çocuk adaletinin çocuklara
uygulanmas› ile görevli tüm kanun
adamlar›n›n özel olarak e¤itilmesine
dikkat çekmektedir. Polisin çocuk suç-
lularla ilk temas noktas› oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda, bilgili olmas› ve iyi
davran›flta bulunmas› büyük önem arz
etmektedir. 

Kentleflme ile suç aras›ndaki iliflkilerin
karmafl›k bir nitelik tafl›d›¤› aç›kken, ço-
cuk suçlar›ndaki art›flla kentlerin özel-
likle h›zl› ve plans›z biçimde daha da
büyümesi aras›nda iliflki kurulmufltur.
Dolay›s›yla, alanlar›nda uzmanlaflm›fl
polis birimlerinin varl›¤›, yaln›zca bu
belgede yer alan belirli ilkelerin (örne-
¤in kural 1.6 gibi) uygulanmas› aç›s›n-
dan de¤il, ayr›ca daha genel olarak ço-
cuk suçlar›n›n önlenmesi, denetlenmesi
ve çocuk suçlulara yönelik muamele
aç›s›ndan da vazgeçilmez olmaktad›r.
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13. Tutuklu yarg›lama

13.1 Yarg›laman›n tutuklu olarak yap›l-
mas›na en son çare olarak baflvurulma-
l› ve süre mümkün oldu¤u kadar k›sa
tutulmal›d›r.

13.2 Tutukluluk yerine mümkün oldu-
¤u kadar yak›n gözetim, yo¤un bak›m
veya bir aile yan›na yahut e¤itim kuru-
muna yerlefltirme gibi alternatif önlem-
ler getirilmelidir.

13.3 Tutuklu olarak yarg›lanmakta
olan çocuklara Birleflmifl Milletler’ce ka-
bul edilen Hükümlülerin Islah› ‹çin As-
garî Standart Kurallar’›n tan›d›¤› tüm
haklar tan›nmal›d›r.

13.4 Tutuklu olarak yarg›lanmakta
olan çocuklar yetiflkin olan suçlulardan
ayr› bir kurumda veya ayn› kurum için-
de ayr› bir bölümde tutulmal›d›r.

13.5 Tutukluluk s›ras›nda bütün çocuk-
lar, yafllar›n›n, cinsiyetlerinin ve kiflilikle-
rinin gerektirdi¤i bütün sosyal, kültürel,
e¤itim, psikolojik ve t›bbî yard›m ve ba-
k›mlardan yararland›r›lmal›d›r.

Aç›klama 

Çocuklar bak›m›ndan “suçun sirayeti”
tehlikesi hiçbir zaman göz ard› edilme-
melidir. Bu tehlikeden dolay› konunun
kurala ba¤lanmas› önem kazanmakta-
d›r. Dolay›s›yla, alternatif önlemlerin
önemine dikkat çekmek gerekmekte-
dir. An›lan nedenle kural 13.1’de çocu-
¤un ç›kar› için yeni bir bak›fl aç›s› getiril-
mifltir. Tutuklu olarak yarg›lanmakta
olan çocuklar, Hükümlülerin Islah› ‹çin
Asgarî Standart Kurallar’›n yan›s›ra,
Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi’nin özellikle 9. ve 10. mad-
delerinin, 2(b). ve 3. paragraflar›n sa¤-
lad›¤› garantiler kapsam›na al›nmakta-
d›rlar.

Kural 13.4, Devletler’in, yetiflkin suçlu-
lar›n yol açabilecekleri olumsuz sonuç-
lara karfl› en az kuralda de¤inilen ön-
lemler kadar etkili baflka önlemlere
baflvurmalar›n› engellemez. 

Genç suçlular›n çok çeflitli nedenlerden
ileri gelebilecek gereksinimlerine de
maddede dikkat çekilmek istenmifltir.
An›lan nedenler örne¤in çocu¤un k›z
veya erkek olmas›, uyuflturucu madde

müptelas› olmas›, alkolik olmas›, ak›l
hastas› ya da tutukluluktan ileri gelen
bir hastal›ktan muzdarip olmas› gibi çe-
flitli nedenler olabilir. ‹flte bu çok çeflitli
gereksinimler, çocuk tutuklular›n ayr›
bir kurum veya bölümde tutulmalar›n›n
hakl› bir nedenini oluflturmaktad›r. 

Çocuk tutuklular›n çeflitli fiziksel ve psi-
kolojik özellikler tafl›malar› al›nacak ön-
lemlerin s›n›fland›r›lmas›n› gerektirebi-
lir. Buna göre çocuklardan kimileri yar-
g›lama öncesi baflkalar›ndan ayr› tutu-
larak kendilerine daha iyi yard›m sa¤la-
nabilir ve bu çocuklar›n daha olumsuz
yönlere kaymalar› önlenebilir. 

Birleflmifl Milletler Suçun Önlenmesi ve
Suçlular›n Islah› Alt›nc› Kongresi’nde
al›nan çocuk suçlulara iliflkin 4 say›l› ka-
rarda çocuklar hakk›nda düzenlenecek
Standart Kurallar’›n yarg›laman›n tu-
tuklu yap›lmas› halinin ancak son çare
olarak baflvurulabilecek bir yol oldu¤u
hususunu kapsamas› gerekti¤ini vurgu-
lam›flt›r. Ayr›ca çocuklar›n, yetiflkin hü-
kümlülerden gelebilecek kötü etkiler-
den hemen etkilenebilecek nitelikte ol-
malar› nedeniyle, bu hususun da göz
ard› edilmemesi ayn› kararda vurgulan-
m›flt›r.

BÖLÜM ÜÇ
YARGILAMA VE HÜKÜM

14. Yarg›lamaya yetkili makam

14.1 Kural 11 uyar›nca çocu¤a özgü
bir yarg› d›fl› yola baflvurulmam›flsa ço-
cu¤un yarg›lamakta oldu¤u (mahke-
me, heyet, konsey, vb.) yetkili makam-
da yarg›laman›n dürüst ve hakkaniyetle
yap›lmas› gerekir.

14.2 Yarg›lamalar çocu¤un ç›karlar›na
en iyi yard›mc› olacak flekilde ve onun
anlayabilece¤i tarzda ve söylediklerini
serbestçe ifade edebilece¤i ortamda
cereyan etmelidir.

Aç›klama

Hüküm veren makam›n, evrensel bir ta-
n›m›n› yapmak oldukça zordur. “Yetkili
makam”, tek bir hakim veya heyet ha-
linde çal›flan mahkeme ve heyetleri ile
(‹skoç-‹skandinav sistemlerinde oldu¤u
gibi) idarî heyetler veya öteki gayri res-

mî topluluk ve hakem heyetlerini de
kapsamaktad›r. 

Çocuklar›n yarg›lanmas›n›n da kanu-
nun karfl›s›nda kendisini savunmak du-
rumunda olan herkese uygulanan ve
asgarî standartlar› içeren ve kanunî
usul ilkesi olarak bilinen usuller daire-
sinde yap›lmas› gerekmektedir. Bu ilke-
ye göre dürüst ve hakkaniyetli bir yar-
g›lama en temel güvenceleri ve masu-
miyet karinesini kapsamaktad›r. Bunun
yan›nda tan›klar›n mevcut bulundurul-
mas› ve beyan vermeleri, ola¤an savun-
ma yollar›, duruflmada son söz söyleme
hakk›, istinaf ve temyiz hakk› vb. gibi
haklar da bu ilkenin içinde yer al›r (ku-
ral 7.1’de de göz önüne al›nmal›d›r).

15. Yasal temsilcilerin, ebeveyn ve vasi-
lerin haz›r bulunmalar›

15.1 Yarg›lanmalar› s›ras›nda çocukla-
r›n yasal dan›flmalar› vas›tas›yla temsil
edilme veya ülkede varsa adlî yard›m-
dan yararlanmak için baflvurma haklar›
vard›r.

15.2 Ebeveynler veya yasal temsilcilere
yarg›lamalara kat›lma hakk› verilmeli ve
yarg›layan makam, bu kiflilerden çocu-
¤un ç›karlar› için kendisine katk›da bu-
lunmalar›n› talep edilebilmelidir. Bu-
nunla birlikte bu kiflilerin haz›r bulun-
mamalar› çocu¤un ç›kar›na olursa, yet-
kili makam an›lan kiflilerin yarg›lamalar-
da bulunmamalar›n› isteyebilir.

Aç›klama 

Kural 15.1’in ifadesi ile Hükümlülerin
Islah› ‹çin Asgarî Standart Kurallar’›n
93. maddesinin ifadesi ayn›d›r. Kural
15.2’de belirtilen ebeveynin veya yasal
temsilcilerin duruflmada haz›r bulun-
mas› ilkesi, çocu¤a psikolojik ve duygu-
sal yard›m›n bir parças› olarak görülebi-
lir. 

Yetkili makam›n olay› en iyi biçimde çö-
züme ba¤lama giriflimleri, özellikle, ço-
cuk suçlunun hukukî temsilcileriyle (ya
da çocu¤un gerçekten güvendi¤i bir
baflka kiflinin) iflbirli¤inden yarar sa¤la-
yabilir. Ancak, bu duyarl›l›k, ebeveynin
ve vasilerin duruflmalarda haz›r bulun-
malar› s›ras›nda çocu¤a karfl› düflman-
ca bir tav›r sergilemeleri halinde geri te-
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pebilir; böyle olas›l›klar söz konusu ol-
du¤unda bu kiflilerin duruflmalara al›n-
mamas› sa¤lanmal›d›r.  

16. Sosyal araflt›rma raporlar›

16.1 Yarg›layan makam taraf›ndan
önemsiz ve tali derecedeki suçlar d›fl›n-
daki bütün vakalarda çocu¤un suçu ifl-
lemeden önceki yaflam koflullar› ve su-
çun hangi ortam içinde ifllendi¤i konu-
sunda hükümden önce yeterli araflt›r-
ma yap›lmal›d›r.

Aç›klama

Çocuklara iliflkin davalarda sosyal arafl-
t›rma raporlar› veya hüküm öncesi ra-
porlar› son derece önemli ve vazgeçil-
mez belgelerdir. Bu belgeler sayesinde
yetkili makam çocu¤un sosyal ve ailevi
geçmifli, okul durumu, e¤itim deneyleri
vb gibi konularda bilgi sahibi olmakta-
d›r. Bu amaçlar için baz› hukuk sistem-
lerinde mahkemeye ba¤l› sosyal servis-
ler ve personel kullan›lmaktad›r. Ayr›ca
geçici tahliye sonras› çocu¤u gözalt›n-
da tutmakla görevli kimseler de bu iflle
görevlendirilebilir. Bu itibarla bu mad-
dede, nitelikli sosyal araflt›rma raporlar›
elde edilebilmesi için nitelikli personel
kullan›m›n›n gere¤ine iflaret edilmekte-
dir.

17. Yarg›lamada ve hükümde uyulmas›
gereken ilkeler

17.1 Yarg›lama yapan makama afla¤›-
da yaz›l› ilkeler k›lavuzluk etmelidir:

(a) Verilecek ceza sadece suçun a¤›rl›¤›
ve ifllenifl tarz›yla de¤il, çocu¤un
içinde bulundu¤u koflullar ve ihti-
yaçlar› ve hem de toplumun gerek-
sinimleri ile de oranl› olmal›d›r.

(b) Çocu¤un kiflisel özgürlü¤üne getiri-
lecek k›s›tlamalar çok dikkatli bir in-
celemeden sonra konulmal› ve bu
k›s›tlamalar›n mümkün oldu¤u ka-
dar az olmas›na özen gösterilmeli-
dir.

(c) Özgürlükten yoksun b›rakma, su-
çun baflka bir kifliye yönelik ciddî bir
sald›r› niteli¤inde bulunmas› veya
çocu¤un ciddî suç ifllemeyi itiyat ha-
line getirmifl olmas› halleri d›fl›nda
verilmemelidir.

(d) Çocu¤un ›slah edilmesi ilkesi çocuk-
lara iliflkin davalarda yol gösterici il-
ke olmal›d›r.

17.2 Çocuklar hakk›nda idam cezas›
verilemez.

17.3 Çocuklar hiçbir halde fiziksel bir
cezaya maruz b›rak›lmamal›d›r.

17.4 Yetkili makam›n her zaman için
yarg›lamaya ara verme yetkisi olmal›d›r.

Aç›klama

Çocuk suçlular hakk›ndaki yarg›lamada
temel ilkelerin formüle edilmesinin en
önemli güçlü¤ü afla¤›da belirtilen hu-
suslarda felsefî ba¤lamda baz› anlafl-
mazl›klar bulunmas›d›r. Bu hususlar
flunlard›r:

(a) Topluma yeniden kazand›rma m›,
yoksa ceza m›?

(b) Yard›m etmek mi, yoksa bask› ve
ceza m›?

(c) Her olay›n özelli¤ine göre tepki göster-
mek mi, yoksa genelde toplumu koru-
mak için gerekli görülen tepki mi?

(d) Genel y›ld›rma m›, yoksa bireysel sa-
vunma m›?

Yukar›da de¤inilen yaklafl›mlar aras›n-
daki çat›flma çocuklara iliflkin davalarda
yetiflkinlere iliflkin davalardan daha faz-
lad›r. 

Çocuk suçlar›n›n nedenleri ve bu suçla-
ra yönelik tepkiler çok çeflitli oldu¤un-
dan, bu alternatifler de birbirinin içine
geçmektedir. 

Konumuz olan çocuklar için Asgarî Ku-
rallar’›n amac›, hangi yaklafl›m›n daha
do¤ru oldu¤unu tan›mlamak de¤il, bu
yaklafl›mlardan evrensel kabul görenini
aç›klamakt›r. Bu nedenle Kural 17.1’in
özellikle (a) ve (c) altparagraflar› konu-
ya iliflkin bir ortak ç›k›fl noktas› olabilir.
fiöyle ki, bu hükümlere yetkili makam-
larca gerekti¤i kadar önem verilirse an›-
lan hükümler, çocuk suçlular›n temel
haklar›n›n korunmas›n› güvence alt›na
alabilirler. 

Kural 17.1’in (b) altparagraf› kat› ceza-
land›rma yaklafl›mlar›n›n do¤ru olmad›-
¤›na iflaret etmektedir. Bununla birlikte
yetiflkinlere iliflkin davalarda oldu¤u gi-

bi, çocuklar›n iflledi¤i a¤›r suçlarda da
a¤›r cezalara hükmetmenin bazen ya-
rarl› olaca¤› düflünülebilir; ancak çocuk-
lara iliflkin vakalarda çocu¤un ›slah› ve
gelece¤i gibi hususlar›n daima verile-
cek cezadan önce düflünülmesi gere-
ken hususlar oldu¤u aç›kt›r.

Birleflmifl Milletler Alt›nc› Kongresi’nde
al›nan 8 say›l› karara koflut olarak; ku-
ral 17.1(b) mümkün oldu¤u kadar ay-
r›nt›l› yasal düzenleme yapmay› özendi-
rici niteliktedir. Bunun nedeni, genç in-
san›n özel gereksinimlerinin öngörül-
müfl olmas›d›r. Bunun yan› s›ra, kamu-
nun güvenli¤ini de gözard› etmemek
laz›md›r. fiartl› sal›verme, hükmün yü-
rütülmesini durdurma vs. alternatif tah-
liye edici önlemler de mümkün oldu¤u
kadar genifl derecede düflünülmelidir.

Kural 17.1(c), Alt›nc› Kongre’de al›nan
4. karara at›fta bulunarak, çocuklara
iliflkin davalarda hapsin, kamu güvenli-
¤ini sa¤layacak baflka bir çare kalmad›-
¤› zaman baflvurulabilecek bir yol oldu-
¤unu vurgulamaktad›r.

Kural 17.2, idam cezas› yasaklanarak
Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi’nin 6. maddesinin 5. parag-
raf›na koflut bir hüküm getirmifltir.

Fiziksel cezan›n yasaklanmas› ile ilgili
olan kural ise, yukar›da de¤inilen Ulus-
lararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözlefl-
mesi’nin 7. maddesine oldu¤u gibi,
Herkesin ‹flkenceye ve Di¤er Zalimce,
‹nsanl›kd›fl› veya Onur K›r›c› Muamele
veya Cezaya Karfl› Korunmas›na Dair
Bildirge’ye ve Çocuk Haklar›na Dair
Sözleflme Tasar›s›’na da uygun bir dü-
zenlemedir.

Yarg›lamaya ara verilmesi yetkisini tan›-
yan kural 17.4 ise, yetiflkinlere iliflkin
davalarda bulunmay›p sadece çocukla-
ra iliflkin davalarda olabilecek esasl› bir
yetkiye iflaret etmektedir. Zira her za-
man yetkili makam dava hakk›nda ye-
terince ayd›nlanm›fl ve karar verecek
duruma gelmifl olabilir.

18. Dava sonucunda verilebilecek
çeflitli kararlar

18.1 Yarg›layan makam›n sadece mev-
zuata ba¤l› kalmas›n› sa¤layabilmek ve
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gerekli esnekli¤e sahip k›l›nabilmesi
amac›yla dava sonucunda verilebilecek
alternatif yapt›r›mlar üretilmelidir. Sözü
edilen yapt›r›mlar birbiri ile kombine de
edilmelidir. An›lan yapt›r›mlar afla¤›da-
kileri de kapsamal›d›r:

(a) Bak›m, rehberlik ve gözetim düzen-
lemesi;

(b) fiartl› sal›verme;

(c) Sosyal hizmet yapt›rma karar›;

(d) Para cezalar› ve zararlar›n tazmini;

(e) Vas›tal› ›slah ve öteki ›slah önleme-
leri;

(f) Çeflitli terapi gruplar›na kat›l›m ve
benzeri etkinliklere iliflkin düzenle-
meler;

(g) Koruyucu aile yan›na, toplumsal
merkezlere veya baflka bir e¤itim
merkezine yerlefltirme;

(h) Yukar›dakilere benzer düzenleme-
ler.

18.2 Hiç bir çocuk, davas›ndaki koflul-
lar gerektirmedikçe ebeveyninin göze-
timinden k›smen ya da tamamen ayr›l-
mamal›d›r.

Aç›klama

Kural 18.1, çeflitli hukuk sistemlerinde
flimdiye kadar uygulan›p baflar›l› oldu-
¤u kan›tlanm›fl bir k›s›m önlem ve dü-
zenlemelerin listesini içermektedir. An›-
lan önlemlerin tümü baflar› vaat eden
ve gelifltirilebilir seçenekler içermekte-
dir. Bu kuralda personele iliflkin herhan-
gi bir kay›t bulunmamaktad›r. Zira baz›
yörelerde say›lan önlemler da az say›da
personelle de uygulanabilmektedir.

Kural 18.1’de verilen örnekler kamu-
oyuna daha etkili önlemlerin de al›nabi-
lece¤i yolunda güven vermektedir.
Toplumsal kökenli düzenlemeler bir
çok yönüyle geleneksel niteliktedir. Bu
temel üzerinde ilgili otoriteler, toplum-
sal kökenli hizmetler sunmaya özen
göstermektedirler. 

Kural 18.2, Uluslararas› Ekonomik, Sos-
yal ve Kültürel Haklar Sözleflmesi’nin
10. maddesinin 2. paragraf›na paralel
olarak ailenin önemine dikkat çekmek-
tedir. An›lan Sözleflme kural›nda aile,

“toplumun do¤al ve temel birimi” ola-
rak tan›mlanm›fl ve ebeveynin çocukla-
r›n bak›m› ve gözetilmesi konusunda
sadece haklar›n›n de¤il sorumluluklar›-
n›n da bulundu¤u belirtilmifltir. Bu ne-
denle kural 18.2, çocuklar›n ebeveynin-
den ayr›lmas›n›n ancak en son çare ol-
du¤una iflaret etmektedir. Bu yola ör-
ne¤in çocu¤un kötüye kullan›lmas› gibi
durumlarda baflvurulabilir. 

19. Kurumlar›n olabildi¤ince az
kullan›lmas›

19.1 Çocu¤un bir kuruma kapat›lmas›
daima en son çare olmal› ve buna ge-
rekli olan en k›sa sürede son verilmeli-
dir.

Aç›klama

Geliflen kriminoloji, ›slahta kurumsal ye-
rine kurum d›fl› yöntemlerin kullan›lma-
s›n› savunmaktad›r. Bu iki yöntem ara-
s›nda pratikte hiç bir fark görülmemifl-
tir. Ama kurumsal uygulamada ortaya
ç›kabilecek baz› zararl› etkilerin, normal
›slah yöntemleriyle üstesinden geline-
meyecek sonuçlar› olmaktad›r. Bu du-
rum özellikle olumsuz etkilere karfl› ol-
dukça hassas olan çocuklar için geçerli-
dir. Daha ötesinde, sadece özgürlü¤ün-
den yoksun kalmak de¤il, fakat normal
sosyal çevreden soyutlanmak gibi an›-
lan olumsuz etkiler, geliflmelerinin ilk
basama¤›nda bulunan kifliler için yetifl-
kinlerden daha kötü sonuçlar› kesinlik-
le getirmektedir. 

Kural 19, kurumsal ›slah›, nitelik (son
çare) ve zaman (en k›sa sürede son ve-
rilmesi) bak›m›ndan olmak üzere iki yö-
nüyle k›s›tlamay› amaçlamaktad›r. Ayr›-
ca kural 19, çocu¤un baflka çare kal-
mad›¤› haller d›fl›nda hapsedilmesi hük-
mü ile Birleflmifl Milletler 6. Kongre-
si’nde al›nan 4 say›l› karar›n koydu¤u
temel iliflkiyi de yans›tmaktad›r. Kural
bu haliyle çocu¤un bir kuruma kapat›l-
mas› halinde kendisinin kiflisel ihtiyaçla-
r›n›n, kurumun ve hapsedilme koflullar›-
n›n da iyilefltirilmesi için düzenlemeler
yap›lmas› gere¤ini de akla getirmekte-
dir. Kuruma yerlefltirilme yoluna gidildi-
¤i takdirde önceli¤i kapal› kurumlar ye-
rine aç›k kurumlara tan›mak gere¤i de
aç›kt›r. Elbette bu kurumun ›slahevi ve-

ya e¤itsel nitelikte olmas› da tercih edil-
melidir.

20. Gereksiz gecikmenin önlenmesi

20.1 Her dava, bafl›ndan itibaren hiçbir
gecikmeye mahal vermeksizin h›zla yü-
rütülmelidir.

Aç›klama

Çocuklara iliflkin davalarda resmî ifllem-
lerin h›zla yürütülmesi büyük önem ta-
fl›yan bir husustur. Aksi takdirde çeflitli
düzenlemeler ve yapt›r›mlarla baflar›l-
m›fl iyi fleyler tehlikeye girer. Yapt›r›mla-
r›n suça maddî ve psikolojik olarak bir
an önce uygun hale getirilmesi gecik-
tikçe bu durum çocu¤u zora sokar.

21. Kay›tlar

21.1 Çocuk suçlulara iliflkin kay›tlar ke-
sinlikle gizli tutulmal› ve üçüncü kiflile-
rin bilgisine kapal› olmal›d›r. Kay›tlar›n
ayr›nt›lar› sadece davaya bakm›fl veya
konuyla görevi gere¤i ilgilenmifl yetkili
kiflilerle s›n›rl› tutulmal›d›r.

21.2 Çocuk suçlulara iliflkin kay›tlar ay-
n› çocu¤u ilgilendiren yetiflkinlere ait
davalarda kullan›lmamal›d›r. 

Aç›klama

Bu kural çocuk suçlunun ç›karlar›yla su-
çu kontrol alt›na almak durumunda bu-
lunan polis ve savc›l›k kay›tlar› aras›nda
bir denge kurmay› amaçlamaktad›r (ay-
r›ca bkz. kural 8). Maddede sözü edi-
len “yetkili kifliler” di¤er kiflilerin yan›s›-
ra, araflt›rmac›lar› da kapsam›na al›r.

22. Profesyonellik ve e¤itim ihtiyac›

22.1 Çocuk suçlular›n iflleriyle ilgili her
düzeydeki personel, meslekî e¤itim,
hizmet içi e¤itim, yeniliklerin ö¤retilme-
si gibi e¤itim yöntemleri ile donat›lm›fl
olmal›d›r.

22.2 Çocuklarla ilgili adlî yarg›lama per-
soneli çeflitlilik göstermektedir. Bu adlî
organlarda kad›nlar›n ve az›nl›klar›n da
eflit say›da temsil edilmelerine gayret
edilmelidir.

Aç›klama

Çocuklar› yarg›lamakla görevli yetkili
makamlar de¤iflik ülkelerde farkl› e¤i-
timlerden gelmifl olabilirler (örne¤in
Gelenek Hukuku uygulayan Büyük Bri-
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tanya Birleflik Krall›¤› veya Roma Huku-
ku’nu uygulayan öteki ülkelerde yarg›-
lama yapan kifli ve kurumlar farkl› ün-
van ve mesleklerden olabilirler). Bütün
bu de¤iflik kifli ve kurumlar›n sosyoloji,
psikoloji, kriminoloji ve davran›fl bilimle-
ri konusunda asgarî derecede e¤itilmifl
olmalar› arzu edilmektedir. Bu husus
yarg›lama yapan makam›n ba¤›ms›z ol-
mas› ve özel bir flekilde örgütlenmesi
kadar önem tafl›maktad›r.

Sosyal hizmet uzmanlar› ve gözetim
görevlileri için çocuklar konusunda ön-
ceden deneyimli olmak koflulu belki en
önemli husus olmayabilir ama, yine de
asgarî nitelikler konusunda hizmet içi
e¤itim gerekmektedir.

Çocuk adalet sisteminin uygulamas›n-
da nitelikli personel istihdam edilmesi,
tarafs›z ve etkili çal›flman›n en esasl›
unsurlar›ndan biridir. Bu ba¤lamda an›-
lan ilke, çocuk adalet sistemini uygula-
yan kiflilerin bu fonksiyonlar›n› en iyi fle-
kilde yerine getirmelerini sa¤lamak
amac›yla e¤itimi, geliflimi, meslekte
ilerlemelerini temin etmek için gerekli-
dir.

An›lan personelin, bu meslekte taraf-
s›zl›¤›n sa¤lanmas› için, her türlü siyasi
görüfl, cinsiyet, ›rk, din, kültür veya bafl-
ka yönden ayr›ma tâbi tutulmamas›n›n
gereklili¤i ortadad›r. Bu görüfl Alt›nc›
Kongre’de tavsiye edilmifltir. Bunun da
ötesinde Alt›nc› Kongre’de kad›n per-
sonelin çocuklarla ilgili çocuk adalet sis-
temi uygulamalar›nda daha fazla istih-
dam edilmeleri ve gerekli e¤itimden
geçirilmeleri tavsiyesinde de bulunul-
mufltur.

BÖLÜM DÖRT
KURUM DIfiI ISLAH

23. Kararlar›n infaz yollar›

23.1 Yukar›daki kural 14.1’de de¤ini-
len yetkili makam›n kendisinin yahut
veya baflka yetkili makam›n verdi¤i ka-
rarlar›n etkinlikle yerine getirilebilmesi
için gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r.

23.2 Yukar›da de¤inilen düzenlemeler
yetkili makam›n verdi¤i kararlar›n za-
man zaman de¤ifltirilebilmesi yetkisini

de kapsamal›d›r. Verilen kararlar›n de-
¤ifltirilebilmesi yetkisi ancak bu Kural-
lar’da öngörülen ilkelere uyum sa¤laya-
bilmesi amac›yla kullan›lmal›d›r. 

Aç›klama

Çocuklara iliflkin dava sonunda verilen
kararlar büyüklere iliflkin olanlardan da-
ha fazla olarak suçlunun yaflam›n› uzun
bir süre etkilemektedir. Bu cümleden
yola ç›karak, karar› veren yetkili maka-
m›n yan› s›ra gözetim görevlileri, genç-
lik refah merkezleri vs. gibi karar›n ve-
rilmesine etkili olmufl öteki kurulufllar
da verilen karar›n infaz›n›n gözetimine
katk›da bulunmaktad›rlar. Baz› ülkeler-
de karar›n infaz›n› gözetmekle görevli
bir yarg›ç bile görevlendirilmektedir.

Yetkili makam›n oluflumu, gücü ve es-
nek olmas› gereklidir ki, bu durum ku-
ral 23’de aç›klanm›fl olup verilen karar-
lar›n genifl bir kabul görmesini sa¤la-
maktad›r.

24. Yard›m sa¤lama hükümleri

24.1 Yarg›laman›n her aflamas›nda ço-
cu¤un iyilefltirilmesine f›rsat yaratmak
amac›yla yerlefltirme, her türlü e¤itim
ve ifl bulma gibi yard›mlar sa¤lanmas›
için çaba gösterilmelidir.

Aç›klama

Çocu¤un iyilefltirilmesi en önemli dü-
flüncelerden biridir. Bu itibarla Kural 24
bu amaca ulaflabilmek için her türlü im-
kân ve hizmet ve öteki yard›m ve des-
teklerin verilmesi gere¤ini vurgulamak-
tad›r.

25. Gönüllülerin ve toplumsal hizmetle-
rin harekete geçirilmesi

25.1 Gönüllüler, gönüllü birlikleri, böl-
gesel kurulufllar ve öteki toplumsal kay-
naklar çocu¤un mümkün oldu¤u kadar
bir aile ortam›nda bulunmas› baflta ol-
mak üzere iyilefltirilmesine katk›da bu-
lunmak amac›yla harekete geçirilmeli-
dir.

Aç›klama

Bu kural çocu¤un ›slah ve iyilefltirilmesi
için yap›lmas› gerekli çal›flmalara iflaret
etmektedir. Yetkili makam›n kararlar›-
n›n etkinlikle yerine getirilmesi isteni-
yorsa toplumsal iflbirli¤i zaruri olmakta-

d›r. Gönüllüler ve gönüllü hizmetler
özelde de¤erli kaynaklard›r. Ancak he-
nüz olabilecekleri kadar yararl› olama-
maktad›rlar. Baz› hallerde eski suçlular-
la iflbirli¤inden (özellikle eski uyuflturu-
cu al›flkanl›¤› suçlular›ndan) de yarar
umulabilir. 

Kural 25, Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal
Haklar Sözleflmesi’nin 1.1 ile 1.6. mad-
delerinde öngörülen ilkelerden esinlen-
mektedir.

BÖLÜM BEfi
KURUMSAL ISLAH

26. Kurumsal ›slah›n amaçlar›

26.1 Kuruma yetifltirilen çocu¤un e¤i-
tim ve ›slah›n›n amac›, onun toplumda
yap›c› ve üretici bir rol alabilmesini te-
min ve bunu gerçeklefltirmek için de
bak›m, koruma, kültürel ve meslekî ye-
tenekler elde edebilmesi için yard›m et-
mek olmal›d›r.

26.2 Kurumlarda çocuklara sosyal, kül-
türel, meslekî, psikolojik, t›bbî ve be-
densel olmak üzere yafllar›n›n, cinsiyet-
lerinin ve kifliliklerinin gerektirdi¤i ve ta-
mamen iyileflmeleri amac›na yönelik
yard›m sa¤lanmal›d›r.

26.3 Çocuklar yetiflkinlerden ayr› ku-
rumlarda yahut yetiflkinleri de bar›nd›-
ran kurumlar›n ayr› bölümlerinde tutul-
mal›d›r.

26.4 Çocuk k›z suçlulara tutulduklar›
kurumlarda kiflisel ihtiyaçlar› ve sorun-
lar› ile mütenasip ihtimam gösterilmeli-
dir. K›zlara hiçbir surette çocuk erkek
suçlulara gösterilenden daha az bak›m,
koruma ve yard›m sa¤lanmamal›d›r.

26.5 Kuruma kapat›lm›fl çocuklar›n, ç›-
karlar› ve iyili¤i için ebeveynlerinin veya
yasal temsilcilerinin ziyaret hakk› bulun-
mal›d›r.

26.6 Çocu¤un gerekli e¤itimi almaks›-
z›n kurumu terk etmesine meydan ve-
rilmemesi ve düzgün bir akademik ve-
ya meslekî e¤itim alabilmesi için Bakan-
l›klar veya müesseseler aras› iflbirli¤i
teflvik edilmelidir.

Aç›klama

Kural 26.1 ve 26.6’da belirlenen ku-
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rumsal ›slah›n amaçlar› her sistem ve
kültür taraf›ndan kabul edilebilir husus-
lard›r. Bununla birlikte henüz her sis-
teme girmifl olmad›klar›ndan bu konu-
da yap›lmas› gerekli epeyce ifl vard›r.
T›bbî ve psikolojik yard›m ve bak›m,
özellikle uyuflturucu madde müptelas›,
sald›rgan ve ak›l hastas› genç insanlar
için hayati önemi haizdir. 

Çocuklar›n masumiyetini korumak ve
büyüklerden gelebilecek olumsuz etki-
leri önlemeyi amaçlayan kural
26.3’deki hüküm, Alt›nc› Kongre’de
al›nan 4 say›l› karar›n temel k›lavuz
ilkelerinde biridir. Bu kural Devletler’i
büyüklerden gelebilecek olumsuz etk-
ilere karfl› çocuklar için en az kuraldaki
hükümler kadar etkili olabilecek baflka
önlemler almaktan al›koyamaz. (Ayr›ca
bkz. kural 13.4)

Kural 26.4 Alt›nc› Kongre’de iflaret edil-
di¤i üzere k›z suçlular›n normal olarak
erkek suçlulara göre daha az ihtimam
gördü¤ü fikrinden kaynaklanmaktad›r.
Özellikle Alt›nc› Kongre’de al›nan 9 sa-
y›l› kararda k›z suçlular›n hapiste iken
özel ihtiyaç ve sorunlar›na daha fazla
önem verilmesi ça¤r›s›nda bulunmufl-
tur. Daha da ötesinde bu kural, bu
kongrenin Karakas Bildirgesi olarak bili-
nen ve suçlular›n eflit ›slah›n› öngören
belgeye de uyumlu oldu¤u gibi Kad›n-
lara Karfl› Her Tür Ayr›mc›l›¤›n Önlen-
mesi Sözleflmesi’ne de uyumludur.

Kural 26.5’deki ziyaret hakk› bu kural-
lar›n 7.1., 10.1., 15.2., 18.2. maddele-
rinin hükümlerinden kaynaklanmakta-
d›r. Kural 26.6’da öngörülen Bakanl›k-
lar ve kurulufllar aras› iflbirli¤i ise ku-
rumsal ›slah ve e¤itimin kalitesinin yük-
seltilmesi için özel önem tafl›maktad›r.

27. Birleflmifl Milletler taraf›ndan kabul
edilen hükümlülerin ›slah› için Asgarî
Standart Kurallar’›n uygulanmas›

27.1 Yarg›lanmay› bekleyenler de dahil
olmak üzere kurumlara yerlefltirilmifl
tüm çocuk suçlulara Hükümlülerin Isla-
h› ‹çin Asgarî Standart Kurallar’› uygu-
lanabilir.

27.2 Asgarî Standart Kurallar’da öngö-
rülen ilkelerin tamamen uygulanmas›
ve mümkün olabildi¤i kadar çocuklar›n

yafllar›, cinsiyetleri ve kifliliklerinin ge-
rektirdi¤i ihtiyaçlar›n›n sa¤lanabilmesi
amac›yla çaba sarf edilmelidir.

Aç›klama

Hükümlülerin Islah› ‹çin Asgarî Stan-
dart Kurallar Birleflmifl Milletler’in bu
alanda kabul etti¤i ilk belgelerinden bi-
ridir. Genel kan›ya göre Kurallar’›n dün-
ya çap›nda bir etkisinin oldu¤u kabul
edilmektedir. Buna karfl›n cezaevlerinin
insanc›l ve dürüst idaresinde bu Kural-
lar’›n önemli etkileri baz› ülkelerde ha-
len bir özlem niteli¤indedir.

Hükümlülerin Islah› ‹çin Asgarî Stan-
dart Kurallar’da çocuk suçlular›n korun-
mas› için temel hükümler getirilmifltir.
(örnek: bar›nma, yap›, yatak, giyinme,
y›kanma, flikayet ve talepler, d›fl dünya
ile iliflkiler, yiyecek, t›bbî bak›m, dinî hiz-
metler, yafllara göre ayr›m, personel,
çal›flma vs.) Bunun yan› s›ra an›lan Ku-
rallar’da ceza, disiplin ve tehlikeli suçla-
ra uygulanacak yapt›r›mlar da bulun-
maktad›r. An›lan Asgarî Standart Kural-
lar’›n›n özellikle çocuk suçlular›n tutul-
du¤u kurumlar aç›s›ndan bu Kurallar’a
göre daha az etkili oldu¤unu düflün-
mek do¤ru olmaz. 

Kural 27, kurumlarda tutulan çocukla-
r›n do¤al talepleri noktas› üzerinde
odaklanmaktad›r (kural 27.1). Bunun
yan› s›ra kural 27.2’de ise onlar›n yafl,
cinsiyet ve kifliliklerinin gerektirdi¤i ihti-
yaçlar›na dikkat çekilmelidir. Bu haliyle
kural 27 amaçlar› ve içeri¤i aç›s›ndan
Hükümlülerin Islah› ‹çin Asgarî Stan-
dart Kurallar ile uyumlu bir düzenleme
getirmektedir.

28. fiartl› tahliyenin derhal ve s›k s›k
uygulanmas›

28.1 Yetkili makam taraf›ndan flartl›
tahliyeye mümkün olan en k›sa zaman-
da karar verilmeli ve bu yetki en genifl
flekilde kullan›lmal›d›r.

28.2 Kurumlardan flartl› tahliyesine ka-
rar verilen çocuklar yetkili bir makam
taraf›ndan gözetim alt›nda bulundurul-
mal› ve kendilerine toplumsal destek
sa¤lanmal›d›r.

Aç›klama

fiartl› tahliyeye karar verebilme yetkisi

kural 14.1’de sözü edilen yetkili ma-
kam ya da baflka bir makam taraf›ndan
verilebilir. Burada önem tafl›yan husus,
“yetkili olan makam›n” de¤il “do¤ru”
olan makam›n saptanabilmesidir.

Koflullar›n elverdi¤i ölçüde flartl› tahliye-
nin verilen hüküm müddetince sürdü-
rülebilmesi tercih edilmelidir. Tatmin
edici bir ›slah program›ndan sonra ku-
rumdaki tutukluluklar› s›ras›nda tehlike-
li olarak bilinen suçlular bile mümkün
oldu¤u takdirde flartl› tahliyeden yarar-
land›r›lmal›d›rlar. Gözetim alt›nda bu-
lundurulmak kofluluyla sal›verme gibi
flartl› tahliye de yetkili makam taraf›n-
dan tayin edilen bir süre için “iyi hal”,
toplumsal programlara kat›lma ve ya-
r›m gün yurtlarda kalma gibi koflullarla
yap›labilir.

Suçlular›n bir kurumdan flartl› tahliyele-
ri halinde gözetim memuru ya da bafl-
ka bir memur taraf›ndan (özellikle gö-
zetim flart› ile sal›vermenin henüz kabul
edilmedi¤i yerlerde) gerekli yard›m sa¤-
lanmal› ve toplumsal destek özendiril-
melidir.

29. Yar› kurumsal düzenlemeler

29.1 Yar›m gün evlerde kalmak, e¤itim
veya gündüz e¤itimi merkezleri gibi ço-
cu¤un toplumla yeniden bütünleflebil-
mesi için gerekli yar› kurumsal düzenle-
melerin yap›lmas› amac›yla çaba sarfe-
dilmelidir.

Aç›klama

Kurumsal bir ›slahtan sonraki dönemde
ihtimam›n önemi gözard› edilmemeli-
dir. Bu Kural yar› kurumsal düzenleme-
lerin gereklili¤ini vurgulamaktad›r. 

Bu Kural ayn› zamanda çocuk suçlula-
r›n topluma yeniden baflar› ile intibak
edebilmeleri için önemli bir ad›m olufl-
turan rehberlik ve yap›sal deste¤in sa¤-
lanmas› amac›yla yeni bir dizi imkân ve
hizmetin yürürlü¤e konulmas› gere¤ine
iflaret etmektedir.

BÖLÜM ALTI
ARAfiTIRMA, PLANLAMA, POL‹T‹KA
ÜRETME VE DE⁄ERLEND‹RME

30. Politika üretme, planlama ve de-
¤erlendirmenin temeli olan araflt›rma
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30.1 Etkili planlaman›n ve politika üre-
timinin temeli olarak gerekli araflt›rma-
n›n organize edilmesi ve gelifltirilmesi
için çaba gösterilmelidir.

30.2 Periyodik olarak çocuklar taraf›n-
dan ifllenen suçlar›n ve kabahatlerin ni-
telikleri, istikameti ve nedenlerinin yeni-
den gözden geçirilmesi ve de¤erlendi-
rilmesi için çaba gösterilmelidir. 

30.3 Sistem içinde sabit bir araflt›rma
mekanizmas› kurularak çocuklarla ilgili
suçlar hakk›nda bilgi toplamak ve bun-
lar› de¤erlendirmek suretiyle çocuk
adalet sisteminin gelifltirilmesi ve refor-
ma tâbi tutulmas› için gerekli çabalar
gösterilmelidir.

30.4 Çocuk adalet sisteminin sistema-
tik olarak gelifltirilmesi ve planlanmas›
ulusal kalk›nma çabalar›n›n ayr›lmaz bir
parças› olarak ele al›nmal›d›r.

Aç›klama

Araflt›rman›n çocuk adalet politikalar›n-

da temel ve önemli bir mekanizma ola-
rak kullan›lmas›n›n nedeni, uygulama-
lar› günü gününe izleyerek geliflmeler
hakk›nda bilgilendirmek suretiyle siste-
min sürekli ilerlemesini ve geliflmesini
sa¤lamakt›r. Araflt›rma ve politika ara-
s›ndaki karfl›l›kl› etkileflim, özellikle ço-
cuk adaleti uygulamalar›nda çok önem-
lidir. Gençlerin yaflam tarz›ndaki h›zl› ve
fliddetli de¤iflimler nedeniyle bu kifliler
taraf›ndan ifllenen suçlar›n flekil ve bo-
yutlar›nda da de¤iflimler olmakta ve bu
yüzden toplum ve adalet sistemi bu de-
¤iflime k›sa sürede yan›t verememekte-
dir.

Belirtilen nedenlerle kural 30, çocuk
adalet sistemi uygulamalar›nda ve poli-
tika saptanmas›nda araflt›rmay› siste-
min bir parças› olarak öngörmüfltür.
Kural, planlama yapman›n ve düzenli
olarak de¤erlendirmede bulunman›n
her türlü kalk›nma amaçlar› aras›nda
en genifl yeri tuttu¤una dikkat çekmek-
tedir.

Çocuklar›n sorun ve ihtiyaçlar› ile ço-
cuklar taraf›ndan ifllenen suçlar›n istika-
metinin sabit bir flekilde de¤erlendir-
meye al›nmas›, do¤ru politikalar sap-
tanmas› ve yeni yöntemler gelifltirilme-
sinin hem resmî hem de kurulufllar ta-
raf›ndan yap›lacak araflt›rmalarda sade-
ce adalet sistemi ile yüz yüze gelen ço-
cuklar›n de¤il, tüm çocuklar›n da fikirle-
rinin al›nmas› ilginç olur.

Planlama süreci, gerekli hizmetlerin
oluflturulmas› için etkili ve adil bir siste-
min gere¤ini vurgulamal›d›r. Bu amaca
ulaflabilmesi için çocuklar›n gereksinim-
leri ve sorunlar› ile kesin önceliklerin ta-
n›mlanmas› bak›m›ndan genifl çerçeveli
ve düzenli bir de¤erlendirme mekaniz-
mas› gerekmektedir. Bu cümleden ol-
mak üzere, özel yöntemler gelifltirmek,
gelifltirilen bu yöntemlerin uygulanma-
s›n› denetlemek amac›yla çeflitli kay-
naklar aras›nda iflbirli¤i yap›lmal› ve ka-

muoyu deste¤i sa¤lanmal›d›r.
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Genel Kurul,

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi, Ulusla-
raras› Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözlefl-
mesi ve Uluslararas› Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Sözleflmesi ile genç
insanlar›n haklar›na ve esenliklerine ilifl-
kin, Uluslararas› Çal›flma Örgütü stan-
dartlar› dahil di¤er uluslararas› belgele-
ri dikkate alarak,

Ayr›ca, Çocuk Haklar› Bildirgesi’ni, Ço-
cuk Haklar›na Dair Sözleflme’yi ve Bir-
leflmifl Milletler Çocuk Adaletinin Yöne-
timi Hakk›nda Asgarî Standart Kural-
lar’› (Beijing Kurallar›) dikkate alarak,

Genel Kurul’un, Suçlar›n Önlenmesi ve
Suçlulara Muamele 7. Birleflmifl Millet-
ler Kongresi taraf›ndan tavsiye edilen
Birleflmifl Milletler Çocuk Adaletinin Yö-
netimi Hakk›nda Asgarî Standart Kural-
lar’› kabul etti¤i 29 Kas›m 1983 tarih ve
40/33 say›l› Genel Kurul karar›n› an›m-
satarak,

Genel Kurul’un, 29 Kas›m 1985 tarih
ve 40/35 say›l› karar›yla, çocuk suçlulu-
¤unun önlenmesi alan›nda özel prog-
ramlar ve uygulamalar gelifltirmelerin-
de Üye Devletler’e yard›mc› olacak, yar-
d›m, bak›m ve topluluk kat›l›m›n› vur-
gulayan standartlar›n belirlenmesi yö-
nünde ça¤r›da bulundu¤unu; bu arada
Ekonomik ve Sosyal Konsey’den, stan-
dartlar›n yaflama geçirilmesinde kayde-
dilen mesafeyi Suçlar›n önlenmesi ve
Suçlulara Muamele 8. Birleflmifl Millet-

ler Kongresi’ne iletmesi talebinde bu-
lundu¤unu an›msatarak,

Ayr›ca, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in,
21 May›s 1986 tarih ve 1986/10 say›l›
karar›yla, 8. Kongreden, çocuk suçlar›-
n›n önlenmesiyle ilgili standartlar› ka-
bul gözüyle de¤erlendirmesini talep et-
ti¤ini an›msatarak,

Çocuk suçlulu¤unun önlenmesi için
ulusal, bölgesel ve uluslararas› nitelikte
yaklafl›mlara ve stratejilere gerek duyul-
du¤unu belirleyerek,

Her çocu¤un, ücretsiz e¤itim baflta ol-
mak üzere temel insan haklar›na sahip
oldu¤unu teyit ederek,

Yasalarla herhangi bir sorun yaflas›nlar
ya da yaflamas›nlar, kendi bafl›na b›ra-
k›lan, ihmale u¤rayan, istismar edilen,
uyuflturucu kullan›m›na sürüklenen,
marjinal koflullarda yaflayan ve genel
olarak sosyal risklerle karfl›laflan çok sa-
y›da çocuk oldu¤unu bilerek,

Suçlulu¤un önlenmesi ve toplumun
esenli¤i yönünde benimsenen ilerici po-
litikalar›n sa¤lad›¤› yararlar› dikkate ala-
rak,

1. Suç Önleme ve Denetim Komitesi ile
Genel Sekreter’in, çocuk suçlulu¤unun
önlenmesi alan›ndaki yönlendirici ilkele-
rin gelifltirilmesinde baflard›klar› önemli
iflleri memnuniyetle kaydederek;

2. Riyad’daki Güvenlik Çal›flmalar› ve
E¤itim Merkezi’nin, Viyana’daki Birlefl-

mifl Milletler ofisi ile iflbirli¤i içinde, 28
fiubat - 1 Mart 1989 tarihlerinde Ri-
yad’da toplanan Çocuk Suçlulu¤u Uz-
manlar› Uluslararas› Toplant›s›’na ev sa-
hipli¤i yaparak sa¤lad›¤› katk›lar dolay›-
s›yla teflekkürlerini sunar;

3. Bu karar›n ekinde yer alan ve Riyad
‹lkeleri olarak an›lacak Çocuk Suçlulu-
¤unun Önlenmesine ‹liflkin Birleflmifl
Milletler ‹lkeleri’ni kabul eder;

4. Üye Devletler’e, kapsaml› suç önle-
me planlar›nda, bu ‹lkeleri ulusal yasa-
lar›na, politikalar›na ve uygulamalar›na
yans›tmalar›; bu ‹lkeleri, politikalar› be-
lirleyenler, çocuk adalet sisteminde ça-
l›flanlar, e¤itimciler, kitle iletiflim araçla-
r›, uygulay›c›lar ve akademisyenler da-
hil olmak üzere en genifl kesime tan›t-
malar› ça¤r›s›nda bulunur;

5. ‹lkelerin, Birleflmifl Milletler’in bütün
resmî dilleriyle mümkün olan en genifl
biçimde tan›t›lmas› için Genel Sekre-
ter’den talepte bulunur ve Üye Devlet-
ler’i de bu yöndeki çal›flmalara davet
eder;

6. Ayr›ca, ‹lkelerin yaflama geçirilmesi
için uyumlu çabalar gösterilmesini sa¤-
lamak üzere Genel Sekreter’den talep-
te bulunur ve baflta Birleflmifl Milletler
Çocuk Fonu olmak üzere ilgili bütün
kurulufllarla bireysel uzmanlara ayn›
yönde ça¤r›da bulunur;

7. Ayr›ca, Genel Sekreter’den, sosyal

Çocuk Suçlulu¤unun
Önlenmesine ‹liflkin

Birleflmifl Milletler
Yönlendirici ‹lkeleri

(Riyad ‹lkeleri)
Genel Kurul’un 14 Aral›k 1990 tarih ve 45/115 say›l› karar›yla kabul

ve ilan edilmifltir.
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risk içeren belirli durumlara, çocuklar›n
sömürülmelerine, bu arada çocuklar›n
suç araçlar› olarak kullan›ld›klar› du-
rumlara iliflkin araflt›rmalar›n yo¤unlafl-
t›r›lmas›, böylece kapsaml› karfl› önlem-
ler al›narak bunlar› Suçlar›n Önlenmesi
ve Suçlulara Muamele 9. Birleflmifl Mil-
letler Kongresi’ne iletilmesi talebinde
bulunur;

8. Ayr›ca, Genel Sekreter’den, çocuk
adaletine iliflkin olup, Çocuk Suçlulu¤u-
nun Önlenmesine ‹liflkin Birleflmifl Mil-
letler Yönlendirici ‹lkeleri’ni (Riyad ‹lke-
leri), Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Birlefl-
mifl Milletler Kurallar›’n› ve bu belgeler-
de yer alan hükümlerin yorumlar›n› içe-
ren toplu bir çocuk adaleti standartlar›
elkitab› ç›kartmas› talebinde bulunur;

9. Birleflmifl Milletler Sistemi içindeki il-
gili bütün organlar›, buradaki kararlar›n
yaflama geçirilmesi için gerekli önlemle-
ri almak üzere Genel Sekreter’le iflbirli-
¤i yapmaya davet eder;

10. ‹nsan Haklar› Komisyonu Az›nl›kla-
r›n Korunmas› ve Az›nl›klara Ayr›mc›l›k
Yap›lmas›n› Önleme Alt Komitesi’ni,
hükümlerini yayg›nlaflt›rmak üzere bu
yeni uluslararas› belgeyi dikkate alma-
ya davet eder;

11. Üye Devletler’i, ‹lkelerde yer alan
hükümlerle ilgili pratik meselelere ve
politika konular›na iliflkin teknik ve bi-
limsel grup çal›flmalar›n›, pilot ve örnek
nitelikteki projeleri desteklemeye;
gençlerin özel gereksinimlerine, sorun-
lar›na ve duyarl›l›klar›na yan›t vermek
üzere gelifltirilmifl topluluk temelli hiz-
metlere yard›mc› olmaya hararetle da-
vet eder ve Genel Sekreter’den bu yön-
deki çabalar›n eflgüdümünü sa¤lamas›-
n› talep eder;

12. Ayr›ca, Üye Devletler’i, ilkelerin ya-
flama geçirilmesi konusunda Genel
Sekreter’i bilgilendirmeye ve elde edi-
len sonuçlar› düzenli olarak Suç Önle-
me ve Kontrol Komitesi’ne bildirmeye
davet eder;

13. Suç Önleme ve Kontrol Komite-
si’ne, Dokuzuncu Kongre’den, Riyad ‹l-
keleri’nin yayg›nlaflt›r›lmas› ve yerleflti-
rilmesi ve bu kararda yer alan tavsiyele-

rin yaflama geçirilmesi alan›nda al›nan
mesafe konusunda bilgi talep etmesini
ve bu hususlar› ayr› bir madde ile sürek-
li gündemde tutmas›n› istemesini tavsi-
ye eder.

I. TEMEL ‹LKELER

1. Çocuk suçlulu¤unun önlenmesi su-
çun önlenmesinin özlü bir ögesidir.
Gençler toplumda yasaya uygun ve ya-
rarl› etkinliklere kendilerini adayarak,
bu tavra ve insanc›l görünümlü bir ya-
flama uygun u¤rafl edinerek, suç üret-
meye yönelik olmayan bir anlay›fl kaza-
nabilirler.

2. Çocuk suçlulu¤unun önlenmesi ça-
balar›n›n ürünlerini vermesi için, tüm
toplumca, ergenlik ça¤›ndakilerin, kifli-
likleri göz önüne al›narak yetiflen körpe
çocukluklar›ndan itibaren coflkular›n›,
yaflama sevinçlerini d›fla vurmalar› hofl
görülerek ve desteklenerek uyum için-
de geliflmelerinin sa¤lanmas› gerekir.

3. ‹flbu yönlendirici ilkelerin yorumlar›
sonras›nda çocu¤a yönelik bir yönelim
kal›b›n›n kabulü isabetli olur. Gençler;
toplumda etkin bir taraf rolü üstlenme-
lidirler. Toplumsallaflt›rma ve denetim
önlemlerinin basit nesneleri olarak gö-
rülmemelidirler.

4. Yönlendirici ilkeleri uygulamaya ge-
çirmek için tüm önleme program› ulu-
sal adalet sistemlerine, uygun olarak,
küçük çocuklardan bafllayarak gençle-
rin esenli¤ine yönelik olmal›d›r.

5. Yeni suçluluk önleme politikalar›n›n
kabulünün zorunlulu¤u ve önemini tes-
lim etmek kadar, çocu¤un yetiflmesine
a¤›r olumsuz bir etkiye neden olmaya-
cak ve baflkas› için bir zarar tafl›mayan
bir davran›fl› suçlama ve cezaland›rma-
dan kaç›n›lmas›n› hedefleyen önlemle-
rin sistemli olarak incelenmesi ve ifllen-
mesi de gerekmektedir. Bu politikalar
ve önlemler, afla¤›da s›ralanan ögeleri
içermelidirler:

(a) Özellikle e¤itim konusunda, gençle-
rin çeflitli gereksinimlerini karfl›lama-
ya dönük ve tüm gençlerin, özellik-
le “tehlikede bulundu¤u” aflikar
olan ya da “sosyal risk” durumun-
daki ve özel bir dikkat ve koruma

gereksinimi gösterenlerin kiflisel ge-
liflimlerini güvenceye alacak bir des-
tek kadrosu tesisini öngören hü-
kümler;

(b) Suçlulu¤un önlenmesi için özel ola-
rak uyarlanm›fl görüfller ve mevzuat
metinleri, idarî usuller, kurumlar,
kurulufllarla yasa ihlâllerine yol açan
güdüleri, gereksinimleri ve suça yö-
nelmifl azaltmay› ve bu davran›fl› or-
taya ç›karan koflullar› bertaraf et-
meyi hedefleyen bir hizmetler a¤›
arac›l›¤› ile somutlaflt›r›lm›fl kavram-
lar ve yöntemler kabulü;

(c) Temel hedef olan çocu¤un yarar›
u¤runa icra edilen ve adalet ve na-
safetten esinlenen resmî müdahale;

(d) Gençlerin esenli¤inin, geliflmesinin,
haklar›n›n ve ç›karlar›n›n korunmas›;

(e) Bir gencin davran›fl ya da yönelimi-
nin genel toplum kurallar›na ve de-
¤erlerine uygun olmad›¤› bilincinin
ço¤u kez olgunlaflma ve büyüme
sürecinde kendini göstermeye bafl-
lad›¤› ve bireylerin ço¤unda ergen-
lik ça¤›na geçiflle bu olumsuzlukla-
r›n kendili¤inden kaybolma e¤ilimi
gösterdi¤inin bilincine var›lmas›;

(f) Uzmanlar aras›nda egemen olan
görüfle göre, bir genci “yoldan ç›k-
m›fl”, “topluma zaral›” ya da “toplu-
ma zarar verme¤e e¤imli” olarak ni-
telemenin, ço¤u kez bu s›n›fland›r-
maya girenlerden sonuncusu nez-
dinde cezay› gerektiren bir davran›-
fl›n sistematik olarak geliflmesinde
pay› oldu¤unun bilincine var›lmas›.

6. Çocuk suçlulu¤unu önlemede yerel
topluluk hizmet ve programlar›n›n özel-
likle klasik tipte hiçbir hizmetin bulun-
mad›¤› yerlerde ifllerlik kazanmas› ve
toplumsal denetimin klasik çarelerine
en son çare olarak baflvurulmas› uygun
olur.

II. YÖNLEND‹R‹C‹ ‹LKELER‹N KAPSAMI

7. ‹flbu Yönlendirici ‹lkeler, ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin, Uluslara-
ras› Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak-
lar Sözleflmesi’nin, Uluslararas› Kiflisel
ve Siyasal Haklar Sözleflmesi’nin, Ço-
cuk Haklar› Bildirgesi’nin ve Birleflmifl
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Milletler Çocuk Adaletinin Yönetimi
Hakk›nda Asgarî Standart Kurallar’›n
(Beijing Kurallar›) oldu¤u kadar tüm ço-
cuklar›n ve tüm gençlerin haklar›, ya-
rarlar› ve esenliklerini ilgilendiren di¤er
belgeler ve kurallar›n genel çerçevesi
içinde yorumlanacak ve uygulanacak-
lard›r.

8. ‹flbu Yönlendirici ‹lkeler her Üye Dev-
let’e özgü ekonomik, sosyal ve kültürel
yap›n›n içeri¤i içinde uygulanacakt›r.

III. GENEL ÖNLEM

9. Kamusal yönetimin her basama¤›n-
da, özellikle afla¤›daki konular› öngö-
ren eksiksiz bir önleyici önlemler plan›
kurmak gerekmektedir.

(a) Sorunun derinli¤ine çözümlemeleri
ve mevcut programlar, hizmetler, do-
nan›mlar ve kaynaklar›n envanteri;

(b) Önleme etkinliklerinde görevli ku-
rum ve kurulufllara oldu¤u kadar
bunlar›n personeline aç›kl›kla belir-
lenmifl sorumluluklar verilmesi;

(c) Resmî ve hükümet d›fl› kurulufllar
aras›nda, önleme faaliyetlerinin efl-
güdümü mekanizmalar›n›n varl›¤›;

(d) Tan›sal çözümlemelere dayanan,
uygulamalar› s›ras›nda ›srarla izlen-
meleri ve özenle de¤erlendirilmeleri
gereken politikalar, programlar ve
stratejilerin belirlenmesi;

(e) Suç ifllenmesi olas›l›klar›n› etkin bir
biçimde azalt›lacak yöntemlerin ka-
bulü;

(f) Genifl bir hizmetler ve programlar
dizisi yoluyla toplumun kat›l›m›;

(g) Çocuk suçlulu¤unun önlenmesinde
elbirli¤i ile yürütülen etkinliklerin
düzene konmas› için, özel sektöre,
hedef toplulu¤un ileri gelenlerine
ve çal›flma sorumlular›ndan, çocuk-
lara gösterilecek ihtimamdan so-
rumlu kurulufllara ve keza yarg› ka-
demelerine ça¤r› yapmak suretiyle
merkezî iktidar, ara yönetimler
(eyalet, federe devlet, bölge ve il
yönetimleri), yerel yönetimler ara-
s›nda karfl›l›kl› disipline dayal› s›n›rl›
bir iflbirli¤i;

(h) Özellikle, toplumsal kaynaklar›,

gençler aras›nda yard›mlaflmay› ve
ma¤durlar lehine tazminat ve yar-
d›m programlar›n› da devreye soka-
rak, gençlerin, suçlulu¤u önleme
politikalar›na ve sürecine kat›l›m›;

(i) Her düzeyde uzmanlaflm›fl personel
toplanmas›.

IV. TOPLUMSALLAfiTIRMA SÜREC‹ 

10. Özellikle, aile, toplum, “akran”
gruplar›, okul, meslekî oluflma ve ifl
dünyas›n›n dolafl›k yolundan ve hay›r
kurumlar›na yap›lacak baflvurularla,
tüm çocuklar›n ve tüm gençlerin bafla-
r›l› flekilde toplumsallaflt›r›lmas›n› ve bü-
tünlefltirilmesini kolaylaflt›racak tipte
önleme programlar›na çok önem ver-
mek gerekir. Toplumsallaflt›rma ve bü-
tünlefltirme süreci içinde eksiksiz ola-
rak, eflit partner olarak tan›nmalar› ge-
reken çocuk ve gençlerin kiflisel özgü-
ven ve mutluluklar›na gereken dikkat
ve önemin gösterilmesi zorunludur.

A. Aile

11. Her toplum ailenin ve onun tüm
üyelerinin gereksinimlerine ve esenli¤i-
ne büyük önem vermelidir.

12. Aile, çocu¤un ilk basamak top-
lumsallaflt›rmas›ndan sorumlu merkezî
bir birim oldu¤undan kamu otoriteleri
ve sosyal fllar taraf›ndan genifl aile de
dahil, ailenin bütünlü¤ünü sürdürecek
çabalar harcanmal›d›r. Toplum, aileye
çocuklar için özen ve koruma sa¤lama-
da ve onlar›n ve zihinsel esnekliklerini
güvenceye al›nmas›nda yard›m etmek-
le sorumludur. Yeterli say›da ana okulu
temini öngörülmektedir.

13. Devlet, çocuklar›n istikrarl› ve hu-
zurlu bir aile ortam›nda yetiflmesi için
gerekli önlemleri almal›d›r. Özellikle
ebeveynlere, istikrars›zl›k ve geçimsizlik
hallerinin üstesinden gelebilmeleri için
zorunlu sosyal yard›m› sa¤lanmal›d›r.

14. Bir yandan, istikrarl› ve huzurlu bir
aile ortam› yarat›lmad›¤›, öte yandan
toplumun ana-babaya gerekli yard›m›
sa¤lama çabalar› baflar›s›zl›¤a u¤rad›¤›
ve bu bak›mdan genifl aile çevresine de
güvenilmeyece¤i zaman ikame aile
ocaklar›na (koruyucu ya da evlat edi-
nen ebeveyn) baflvurma öngörülmeli-

dir. Bunlar istikrarl› ve huzurlu bir aile
atmosferini olabildi¤ince en yetkin fle-
kilde yarat›lmal› ve çocu¤a, onu, bir ai-
le oca¤›ndan di¤erine “dolaflt›r›p dur-
ma” duygusundan uzaklaflt›racak “sü-
reklilik” izlenimini sa¤lamal›d›r.

15. Ekonomik, sosyal ve kültürel duru-
mun h›zl› ve düzensiz evriminden etki-
lenmifl ailelerin çocuklar›na, özellikle
yerli az›nl›k ailelerin ve göçmen ve s›-
¤›nmac› ailelerin çocuklar›na özel bir
özen gösterilmelidir. Bu evrim, ço¤u
kez, toplumdaki itibar ve kültür anlafl-
mal›klar› yüzünden çocuklar›n gelenek-
sel e¤itimi bak›m›ndan ailenin toplum-
sal gücü için darbe olas›l›¤› tafl›d›¤›n-
dan çocuklar›n toplumsallaflt›r›lmas›n-
da yenilefltirici ve toplumsal aç›dan ya-
p›c› özel olanak ve koflullar aranmal›d›r.

16. Gerekli programlar› ve etkinlikleri
bafllatarak, aileleri ve çocuklar›n bak›m›
ve geliflmesini ilgilendiren rolleri ve gö-
revleri ile kaynaflt›rma k›vam›na getir-
mek ebeveyn ile çocuklar aras›ndaki
olumlu iliflkilerin tesisini harekete getir-
mek, çocuklar›n ve gençlerin kayg› ve
dertlerine karfl› ebeveynlerini duyarl› k›l-
mak ve aile ve toplum etkinliklerine
gençlerin kat›l›m›n› özendirmek gerekir.

17. Devlet aile ba¤lant›s› ve uyumunu
gelifltirme, çocu¤un esenli¤i ve gelece-
¤i aç›s›ndan uygun düflmedikçe ailesin-
den ayr›lmas›n› önleme çabas› içinde
olmal›d›r.

18. Ailenin ve genifl ailenin toplumsal-
laflt›rma ifllevi üzerinde ›srarla durmak
önemlidir. Eflit haklara sahip taraflar
olarak gençlerin kat›l›m›n›, dolay›s›yla
onlar›n toplumdaki gelecek rol ve so-
rumluluklar›n› tan›mak daha az önemli
de¤ildir.

19. Tatmin edici bir toplumsallaflt›rma
çocu¤un hakk›n› güvenceye almak için,
devlet ve di¤er yetki kademeleri, salt
mevcut toplumsal ve adlî kurulufllara
baflvurmakla kalmamal›, ayn› zamanda
geleneksel kurulufllar ve törelerin ifllev-
siz kald›¤› hallerde yeni tip önlemler ya-
rat›lmal› ya da öngörülmelidir.

B. E¤itim

20. Devlet tüm gençlerin resmî e¤iti-
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me al›nmalar›n› sa¤lamak yükümlülü¤ü
alt›ndad›r.

21. E¤itim sistemleri ö¤retim ve mes-
lekî formasyon verme ötesinde, özellik-
le flu noktalara kendilerini adamal›d›r:

(a) Çocu¤a temel de¤erleri ve kendisi-
ne ait kültürel kimlik ve geleneklere,
yaflad›¤› ülkenin de¤erlerine, kendi
tarihinin de¤iflik uygarl›klar›na kendi
uygarl›¤›ndan farkl› di¤er uygarl›kla-
ra, insan haklar› ile temel özgürlük-
lere sayg› tavr› kazand›rma;

(b) Gençlerin kiflilikleri, zihinsel ve be-
densel yetenek ve e¤ilimleri do¤rul-
tusunda tan›m olarak kendilerini
gerçeklefltirmelerini sa¤lama;

(c) E¤itim sürecini gençlere bilgi dikte
etmekle s›n›rland›rmak yerine, onla-
r› etkin ve yap›c› tarza sevk etmek;

(d) Gençlerde okula ve topluma ait ol-
ma ve kimlik duygusunu gelifltirecek
etkinlikleri destekleme;

(e) Gençler nezdinde, de¤iflik görüfl ve
düflüncelere oldu¤u kadar kültür ve
baflka de¤er farkl›l›klar›na sayg› ve
anlay›fl›n özendirilmesi;

(f) Gençlere meslekî formasyon hakk›n-
da bilgi ve dan›flma, ifl olanaklar› ve
meslek hakk›nda görüfller sa¤lama;

(g) Gençlere manevî destek verme, on-
lara psikolojik kötü muamele uygu-
lamama;

(h) Sert disiplin önlemlerinden, özellikle
fiziksel cezalardan kaç›nma.

22. E¤itim sistemlerinin, ana-baba,
gençlerin etkinlikleriyle ilgilenen yerel
topluluk örgütlenmeleri ve kurulufllarla
iflbirli¤i aramas› gerekir.

23. Gençlere ve ailelerine, hukuku ol-
du¤u kadar, yasa karfl›s›nda haklar›n› ve
sorumluluklar›n› ve evrensel de¤erler
sistemini, özellikle Birleflmifl Milletler
Belgeleri’ni tan›tmak gerekir.

24. E¤itim sistemlerinin özellikle ilgi
oda¤› “toplumsal tehlike” durumunda-
ki gençler olmal›d›r. Bu konu üzerinde,
özel olarak uyarlanm›fl önleme prog-
ramlar›n›, pedagojik yöntem ve araçlar›
dikkatle incelemek ve tümüyle kullan-
mak gerekir.

25. Gençlerin alkole, uyuflturucu ilaç-
lara ve benzer maddelere al›flt›r›lmas›-
n›n önlenmesi, toplu politika ve strateji-
lerle sürekli olarak gerçeklefltirilmeye
çal›fl›lmal›d›r. Ö¤retmenler ve di¤er e¤i-
tim görevlileri bu sorunlar› önleme ve
çözümleme için ekipler oluflturmal›d›r-
lar. Okul ve üniversite topluluklar›na, al-
kol de dahil olmak üzere uyuflturucula-
r›n tüketimi ve kötüye kullan›lmas› hak-
k›nda bilgiler sa¤lanmal›d›r.

26. Okul; gençler, özellikle kendilerine
özgü gereksinimleri olan kötü muame-
le ve eziyet gören, ihmal ve istismar edi-
lenler için t›bbî özen, dan›flma ve di¤er
hizmetlerin sa¤lanmas›na yarayacak
haberleflme ve uygulama merkezî olma
görevini üstlenmelidir.

27. Çeflitli e¤itimsel etkinlikler ile, ö¤-
retmenleri ve di¤er erginleri oldu¤u ka-
dar ö¤renci toplulu¤unu da gençlerin
özellikle yeteneksiz, sorunlu ve az gelir-
li gruplara ya da etnik ya da di¤er az›n-
l›k gruplar›na mensup olanlar›n sorunla-
r›, gereksinimleri ve toplu temsiller için
duyarl› k›lma çabas› içinde olmal›d›r.

28. Okul ve ö¤retim sistemleri, didak-
tik ve pedagoji programlar, yöntem ve
yaklafl›mlar ve keza eleman toplama,
nitelikli ö¤retim görevlisi yetifltirme ko-
nular›nda en yüksek düzeyi ve yetkili
meslekî kurulufllar ve kademeler arac›l›-
¤› ile sürekli bir denetim ve de¤erlendir-
menin sa¤lanmas›n› hedeflemelidir.

29. Okul, toplumdaki gruplar›n iflbirli-
¤i ile, gençlerin ilgi alanlar›na uygun
program d›fl› etkinlikler haz›rlay›p yö-
netmeyi de görevleri içine almal›d›r.

30. Okula devam kurallar›na uymakta
güçlük çeken, keza ayn› nedenden ö¤-
renimlerini terk eden çocuk ve gençlere
özellikle yard›mc› olmak gerekir.

31. Okul adil ve eflitli¤e dayanan poli-
tikalar ve kurallar gelifltirmelidir ve ö¤-
renciler okul politikas›n›, özellikle disip-
lin ve karar alma politikas›n› belirlemek-
le görevli karar organlar›nda temsil edil-
melidir.

C. Yerel Toplum

32. Gençlere ve ailelerine verilecek,
onlar›n gereksinim ve beklentilerini ya-

n›tlayacak olup, yerel toplum deste¤ine
dayanan uygun bilgilendirme ve dan›fl-
ma hizmetleri zaman geçirmeden dev-
reye konmal› ya da zaten mevcutsa
güçlendirilmelidir.

33. Yerel toplumun “sosyal tehlike”
durumundaki çocuklar için toplumsal
geliflme, e¤lenme ve dinlenme donan›-
m› ve özel sorunlar için verilmeye haz›r
hizmetler merkezleri gibi gençlere top-
lumsal destek sa¤layacak çok çeflitli
araçlar› ortaya koymas›, varsa bunlar›
takviye etmesi gerekir. Bunu yaparken
bireyin haklar›n› gözden uzak tutma-
mal›d›r.

34. Aile oca¤›nda art›k bar›namayan
ya da hiç yuvas› bulunmayan gençleri
kusursuzca bar›nd›racak özel mahalle-
ler düzenlenmelidir.

35. Gençlerin ergenlik ça¤›ndan so-
runsuzca geçifllerini sa¤layacak bir yar-
d›mc› hizmetler ve önlemler bütününü
ifllerli¤e koymak gerekir. Özellikle uyufl-
turucu madde tutkunu gençlerin yarar›-
na ifllev olarak tedavinin hedef al›nd›¤›
vurgulanan dan›flma ve müdahaleler
özel program› düzenlenmelidir.

36. Gençlik konusunda u¤rafl veren
hay›r örgütlenmeleri, Devlet’ten ve di-
¤er kurulufllardan parasal ve baflka yar-
d›mlar almal›d›rlar.

37. Yerel gençlik kurulufllar› yap›land›-
r›lmal›, varsa bunlar güçlendirilmeli ve
bunlara toplumsal sorunlar›n izlenmesi
ve yönlendirilmesi ifllevinde tam bir ka-
t›l›mc› statüsü kazand›r›lmal›d›r. Bu ör-
gütlenmeler toplu hay›r etkinlikleri,
özellikle yard›m gereksinimi olan genç-
ler yarar›na projeler üretme giriflimine
özendirilmelidir.

38. Kamu kurulufllar› ilk olarak yuvas›z
ya da sokaklarda yaflayan çocuklar› ilgi
oda¤› yapmal› ve onlara gerekli hizmeti
sa¤lamal›, özellikle gençler güçlük çek-
meden bar›nma donan›mlar›, araçlar›
hakk›nda bilgi, ifl bulma olanaklar› ve di-
¤er yard›m kaynaklar›n› yerel düzeyde
elde edebilmelidirler.

39. Gençlere kolayl›kla ulaflabilecekle-
ri, özel ilgi konusu oluflturan genifl bir
dinlendirici ve e¤lendirici donan›mlar ve
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hizmetler yelpazesi yarat›lmal›d›r.

D. Kitle iletiflim araçlar›

40. Kitle iletiflim araçlar›, gençlerin, çe-
flitli ulusal ve uluslararas› kaynaklardan
gelen bilgi ve belgelere ulaflmalar›n›
sa¤lamaya özendirilmelidir.

41. Kitle iletiflim araçlar›, gençlerin
toplumdaki olumlu rolünü belirginlefltir-
meye özendirmelidir.

42. Kitle iletiflim araçlar›, toplumda
gençler için sunulan hizmetler ve ola-
naklar hakk›nda istihbarat yay›nlamaya
özendirilmelidir.

43. Genelde kitle iletiflim ve özelde de
televizyon ve sinemay› pornografi,
uyuflturucu ve fliddete az yer vermeye,
fliddet ve istismar›n sunumunu çocuk
için olumsuz aç›dan vermemeye, özel-
likle çocuklar, kad›nlar ve kiflisel iliflkiler
söz konusu oldu¤unda gurur incitici ve
afla¤›lay›c› sahnelerin gösterilmesinden
kaç›nmaya ve eflitlik ilkelerini ve eflitli¤e
dayanan örnekleri ifllemeye yönlendir-
melidir.

44. Kitle iletiflim araçlar›, toplumsal
plan üzerindeki rolleri ve sorumlulukla-
r›n›n öneminin, keza gençler üzerindeki
uyuflturucu ve alkol istismar› ile ilgili
mesajlar› ile yaratacaklar› etkinin bilin-
cinde olmal›d›rlar. Bu etkiyi, mesajlar›n›
tutarl› ve yans›z biçimde yay›nlayarak
bu istismar› önleme hizmetine adamal›-
d›rlar. Tüm düzeylerde uyuflturucu so-
rununa karfl› duyarl›l›k kazand›racak et-
kili kampanyalar düzenlemeyi özendir-
melidirler.

V. TOPLUMSAL POL‹T‹KA

45. Kamu otoriteleri gençler için haz›r-
lanm›fl plan ve programlara ve t›bbî ba-
k›m, ak›l sa¤l›¤›, beslenme, yerlefltirme,
alkol ve uyuflturucu istismar›n›n önlen-
mesi ve uyuflturucu kullananlar›n teda-
visi vb. konusunda hizmetler, donan›m
ve personelin finansman› için yeterli
kredi tahsisine öncelikle önem vermeli-
dirler ve bu yard›mdan fiilen gençlerin
yararlanmas›na özen göstermelidirler.

46. Çocuklar›n kurumlara yerlefltiril-
mesi son çare olmad›kça devreye gir-
meyecektir ve kesinlikle zorunlu süreyi
aflmayacakt›r. Bu durumda temel dü-

flünce çocu¤un yarar› olacakt›r. Bu tür
resmî müdahalelere s›¤›nma ölçütleri
kesinlikle belirlenecek, normal olarak
afla¤›da s›ralanan hallerle s›n›rland›r›la-
cakt›r:

(a) Çocuk ya da ergen, ana-babas› ya
da vasinin verdi¤i a¤›r eziyet alt›nda-
d›r;

(b) Çocuk ya da ergen, ana-babas› ya
da vasileri taraf›ndan cinsel, beden-
sel ya da duygusal fliddete maruz b›-
rak›lm›flt›r;

(c) Çocuk ya da ergen, ana-babas› ya
da vasileri taraf›ndan ihmal, terk ya
da istismar edilmifltir;

(d) Çocuk ya da ergen ana-babas› ya da
vasilerinin davran›fl› ile bedensel ya
da ruhsal olarak tehdit alt›ndad›r;

(e) Çocuk ya da ergen, kendine özgü
bir davran›fl› yüzünden bedensel ya
da fizyolojik a¤›r bir tehlikeye ma-
ruzdur ve ilgili kurum d›fl›nda ne
kendisi, ne ana-babas› ya da vasileri,
ne de yerel toplum hizmetleri, kuru-
ma yerlefltirmekten baflka araçlarla
tehlikeyi bertaraf edebilecektir.

47. Kamu kurulufllar›, ana-baba ya da
vasilerinin bu görevi üstlenmeye güçleri
olmad›¤› durumda devletçe finanse edi-
lerek, gençlere tam zamanl› ö¤retimi iz-
leme ve meslek sahibi olma olana¤› su-
nacakt›r.

48. Ciddi bilimsel araflt›rmalar sonucu-
na dayanan suçlulu¤u önleme prog-
ramlar›n› ifllerli¤e koymak, sonra uygu-
lamay› düzenli aral›klarla gözden geçir-
mek ve de¤erlendirmek ya da gereki-
yorsa de¤ifltirmek gerekir.

49. Gençleri bedensel ya da tinsel
ma¤dur haline getirerek ve istismar
edilmelerine neden olacak ya da böyle
bir durumun belirtisini teflkil eden dav-
ran›fl ve koflul tipi üzerine haz›rlanm›fl
bilimsel istihbarat› uzmanlara ve kamu-
ya yaymak gerekir.

50. Genel olarak plan ve programlara
kat›l›m gönüllü olmal›d›r ve gençlerin
kendilerinin bu plan ve programlar›n ta-
sarlanmas›nda, ele al›nmas›nda ve icra-
s›nda yer almalar› gerekir.

51. Hükümetler, ma¤duru çocuklar
olan aile içi kavga ve fliddeti bertaraf et-
mek ve çocuklara hakkaniyete uygun
muamele edilmesini sa¤lamak için ceza
hukuku sisteminin içinde olsun olmas›n
önlemleri ve stratejileri tasarlamaya, ifl-
lemeye ve uygulamaya bafllamal› ya da
bu etkinlikleri sürdürmelidir.

VI. YASAL DÜZENLEMELER VE ÇOCUK
ADALET‹ S‹STEM‹N‹N YÖNET‹M‹

52. Hükümetler tüm gençlerin haklar›-
n› ve esenliklerini gelifltirmeyi ve koru-
may› hedefleyen yasalar ve yönetmelik-
ler kabul etmeli ve uygulamal›d›r.

53. Gençlerin kötü muamele ve istis-
mara maruz kalmalar›n› ve suç iflleme-
de kullan›lmalar›n› yasaklayacak yasal
düzenlemeleri kabul etmeli ve uygula-
mal›d›rlar.

54. Hiçbir çocuk ya da genç, evde,
okulda ya da baflka yerlerde sert ve afla-
¤›lay›c› ceza ve ›slah tedbirlerinin konu-
su olmamal›d›r.

55. Çocuklar›n ve gençlerin her tür si-
laha ulaflmas›n› k›s›tlamay› ve denetim
alt›na almay› öngören yasal metinlerin
kabul ve uygulamas›n›n öngörülmesi
gerekir.

56. Gençlerin daha sonradan suça, le-
keli ve ezik bir yaflama itilmelerini önle-
mek için bir yetiflkin taraf›ndan ifllendi-
¤inde suç niteli¤inde kabul edilmeyen
ya da ceza konusu olmayan fiiller bir
genç taraf›ndan ifllenirse yapt›r›ma ba¤-
lanmamas›n› öngören yasal metinler
kabul edilmelidir.

57. Gençlerin statüsünün, haklar›n›n
ve yararlar›n›n korunup korunmad›¤›n›
ilgililerin özgüledikleri hizmetlere kusur-
suz olarak sevk edilip edilmediklerini
denetleyecek bir arac› memuriyet ya da
benzeri ifllevlerle görevlendirilmifl bir or-
gan oluflturulmas› öngörülmelidir.
Atanm›fl olan arac› ya da baflka bir or-
gan ayn› zamanda Özgürlü¤ünden
Yoksun B›rak›lm›fl Çocuklar›n Korunma-
s›na ‹liflkin Yönlendirici Riyad ‹lkele-
ri’nin, Beijing Kurallar›’n›n uygulanmas›-
n› denetleyecektir. Arac› düzenli aral›k-
larla bu belgelerin uygulanma sürecin-
de elde edilen geliflmeler için, savafl›n›
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savunmakla görevli birimler kurulmal›-
d›r.

58. Görevli organlar›n kad›n-erkek
tüm personeline yasa ve di¤er yetkili
organlar›na uyma ve sayg› anlay›fl›n›
gençlerin özel gereksinimlerine yan›t
vermeyi bilmeleri ve gençleri yarg› sis-
temi d›fl›na tafl›rabilmeyi hedefleyen
olanak ve programlar› tan›malar› ve
olabildi¤ince kullanmalar› için gerekli
formasyon verilmelidir.

59. Çocuklar› ve gençleri uyuflturucu
kullan›m› ve al›fl verifline karfl› korumay›
öngören yasal düzenlemelerin kesinlik-
le kabulü ve uygulanmas› gerekir.

VII. ARAfiTIRMA, POL‹T‹KA GEL‹fiT‹R-
ME VE ‹fiB‹RL‹⁄‹

60. Özellikle uygun düzenlemelerle
oluflturulmufl mekanizmalar yoluyla,
ekonomi, toplum, e¤itim ve sa¤l›k ku-
rulufllar› ve servisleri, yarg› sistemi,
gençlik için kurulufllar, yerel toplumsal
kurulufllar ve kalk›nma kurulufllar› ve di-
¤er kurumlar aras›nda gerekli iliflki ve
sektörler aras› ve çok yanl› disipline da-

yanan iflbirli¤inin gelifltirilmesine odak-
lanmak gerekir.

61. Çocuk suçlulu¤u, suçlulu¤un ön-
lenmesi ve çocuklar için yarg› konusun-
da projeler, programlar, etkinlikler ve
giriflimler için bilgilendirmeyi, deneyim
kazanm›fl uzmanl›k al›fl veriflini; ulusal,
bölgesel ve uluslararas› düzeyde yo-
¤unlaflt›rmak gerekir.

62. Uygulamac›lar›n, uzmanlar›n ve
karar organlar›n›n ortak çal›flmalar› ile
genç suçlulu¤u, suçlulu¤un önlenmesi
ve çocuk adaleti konusunda bölgesel
ve uluslararas› iflbirli¤i yaratmak ve tak-
viye etmek gerekir.

63. Suçlulu¤un önlenmesi konusun-
da, onun uygulamal› aflamalar› veya
özellikle formasyon kazand›r›c› etkinlik-
ler ve pilot projeler ya da tan›t›c› göste-
riler yöntemi hakk›ndaki ya da genç
suçlulu¤unun önlenmesi ve gençlerin
toplumsal suçlulu¤u ile ilgili aç›k tema-
lar› içeren büyük çaptaki uygulamalar
üzerindeki teknik ve bilimsel iflbirli¤i
tüm Hükümetler’in Birleflmifl Milletler
sisteminin ve di¤er ilgili kurulufllar›n

çok güçlü bir deste¤inden yararlanma-
l›d›r.

64. Çocuk suçlulu¤un ve gençli¤in
topluma zararlar›n›n önlenmesi yolun-
da etkili özel koflullar yarat›lmas› üzeri-
ne ortak bilimsel araflt›rma çal›flmalar›-
n›n gerçekleflmesini ve bunlar›n sonuç-
lar›n›n genifl çapta yay›nlanmas›n›
özendirmek gerekir.

65. Birleflmifl Milletler organlar›, ku-
rumlar›, kurulufllar› ve yetkili bürolar›
çocuklar, çocuk adalet sistemi ve suçlu-
lu¤un önlenmesi ile ilgili çeflitli sorunlar
üzerinde çok s›k› bir iflbirli¤i ve eflgü-
düm sürdürmelidirler.

66. Birleflmifl Milletler Örgütü Sekre-
terli¤i, mevcut yönlendirici ilkeler teme-
linde ve ilgili kurulufllar›n iflbirli¤i ile, suç-
lulu¤un önlenmesinin etkili özel koflulla-
r› üzerinde araflt›rmada, bilimsel iflbirli-
¤ine ve bunun uygulanmas›n›n sürekli
incelenmesi ve denetimi sonucu önemli
baflka seçenekler oluflturulmas›nda et-
kin rol almal› ve bunlar› yaparken güve-

nilir istihbarat kayna¤› olmal›d›r.
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Genel Kurul,

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’ni, Her-
kesin ‹flkenceye ve Di¤er Zalimce, ‹n-
sanl›kd›fl› veya Onur K›r›c› Muamele ve-
ya Cezaya Karfl› Korunmas›na Dair Bil-
dirge’yi, Çocuk Haklar›na Dair Sözlefl-
me’yi ve gençlerin haklar›n›n ve esen-
liklerinin korunmas›na iliflkin di¤er ulus-
lararas› belgeleri göz önünde bulundu-
rarak,

Suçlar›n Önlenmesi ve Suçlulara Mu-
amele ile ilgili Birinci Birleflmifl Milletler
Kongresi taraf›ndan kabul edilen Mah-
kumlara Yönelik Tretman Programlar›-
na ‹liflkin Asgari Standart Kurallar’› göz
önünde bulundurarak,

Ayr›ca, Genel Kurul’un 9 Aral›k 1988
tarihinde 43/173 say›l› karar›yla onayla-
d›¤› ve ekte yer alan Herhangi bir Gö-
zalt› ya da Hapislik Durumunda Olanla-
r›n Korunmas›na ‹liflkin ‹lkeler Bütü-
nü’nü göz önünde bulundurarak,

Birleflmifl Milletler Çocuk Adaletinin Yö-
netimi Hakk›nda Asgarî Standart Kural-
lar’› (Beijing Kurallar›) an›msatarak,

Ayr›ca, Suçlar›n Önlenmesi ve Suçlulara
Muamele konusunda Yedinci Birleflmifl
Milletler Kongresi’nde al›nan ve özgür-
lü¤ünden yoksun b›rak›lan çocuklar›n
korunmas›na iliflkin kurallar belirlenmesi-
ni öngören 21 say›l› karar› an›msatarak,

Nihayet, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in,
21 May›s 1986 tarih ve 1986/10 say›l›

karar›n›n II. bölümünde Genel Sekre-
ter’den kurallar›n belirlenmesi konusun-
da gerçekleflen geliflmeleri Suçlar› Önle-
me ve Kontrol Komitesi’nin onuncu
oturumuna bildirmesini istedi¤ini ve ay-
r›ca Suçlar›n Önlenmesi ve Suçlulara
Muamele ile ilgili Sekizinci Birleflmifl Mil-
letler Kongresi’nden önerilen kurallar›
benimseme amac›yla de¤erlendirmesini
talep etti¤ini an›msatarak,

Tüm dünyada özgürlüklerinden yoksun
b›rak›lan çocuklar›n durum ve koflulla-
r›ndan duydu¤u endifleyle,

Özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan ço-
cuklar›n istismara, zararl› davran›fllara
ve haklar›n›n ihlâline son derece aç›k
olduklar›n›n bilinciyle,

Birçok sistemin, yarg› sürecinin çeflitli
aflamalar›nda yetiflkinlerle çocuklar ara-
s›nda ayr›m gözetmedi¤ini ve bu ne-
denle çocuklar›n yetiflkinlerle ayn› ha-
pishanelerde ve tesislerde tutulduklar›-
n› endifleyle kaydederek,

1. Bir çocu¤un belirli bir kuruma yerlefl-
tirilmesinin her durumda en son ve en
k›sa süre için baflvurulacak bir yöntem
olmas› gerekti¤ini teyit eder;

2. Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan ço-
cuklar›n, güçsüz ve savunmas›z durum-
lar› nedeniyle özel bak›ma ve koruma-
ya gereksinimleri oldu¤unu, haklar›n›n
ve esenliklerinin özgürlüklerinden yok-
sun b›rak›ld›klar› süre içinde ve sonra-

s›nda güvence alt›na al›nmas› gerekti¤i-
ni kabul eder;

3. Sekreterli¤in bu alandaki çal›flmalar›-
n›; Sekreterlik ile, çocuk haklar› ve ço-
cuk adalet sistemleri ile ilgilenen uz-
manlar, uygulay›c›lar, hükümetler aras›
kurulufllar, hükümet d›fl› kurulufllar top-
lulu¤u, bu arada özellikle Uluslararas›
Af Örgütü, Uluslararas› ve Radda Bar-
nen Çocuk Koruma Kurumu (‹sveç Ço-
cuk Koruma Federasyonu) aras›nda Öz-
gürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl Çocuk-
lar›n Korunmas›na ‹liflkin Birleflmifl Mil-
letler Kurallar›’n›n haz›rlanmas› s›ras›n-
da gerçekleflen iflbirli¤ini takdirle karfl›-
lar; 

4. Bu karara ek olarak verilen Özgürlü-
¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl Çocuklar›n
Korunmas›na ‹liflkin Birleflmifl Milletler
Kurallar›’n› kabul eder;

5. Suçlar› Önleme ve Kontrol Komite-
si’ne, Birleflmifl Milletler’in suç önleme
ve suçlulara muamele konular›nda çal›-
flan Birleflmifl Milletler kurumlar›n›n da
yard›m›yla Kurallar’›n etkili biçimde uy-
gulanmas›na yönelik önlemleri almas›
ça¤r›s›nda bulunur;

6. Üye Devletler’e, gerekti¤i durumlar-
da, kendi ulusal yasalar›n›, politikalar›n›
ve uygulamalar›n›, bu arada özellikle
çocuk adalet sisteminde görevli her tür
personelin e¤itimiyle ilgili hususlar› bu
Kurallar’›n ruhuna uyacak biçimde

Özgürlü¤ünden Yoksun
B›rak›lm›fl Çocuklar›n

Korunmas›na ‹liflkin
Birleflmifl Milletler

Kurallar›
Genel Kurul’un 14 Aral›k 1990 tarih ve 45/113 say›l› karar›yla kabul

edilmifltir.
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uyarlamalar› ve bu Kurallar’› en genifl
kesimlere tan›tmalar› ça¤r›s›nda bulu-
nur;

7. Ayr›ca, Üye Devletler’i, Kurallar’› ya-
salar›na, politikalar›na ve uygulamalar›-
na yerlefltirme yönündeki çabalar›n›
Genel Sekreter’e bildirmeye, uygula-
mada al›nan mesafeyi düzenli olarak
Suç Önleme ve Kontrol Komitesi’ne ra-
por etmeye davet eder;

8. Kurallar’›n yer ald›¤› metnin, Birlefl-
mifl Milletler’in bütün resmî dilleriyle
mümkün olan en genifl biçimde tan›t›l-
mas› için Genel Sekreter’den talepte
bulunur ve Üye Devletler’i de bu yön-
deki çal›flmalara davet eder;

9. Genel Sekreter’den, karfl›laflt›rmal›
araflt›rmalar yürütmesini, bu alanda ge-
rekli iflbirli¤ini sa¤lamas›n›, ciddî düzey-
de ve sürekli suç iflleyen farkl› kategori-
lerdeki çocuklara iliflkin stratejiler gelifl-
tirilmesini ve Birleflmifl Milletler Suçlar›n
Önlenmesi ve Suçlulara Muamele Do-
kuzuncu Kongresi’ne bu çal›flmalar ko-
nusunda bilgi vermesini talep eder;

10. Ayr›ca, çocuk adalet sisteminde gö-
rev yapan her türden personelin ifle al›-
m›, e¤itimi ve mübadelesi baflta olmak
üzere, Kurallar’›n baflar›l› biçimde uygu-
lanmas›n› sa¤layacak gerekli kaynakla-
r›n tahsisini Genel Sekreter’den talep
eder ve ayn› konuda Üye Devletler’i
teflvik eder;

11. Birleflmifl Milletler’in ilgili bütün or-
ganlar›n›n, bu arada özellikle Birleflmifl
Milletler Çocuklara Yard›m Fonu’nun,
bölgesel komisyonlar›n ve uzman ku-
rumlar›n, Birleflmifl Milletler’in suç önle-
me ve suçlulara muamele konular›yla il-
gilenen kurulufllar›n›n ve yine konuyla
ilgili hükümetler aras› ve hükümet d›fl›
kurulufllar›n Genel Sekreter’le iflbirli¤i
yaparak, Kurallar’›n yaflama geçirilmesi
için kendi teknik yetkinlik alanlar›nda
uyumlu ve sürekli çabalar göstermeleri-
ni talep eder;

12. ‹nsan Haklar› Komisyonu Az›nl›kla-
r›n Korunmas› ve Az›nl›klara Ayr›mc›l›k
Yap›lmas›n› Önleme Alt Komitesi’ni,
hükümlerini yayg›nlaflt›rmak üzere bu
yeni uluslararas› belgeyi dikkate alma-
ya davet eder;

13. Dokuzuncu Kongre’den, Kurallar’›n
yayg›nlaflt›r›lmas› ve Kurallar’›n uygu-
lanmas›, ayr›ca bu kararda yer alan tav-
siyelerin benimsenmesi alan›nda kayde-
dilen geliflmeleri, çocuk adaleti ile ilgili
ayr› bir gündem maddesi alt›nda de-
¤erlendirmesi talebinde bulunur.

I. TEMEL KOfiULLAR

1. Çocuk adalet sistemi, çocuklar›n
haklar›n›n ve güvenli¤inin lehinde dav-
ran›r ve onlar›n fiziksel ve ruhsal sa¤l›k-
lar›na destek olur. Bir çocu¤un hapse-
dilmesi, baflvurulacak en son tedbirdir.

2. Çocuklar ancak, bu Kurallar ile, Bir-
leflmifl Milletler Çocuk Adaletinin Yöne-
timi Hakk›nda Asgarî Standart Kural-
lar’da (Beijing Kurallar›) yer alan ilkele-
re ve usullere göre özgürlüklerinden
yoksun b›rak›labilir. Bir çocu¤un özgür-
lü¤ünden yoksun b›rak›lmas›, baflvuru-
labilecek en son tedbirdir; bu tedbir is-
tisnaî hallerde ve zorunlu asgarî bir sü-
re için kullan›labilir. Özgürlükten yok-
sun b›rakma süresinin uzunlu¤una yet-
kili yarg› makamlar› taraf›ndan karar
verilir; bu karar çocu¤un daha erken
sal›verilmesi ihtimalini ortadan kald›r-
maz.

3. Bu Kurallar, insan haklar›na ve temel
özgürlüklere uygun olarak, bütün tut-
ma türlerinin zararl› sonuçlar›n› berta-
raf etme ve çocu¤un toplumla bütün-
leflmesini kolaylaflt›rma düflüncesiyle,
herhangi bir biçimde özgürlü¤ünden
yoksun b›rak›lan çocuklar›n korunmas›
için Birleflmifl Milletler taraf›ndan kabul
edilen asgarî standartlar› oluflturmay›
amaçlamaktad›r.

4. Bu Kurallar, ›rk, renk, cinsiyet, yafl,
dil, din, milliyet, siyasal veya baflka bir
fikir, kültürel inanç veya uygulama,
mülkiyet, do¤um veya aile statüsü, et-
nik veya toplumsal köken ve özgürlük
gibi sebeple ayr›mc›l›k yap›lmaks›z›n,
tarafs›zl›kla uygulan›r. Çocuklar›n dinî
ve kültürel inançlar›na, bunlar› uygula-
malar›na ve manevî de¤erlerine sayg›
gösterilir.

5. Bu Kurallar, baflvurulabilecek uygun
standartlar olarak ifllev görmesi ve ço-
cuk adalet sistemi iflleyifliyle meflgul
olan meslek adamlar›na yard›m etmesi

ve yön göstermesi için düzenlenmifltir.

6. Bu Kurallar, çocuk adalet sistemi
içindeki personelin ulusal diline çevrile-
rek hemen kullan›m›na sunulur. Tutma
kurumunda çal›flan personel taraf›ndan
konuflulan dili iyi bilmeyen çocuklar,
gerekli oldu¤u her zaman ve özellikle
sa¤l›k muayeneleri ve disiplin yarg›la-
mas› s›ras›nda bir çevirmenden ücretsiz
yararlanma hakk›na sahiptir.

7. Devletler, uygun gördükleri takdirde
bu Kurallar’› kendi mevzuatlar›na içsel-
lefltirir veya mevzuatlar›n› bu Kurallar’a
göre de¤ifltirir. Devletler, çocu¤a veri-
len zarardan dolay› tazminat ödenmesi
de dahil, bu Kurallar’›n ihlâl edilmesine
karfl› etkili iç hukuk yollar› sa¤lar. Dev-
letler ayr›ca bu Kurallar’›n uygulanmas›-
n› kontrol eder.

8. Yetkili makamlar, tutulan çocuklar›n
bak›m›n›n ve topluma dönüfle haz›rlan-
malar›n›n önemli bir sosyal hizmet ol-
du¤u konusunda kamuoyunun ilgisini
yükseltmek için sürekli çaba harcar; bu
amaçla, çocuklar ile çevre halk› aras›n-
da yak›n iliflki kurulmas›n› kolaylaflt›r-
mak için gerekli tedbirler al›n›r.

9. Bu Kurallar’daki hiçbir hüküm çocuk-
lar›n, küçüklerin ve bütün gençlerin
haklar›, bak›mlar› ve korunmalar› aç›-
s›ndan onlar›n daha yarar›na olan, ulus-
lararas› toplum taraf›ndan tan›nm›fl ilgi-
li Birleflmifl Milletler insan haklar› belge-
leri ve standartlar›n›n uygulanmas›n›
önleyici flekilde yorumlanamaz.

10. Bu Kurallar’›n ikinci bölümünden
beflinci bölümüne kadar olan bölümle-
rinde yer alan baz› hükümlerin uygu-
lanmas› s›ras›nda herhangi bir hükmün
bu bölümdeki hükümlerden biriyle çe-
liflmesi halinde, bu bölümdeki hüküm-
lere üstünlük verilir.

II. KURALLAR’IN KAPSAMI VE
UYGULANMASI

11. Bu Kurallar bak›m›ndan afla¤›daki
tan›mlar uygulan›r:

(a) On sekiz yafl›n alt›ndaki herkes ço-
cuk say›l›r. Çocuklar için özgürlük-
ten yoksun b›rakma karar› verilme-
yecek daha düflük bir yafl s›n›r› ka-
nunla tespit edilir.
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(b) Özgürlükten yoksun b›rakma, bir
kimsenin yarg›sal, idarî veya baflka
bir kamu makam›n›n karar›yla tutul-
mas›, hapsedilmesi veya bu kimse-
nin kendi iradesiyle ç›kamad›¤› res-
mî veya özel bir nezaret yerine ko-
nulmas› demektir.

12. Özgürlükten yoksun b›rakma, ço-
cuklar›n insanî haklar›na sayg› gösteril-
mesinin sa¤land›¤› flartlarda ve ortam-
larda yerine getirilir. Islah evlerinde tu-
tulan çocuklar›n sa¤l›kl› ve özsayg›l› ya-
flamalar›na yard›m ve destek olacak,
sorumluluk duygular›n›n geliflmesini
artt›racak ve toplumun bir üyesi olarak
potansiyellerini gelifltirmelerinde yar-
d›mc› olan davran›fl ve yeteneklere sa-
hip olmalar›n› teflvik edecek türden fa-
aliyet ve programlardan yararlanmalar›
sa¤lan›r.

13. Özgürlüklerinden yoksun b›rak›lan
çocuklar, ulusal veya uluslararas› huku-
ka göre sahip olduklar› ve özgürlükten
yoksun kalma durumunda da kullan›la-
bilen kiflisel, ekonomik, siyasal, sosyal
ve kültürel haklardan, bu durumlar› ile
ilgili nedenlerle mahrum edilemezler.

14. Tutma tedbirlerinin uygulanmas›n-
da yasall›¤a özel bir dikkat gösterilerek,
çocuklar›n kiflisel haklar›n›n korunmas›
yetkili makamlarca güvence alt›na al›-
n›r; ayn› zamanda çocuklar› ziyaret et-
me yetkisine sahip olup usulüne göre
oluflturulmufl bulunan ve ›slahevine
ba¤l› olmayan heyetlerce uluslararas›
standartlar›n, ulusal yasalara ve hukukî
düzenlemelere uygun teftifller ve di¤er
denetimlerin yap›lmas› suretiyle sosyal
bütünleflme amac› da yerine getirilir.

15. Bu Kurallar, çocuklar›n özgürlükle-
rinden yoksun b›rak›ld›klar› her tür ve
biçimdeki kuruma uygulan›r. Kural-
lar’›n I., II., IV. ve V. bölümleri çocukla-
r›n tutulu bulunduklar› bütün kurumsal
yerlere, III. Bölümü ise sadece gözalt›-
na al›nm›fl olan veya tutuklanm›fl bulu-
nan çocuklara uygulan›r.

16. Bu Kurallar, her bir Üye Devlet’te
geçerli olan ekonomik, sosyal ve kültü-
rel flartlar çerçevesinde uygulan›r.

III. GÖZALTINDA OLAN VEYA TUTUK-
LU BULUNAN ÇOCUKLAR

17. Gözalt›nda olan veya muhakeme

devam ederken tutuklu bulunan (“yar-
g›lanmam›fl”) çocuklar masum say›l›r ve
buna göre muamele görürler. Çocukla-
r› tutuklamaktan mümkün oldu¤u ka-
dar kaç›n›l›r ve istisnaî hallerle s›n›rl›
olarak tutuklama karar› verilir. Bu su-
retle alternatif tedbirlerin uygulanmas›
için her türlü çaba gösterilir. Her nas›l-
sa tutuklama karar› verilmifl ise, sorufl-
turma organlar› ve çocuk mahkemele-
ri, tutma süresini mümkün olan en k›sa
süreye indirmek için, bu ifllemlerin sü-
ratle yap›lmas›na öncelik verirler. Tu-
tuklu çocuklar, hükümlü çocuklardan
ayr› yerlerde tutulur.

18. Bir tutuklu çocuk, afla¤›da belirtilen
Kurallar’a ek olarak masumiyet karine-
sinin, tutma süresinin uzunlu¤unun,
çocu¤un hukukî statüsünün ve içinde
bulundu¤u flartlar›n gerekleri dikkate
al›narak getirilen özel hükümlere uy-
gun olan flartlarda tutulur. Bu hüküm-
ler afla¤›daki haklar› içerir; ancak bu
haklardan ibaret say›lmaz:

(a) Çocuklar avukatl›k hizmetlerinden
yararlanma hakk›na sahip olup, üc-
retsiz adlî yard›m›n sa¤land›¤› hal-
lerde adlî yard›mdan yararlanmak
için baflvurabilirler; çocuklar avukat-
lar›yla düzenli olarak irtibat kurabi-
lirler. Bu tür irtibat›n mahremiyeti
ve gizlili¤i korunur;

(b) Mümkün oldu¤u takdirde çocukla-
ra ücret alabilecekleri bir iflte çal›fl-
ma, e¤itim ve ö¤retimlerine devam
etme imkânlar› sa¤lan›r; ancak ço-
cuklar çal›flmaya ve e¤itim görmeye
zorlanamazlar. Çal›flma, e¤itim ve-
ya ö¤retim görme tutuklulu¤un sür-
dürülmesi için bir sebep olamaz.

(c) Çocuklar, adalet sisteminin gerekle-
rine ayk›r› düflmeyecek flekilde din-
lenmeleri ve e¤lenmeleri için gerek-
li araçlar› edinebilir ve bunlar› kulla-
nabilirler.

IV. ÇOCUKLARIN TUTULDUKLARI
KURUMLARIN ‹DARES‹

A. Belgeler

19. Hukukî belgeler, sa¤l›k belgeleri ve
disiplin ifllemi belgeleri de dahil çocuk-
lara yap›lan muamelelerin biçimi, içeri-

¤i ve ayr›nt›lar› ile ilgili bütün belgeler,
gizli bir flahsî dosyada saklan›r; günü
gününe tutulan bu dosya sadece yetki-
li kiflilere aç›kt›r; dosyan›n içindeki bel-
geler, kolayl›kla anlafl›labilecek bir flekil-
de yerlefltirilir. Gerekti¤i takdirde her
çocuk, kendi dosyas›n›n içinde yer alan
gerçekd›fl›, temelsiz veya haks›z beyan-
lar›n düzeltilmesine imkân sa¤lamak
için itiraz etmek hakk›na sahiptir. Ço-
cuklar›n bu haklar›n› kullanabilmeleri
için, uygun bir üçüncü kiflinin talebi ha-
linde bu dosyaya ulaflmas›na ve incele-
yebilmesine imkân veren usuller konur.
Çocu¤un sal›verilmesinden sonra ço-
cuk hakk›ndaki bu dosya mühürlenir ve
uygun bir zamanda iptal edilir.

20. Yarg› organ›, idarî veya baflka bir
kamu makam› taraf›ndan verilmifl ge-
çerli bir karar bulunmad›kça, hiçbir ço-
cuk herhangi bir tutma kurumuna al›-
namaz. Bu tutma karar›n›n ayr›nt›lar›
derhal kayda geçirilir. Bu tür bir kay›t
bulunmad›kça, hiçbir çocuk bir tutma
kurumunda tutulamaz.

B. Girifl, kay›t, hareket ve nakil

21. Çocuklar›n tutuldu¤u her yerde ve
bu yere getirilen her çocuk hakk›nda,
afla¤›daki bilgileri içeren tam ve güven-
li bir kay›t tutulur:

(a) Çocu¤un kimli¤i hakk›nda bilgiler;

(b) Çocuk hakk›nda karar› veren ma-
kam ile karar›n esas› ve gerekçeleri;

(c) Giriflin yap›ld›¤›, nakledildi¤i ve sal›-
verildi¤i gün ve saat;

(d) Çocu¤un her girifli, nakli ve sal›veril-
mesi ile ilgili olarak ana-babas›na ve
karar›n verildi¤i tarihte çocu¤un gö-
zetimi alt›nda oldu¤u vasisine veri-
len bilginin ayr›nt›lar›;

(e) Çocu¤un uyuflturucu ve alkol ba-
¤›ml›l›¤› da dahil, bilinen di¤er fizik-
sel ve ruhsal sa¤l›k sorunlar›n›n ay-
r›nt›lar›.

22. Çocu¤un kuruma girifli, tutuldu¤u
yer, nakledildi¤i yer ve sal›verilmesi
hakk›nda, hiç vakit geçirmeden ana-ba-
bas›na ve vasisine veya en yak›n akra-
balar›na bilgi verilir.

23. Çocu¤un kuruma girifli yap›ld›k-
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tan sonra en k›sa süre içinde, kiflisel du-
rumu ve içinde bulundu¤u flartlar ko-
nusunda gerekli bilgileri içeren tam bir
rapor haz›rlan›r ve kurum idaresine su-
nulur.

24. Çocuklar›n kuruma girifli yap›l›r-
ken, tutulduklar› kurumun düzeni ile il-
gili kurallar›n bir kopyas›, sahip oldukla-
r› haklar› ve yükümlülükleri anlayabile-
cekleri bir dilde anlatan bir yaz› ile bir-
likte, yapacaklar› flikayetleri inceleyecek
yetkili makamlar›n adresleri ve ayr›ca
kendilerine hukukî yard›m sa¤layacak
kamu ve özel kurulufllar›n adresleri ve-
rilir. Okuma yazmas› olmayan veya ya-
z›l› metinlerin dilinden anlayamayan ço-
cuklara, bu konular› tam olarak anlaya-
bilecekleri bir tarzda kendilerine bilgi
verilir.

25. Bütün çocuklar›n, tutulduklar› ku-
rumun iç yap›s›n› düzenleyen kurallar›-
n›, kendilerine verilen bak›m›n bedelle-
rini ve uygulama metodunu, disiplin
hükümlerini ve uygulama usullerini, bil-
gi edinme ve flikayet etme usulleri ile,
tutulduklar› süre içinde sahip olduklar›
haklar› ve yükümlülükleri tam olarak
kavramalar›n› sa¤layacak konular› anla-
yabilmeleri için kendilerine yard›m edi-
lir.

26. Çocuklar, yeterli havaland›rma ve
›fl›kland›rmas› bulunan, hiçbir flekilde s›-
k›nt› çekmelerine veya üzüntü duyma-
lar›na sebep olmayacak türden araçlar-
la nakledilirler; nakil giderleri idare ta-
raf›ndan karfl›lan›r. Çocuklar keyfî se-
beplerle bir kurumdan di¤erine nakle-
dilemezler.

C. S›n›fland›rma ve yerlefltirme 

27. Girifli yap›ld›¤› andan itibaren
mümkün olan en k›sa süre içinde, her
çocukla bir görüflme yap›l›r ve çocu¤un
ihtiyaç duydu¤u bak›m tarz› ile kendisi-
ne uygulanacak program›n özelli¤i ve
düzeyi konusunda bütün faktörleri gös-
teren bir psikolojik ve sosyal rapor ha-
z›rlan›r. Bu rapor ile birlikte kuruma gi-
riflinden sonra çocu¤u muayene eden
sa¤l›k görevlisinin haz›rlad›¤› rapor, ço-
cu¤un kurumda yerlefltirilebilece¤i en
uygun yerin tespit edilmesi ve çocu¤un
ihtiyaç duydu¤u bak›m ve program›n

özelli¤i ve düzeyi hakk›nda karar verile-
bilmesi amac›yla kurum müdürüne ileti-
lir. Çocuk için özel bir rehabilite flekline
gerek bulunmas› ve çocu¤un kurumda
kal›fl süresinin buna imkân vermesi ha-
linde, kurumun yetkili personeli, uygu-
lanacak muamelenin amaçlar›n›, uygu-
lanma süresi ile, amaçlara yaklafl›rken
kullan›lacak vas›talar›, aflamalar› ve ge-
cikmeleri gösteren yaz›l› bir davran›fl
plan› haz›rlar.

28. Çocuklar ancak, kendilerinin özel
ihtiyaçlar› ve statüleri ile, yafllar›n›n, ki-
fliliklerinin, cinsiyetlerinin ve iflledikleri
cezaî fiil tipinin özel gerekleri ve ayr›ca
ruhsal ve fiziksel sa¤l›k durumlar› ile,
kendilerini zararl› etkilenmelere ve teh-
likeli durumlara karfl› koruyacak flartlar
tam olarak dikkate al›nd›ktan sonra tu-
tulabilirler. Özgürlüklerinden yoksun b›-
rak›lan çocuklar›n farkl› kategorilere ay-
r›lmalar› konusunda uygulanacak bafll›-
ca kriter, bu çocuklar›n özel ihtiyaçlar›-
na en iyi flekilde uyacak bak›m türünün
sa¤lanmas› ve onlar›n fiziksel, ruhsal ve
ahlâkî bütünlükleri ve sa¤l›klar›n›n ko-
runmas›d›r.

29. Çocuklar, büyüklerle ayn› ailenin
mensubu olmad›kça, bütün tutma ku-
rumlar›nda yetiflkinlerden ayr› yerlerde
tutulurlar. Çocuklar, kendileri için ya-
rarl› olaca¤› kan›tlanm›fl özel bir prog-
ram içinde, özenle seçilmifl büyükler ile
kontrol alt›nda bir araya getirilebilirler.

30. Çocuklar için aç›k tutma kurumla-
r› kurulur. Aç›k tutma kurumlar› güven-
lik tedbirlerinin ya hiç al›nmad›¤› ya da
asgarî ölçüde al›nd›¤› yerlerdir. Bu tür
tutma kurumlar›nda mümkün oldu¤u
kadar az say›da çocuk tutulmal›d›r. Ka-
pal› kurumlarda tutulan çocuklar›n say›-
s›, kendilerine bireysel muamele yap›l-
mas›na imkân verecek asgarî ölçüde
olur. Çocuklar için farkl› yerlerde tutma
kurumlar› aç›l›r; bu kurumlar ailelerin
çocuklar›na ulaflabilecekleri ve çocukla-
r›yla aralar›nda iliflki kurabilecekleri bü-
yüklükte olur. Küçük ölçekte tutma ku-
rumlar› yap›l›r ve bunlar›n toplumsal,
ekonomik ve kültürel çevre ile bütün-
leflmeleri sa¤lan›r.

D. Fiziksel çevre ve kalma yerleri

31. Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan
çocuklar›n insan onurunun ve sa¤l›¤›-
n›n gerektirdi¤i bütün imkân ve hiz-
metlerden yararlanma haklar› vard›r.

32. Çocuklar›n tutulduklar› kurumla-
r›n plan› ve fiziksel çevresi, yat›fll› ›slah›n
rehabilite amac›na uygun olarak, ço-
cuklar›n mahremiyetini, duygusal uya-
r›mlar›n›, akranlar›yla iliflki kurmalar›n›
ve sporla, beden e¤itimiyle ve bofl za-
manlarla ilgili faaliyetlere kat›lmaya
olan ihtiyaçlar›n› dikkate al›r. Çocukla-
r›n tutulduklar› kurumlar›n planlar› ve
yap›lar› yang›n tehlikesini asgarîye indi-
recek ve binalardan güvenli bir biçimde
tahliye edilmelerine imkân verecek fle-
kilde yap›l›r. Yang›n ç›kmas› durumun-
da hemen çal›flt›r›labilecek bir alarm sis-
temi bulunur ve çocuklar›n güvenli¤ini
sa¤lamak için getirilen usuller ciddî bi-
çimde talim ettirilir. Tutma kurumlar›,
sa¤l›¤› tehdit etti¤i veya herhangi bir
biçimde çocuklar için tehlike oluflturdu-
¤u bilinen yerlere kurulamaz.

33. Çocuklar›n içinde uyuyacaklar›
yerler, o bölgenin standartlar› da göz
önünde tutularak, genellikle küçük ko-
¤ufllardan veya tek kiflilik yatak odala-
r›ndan meydana gelir. Uykuda bulun-
duklar› saatlerde çocuklar›n korunma-
lar›n› sa¤lamak için tek kiflilik odalar ve
ko¤ufllar da dahil, uyuma mekanlar›
düzenli ve aral›kl› olarak denetlenir.
Her çocu¤a bölgesel ve ulusal standart-
lara uygun ayr› bir yatak temin edilir;
çocu¤a verilen yatak sa¤lam ve temiz
olur; yata¤›n temizli¤inin korunmas›
için s›k s›k de¤ifltirilir.

34. Tutma kurumlar›nda her çocu¤un
fiziksel ihtiyaçlar›n› mahrem ve temiz
bir flekilde ve uygun bir tarzda karfl›la-
mas›n› sa¤lamas›na yetecek say›da ve
uygun yerlerde s›hhî tesis bulunur.

35. Kiflisel eflya bulundurma, mahre-
miyet hakk›n›n temel bir unsuru olup,
çocuklar›n psikolojik sa¤l›klar› için esas-
t›r. Her çocu¤un kiflisel eflya bulundur-
ma hakk› ve bu eflyalar› saklamak için
uygun araçlara sahip olma hakk› tam
olarak tan›n›r ve bu haklara sayg› gös-
terilir. Çocu¤un tafl›mak istemedi¤i ve-
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ya el konulan kiflisel eflyalar› güvenli bir
yerde saklan›r. Çocu¤un bu eflyalar›n›
gösteren bir liste çocuk taraf›ndan im-
zalan›r. Çocu¤un kiflisel eflyalar›n›n uy-
gun koflullarda saklanmas› için gerekli
tedbirler al›n›r. Çocuk sal›verildi¤i za-
man, tutulurken harcamas›na izin veri-
len paras› ve kurum d›fl›na göndermesi-
ne izin verilen eflyas› d›fl›nda, kurumda-
ki bütün eflya ve paras› kendisine geri
verilir. E¤er çocuk bir ilaç al›yorsa veya
bulundurdu¤u anlafl›l›rsa, sa¤l›k görev-
lisi bu ilac›n nas›l kullan›laca¤›na karar
verir.

36. Çocuklar›n kendi giysilerini giyme
haklar›n› kullanmalar› mümkün oldu¤u
kadar sa¤lan›r. Tutma kurumlar› her
çocu¤un sa¤l›¤›n› koruyacak ve hiçbir
flekilde onur k›r›c› veya küçük düflürücü
olmayan, iklim flartlar›na uygun ve ye-
terli miktarda kiflisel giysilere sahip ol-
malar›n› sa¤larlar. Tutma kurumundan
herhangi bir biçimde ç›kar›lan veya ay-
r›lan çocu¤un kendi giysilerini giymesi-
ne izin verilir.

37. Her tutma kurumunda bütün ço-
cuklara normal yemek zamanlar›nda,
beslenme, temizlik ve sa¤l›k standartla-
r›na uygun flartlarda haz›rlanan, yeterli
kalite ve miktarda sunulan ve mümkün
oldu¤u kadar çocuklar›n dinî ve kültü-
rel gereklerine uygun bulunan yemek-
ler verilir. Her çocu¤un istedi¤i her an
içebilece¤i kadar temiz içme suyu bulu-
nur.

E. E¤itim, meslekî ö¤renim ve çal›flma

38. Zorunlu okul ça¤›ndaki her çocu-
¤un ihtiyaçlar›na ve kabiliyetlerine uy-
gun ve kendisini topluma dönüfle haz›r-
lamak için tasarlanm›fl bir e¤itim alma-
ya hakk› vard›r. Çocuklar›n bu tür bir
e¤itimi, mümkün oldu¤u takdirde, ›sla-
hevi d›fl›ndaki kamu okullar›nda almala-
r› sa¤lan›r; bu e¤itim, çocu¤un sal›veril-
dikten sonra güçlük çekmeden e¤itimi-
ne devam edebilmesini sa¤lamak ama-
c›yla, ülkenin genel e¤itim sistemi ile
bütünleflmifl bir okulda ve nitelikli ö¤-
retmenler taraf›ndan verilir. Yabanc›
kökenli olan veya ayr› bir kültürel ya da
etnik flartlar› bulunan çocuklar›n e¤iti-
mine kurum idaresi taraf›ndan özel bir

dikkat gösterilir. Okuma yazmas› olma-
yan veya anlama ya da ö¤renme güçlü-
¤ü bulunan çocuklar›n özel bir e¤itim
görmeye haklar› vard›r.

39. Yukar›da sözü edilen zorunlu e¤i-
timin yan› s›ra, okul ça¤›ndaki çocuklar-
dan e¤itimlerini daha sonra sürdürmek
isteyenlere gerekli izin verilir ve kendile-
ri buna teflvik edilir; ayr›ca bu çocukla-
r›n kendilerine uygun okullara gitmele-
ri için çaba gösterilir.

40. Çocuklar›n tutuklu bulunduklar›
s›rada ald›klar› diplomalarda veya ö¤re-
tim belgelerinde, tutma kurumunda
kald›klar› herhangi bir biçimde ima edi-
lemez.

41. Tutma kurumlar›ndaki çocuklar
okumaya ve kurumdaki kitapl›klar› kul-
lanmaya teflvik edilir; her kurumda kul-
lan›ma tam olarak aç›k, çocuklar için
e¤itimleri ve e¤lenmeleri için yeterli sa-
y›da kitap ve süreli yay›n›n yer ald›¤› bir
kütüphane bulunur.

42. Her çocu¤un gelecekteki çal›flma
yaflam›na kendisini haz›rlamaya elverifl-
li alanlarda meslekî ö¤renim görme
hakk› vard›r.

43. Kurumun idarî gerekleri ve seçile-
bilecek meslekler dikkate al›narak, ço-
cuklara çal›flmak istedikleri iflin türünü
seçme imkân› tan›n›r.

44. Çal›flan çocuklara ve genç iflçilere
uygulanan koruyucu nitelikteki bütün
ulusal ve uluslararas› standartlar, öz-
gürlü¤ünden yoksun b›rak›lm›fl çocuk-
lara da uygulan›r.

45. Mümkün oldu¤u takdirde çocuk-
lara ücret karfl›l›¤›nda çal›flabilecekleri
bir ifl bulunur; e¤er mümkünse, çocu¤a
toplum içine döndü¤ü zaman uygun
bir ifl bulmas› imkân› yaratmak için ve-
rilen meslekî ö¤renimin tamamlay›c›s›
olarak, kurum d›fl›ndaki bir iflyerinde
çal›flt›r›l›r. Çocuklar› normal meslek ya-
flam›n›n flartlar›na haz›rlamak amac›yla,
tutma kurumlar›n›n içinde çal›flt›klar›
iflin organizasyonu ve metodu, müm-
kün oldu¤u kadar d›flar›daki çal›flma ya-
flam›n›n flartlar›na uygun olur.

46. Çal›flan her çocu¤un adil bir ücret
almaya hakk› vard›r. Çocuklar›n menfa-

atleri ve meslekî ö¤renimleri, tutma ku-
rumunun veya üçüncü kiflilerin kâr sa¤-
lama amaçlar›na tâbi k›l›namaz. Çocu-
¤un çal›flarak kazand›klar›n›n bir k›sm›,
sal›verildi¤i zaman kendisine verilmek
üzere bir birikim oluflturulmas› için ayr›-
l›r. Çocu¤un çal›flarak kazand›klar›n›n
kalan k›sm›yla, kendisi için eflya sat›n al-
mak veya iflledi¤i fiilinden zarar gören
ma¤durun zarar›n› karfl›lamak veya ai-
lesine ya da kurum d›fl›ndaki di¤er kim-
selere göndermek hakk› vard›r.

F. E¤lenme

47. Her çocu¤un e¤lenebilmesi ve be-
den e¤itimi yapabilmesi amac›yla ken-
disine tan›nan zaman içinde, hava flart-
lar›n›n müsait oldu¤u zamanlarda aç›k
havada serbestçe oynayabilmesi için
gerekti¤i kadar zamana sahip olma
hakk› vard›r. Bu faaliyetler için gerekli
mekan, tesis ve araç sa¤lan›r. Her ço-
cuk günlük bofl zaman faaliyetlerinde
bulunabilmek için ek bir zamana sahip
olur; bu zaman›n bir k›sm›, çocu¤un is-
temesi halinde sanata ve el becerilerini
gelifltirmesine ayr›l›r. Tutma kurumlar›
her çocu¤un, kendisine sunulan fiziksel
e¤itim programlar›na kat›lmas› için, fi-
ziksel olarak yeterli duruma gelmesini
sa¤lar ihtiyac› bulunan çocuklara sa¤l›k
kontrolü alt›nda fiziksel e¤itim tedavisi
ve terapi uygulan›r.

G. Din

48. Her çocu¤un tutma kurumlar›nda
verilen dinî hizmetlere veya toplant›lara
kat›lmas› veya dinî görevlerini yerine
getirmesi sa¤lanarak veya kendi mez-
hebi bak›m›ndan e¤itimi ve ibadeti için
gerekli kitaplar› ya da araçlar› edinme-
sine izin verilerek, dinî ve ruhsal yafla-
m›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmesine
imkân tan›n›r. Bir tutma kurumunda
belirli bir dinden yeterli say›da çocu¤un
bulunmas› halinde, bu kuruma o din-
den bir veya birden fazla din adam›
atan›r veya seçimleri onaylan›r; din
adamlar›n›n düzenli olarak hizmet ver-
melerine ve çocuklar›n talep etmeleri
halinde din adamlar›yla bafl bafla gö-
rüflmelerine izin verilir. Her çocu¤un
mensup oldu¤u dinden kendi istedi¤i
bir din adam› taraf›ndan ziyaret edilme
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hakk› vard›r; çocuklar›n, dinî hizmetlere
kat›lmama ve din e¤itiminden, ö¤reti-
minden veya dinî faaliyetten serbestçe
ayr›lma hakk› vard›r.

H. Sa¤l›k bak›m›

49. Her çocu¤a difl, göz ve ruh sa¤l›¤›
bak›m› da dahil, hem önleyici ve hem
de tedavi edici nitelikte yeterli sa¤l›k
hizmetleri ile, çocu¤un sa¤l›¤› bak›m›n-
dan gerekli görülen ilaçlar verilir ve ge-
rekirse özel beslenme rejimi uygulan›r.
Tutulan çocuklara bütün bu sa¤l›k hiz-
metleri, çocu¤un damgalanm›fll›k hissi-
ni engellemek ve çocu¤un özsayg›s›n›
ve toplumla bütünleflmesini ilerletmek
için, mümkün oldu¤u takdirde, tutma
kurumunun bulundu¤u çevredeki uy-
gun sa¤l›k kurumu veya kuruluflu vas›-
tas›yla verilir.

50. Her çocuk, tutma kurumuna giri-
flinden hemen sonra, giriflten önce gör-
müfl olabilece¤i kötü muamelenin bel-
gelenmesi ve t›bbî özen gerektiren fizik-
sel veya ruhsal rahats›zl›¤› olup olmad›-
¤›n›n tespiti amac›yla, doktor taraf›n-
dan muayene edilme hakk›na sahiptir.

51. Çocuklara verilen sa¤l›k hizmetle-
ri, çocu¤un fiziksel veya ruhsal bir ra-
hats›zl›¤›n›, istismar edilmesini veya ço-
cu¤un toplumla bütünleflmesini engel-
leyen di¤er bir durumunu teflhis ve te-
davi etmeye çal›fl›r. Her kurumda kalan
çocuklar›n say›s› ve ihtiyaçlar› ile orant›-
l›, hemen ulafl›labilecek yeterli t›bbî im-
kân ve donan›m ile, önleyici sa¤l›k hiz-
metlerinde e¤itim görmüfl ve acil t›bbî
durumlara müdahale edebilecek sa¤l›k
görevlileri bulunur. Hasta olan, hasta-
l›ktan flikayet eden veya fiziksel veya
ruhsal s›k›nt›lar›n belirtilerini gösteren
her çocuk, derhal bir sa¤l›k görevlisi ta-
raf›ndan muayene edilir.

52. Sürekli tutulman›n, bir açl›k grevi-
nin veya tutma flartlar›ndan birinin ço-
cu¤un fiziksel veya ruhsal sa¤l›¤›na za-
rar verdi¤ine veya zarar verebilece¤ine
inanmak için nedenleri bulunan bir sa¤-
l›k görevlisi, bu durumu hemen o ku-
rum müdürüne ve çocu¤un sa¤l›¤›n›
korunmas›ndan sorumlu olan ba¤›ms›z
yetkililere haber verir.

53. Ruhsal hastal›ktan flikayeti bulu-

nan bir çocuk, sa¤l›k aç›s›ndan ba¤›m-
s›z bir flekilde yönetilen uzman bir ku-
ruluflta tedavi görür. Sal›verildikten
sonra çocu¤un ruhsal sa¤l›¤› konusun-
da gerekli bak›m›n devam etmesini
sa¤lamak üzere ilgili kurulufllar›n iflbirli-
¤i yapmas› için tedbirler al›n›r.

54. Tutma kurumlar›nda uyuflturucu
ba¤›ml›l›¤›n› engellemek ve ba¤›ml›
olanlar› rehabilite etmek için, nitelikli
personelin uygulayaca¤› özel program-
lar düzenler. Bu programlar ba¤›ml›l›¤›
olan çocuklar›n yafl›na, cinsiyetine ve
di¤er ihtiyaçlar›na göre uyarlan›r; -uyufl-
turucu veya alkol- ba¤›ml›s› çocuklara,
bu konunun e¤itimini alm›fl personel
taraf›ndan toksinlerden ar›nd›rma im-
kânlar› ve hizmetleri verilir.

55. Çocuklara sadece sa¤l›k hizmetle-
riyle ve tedavi amac›yla ilaç verilir; bu
ilaçlar mümkünse, çocuk bilgilendirilip
r›zas› al›nd›ktan sonra verilir. Özellikle
çocuktan bilgi alma veya itiraf edinme
amac›yla, veya cezaî bir uygulaman›n
veya çocu¤u k›s›tlaman›n vas›tas› ola-
rak ilaç verilmez. Hiçbir zaman uyufltu-
rucu ilaçlar›n›n denenmesinde veya te-
davide çocuklar birer denek olarak kul-
lan›lamaz. Çocu¤a uyuflturucu ilaç veril-
mesi her zaman nitelikli sa¤l›k persone-
lin iznine tâbidir ve bu ilaçlar bu perso-
nel taraf›ndan kulland›r›l›r.

I. Hastal›¤›n, kazan›n ve ölümün
bildirilmesi

56. Çocu¤un ailesi veya vasisi ile ço-
cu¤un isimlerini verdi¤i di¤er kifliler, ço-
cu¤un sa¤l›k durumu hakk›nda bilgi is-
teme ve çocu¤un sa¤l›¤›nda önemli bir
de¤iflme meydana gelmesi halinde bu
konuda bilgilendirilme hakk›na sahiptir-
ler. Tutma kurumu müdürü çocu¤un
ölümü, çocu¤un kurum d›fl›nda bir sa¤-
l›k merkezine sevk edilmesini gerekti-
ren bir hastal›¤›n›n ç›kmas› veya 48 sa-
atten fazla bir süre kurum içinde klinik
tedavisi görmesini gerektiren bir duru-
mun meydana gelmesi halinde, duru-
mu hemen çocu¤un ailesine veya vasi-
si ile ismi verilen di¤er kiflilere bildirir.
Yabanc› çocu¤un durumu, vatandafl›
oldu¤u Devlet’in konsoloslu¤una da
bildirilir.

57. Bir çocu¤un özgürlü¤ünden yok-
sun b›rak›ld›¤› süre içinde ölmesi halin-
de, çocu¤un en yak›n akrabalar› çocu-
¤un ölüm raporunu inceleme, cesedini
görme ve cenazenin nas›l kald›r›laca¤›-
n› tespit etme hakk›na sahiptir. Bir ço-
cu¤un tutuldu¤u s›rada ölmesi halinde,
ölüm sebebi hakk›nda ba¤›ms›z bir
araflt›rma yap›l›r; çocu¤un en yak›n ak-
rabas› bu araflt›rma raporunu edinebi-
lir. Çocu¤un tutma kurumundan sal›ve-
rilmesinden sonra ilk alt› ay içinde öl-
mesi ve ölümünün çocu¤un tutuldu¤u
dönem ile iliflkili oldu¤una inanmak için
sebepler bulunmas› halinde de ayn›
araflt›rma yap›l›r.

58. Çocuklar, aile yak›nlar›ndan bir
kimsenin ölümünden, onlar›n ciddî ra-
hats›zl›¤›ndan veya geçirdikleri kaza-
dan mümkün olan en k›sa süre içinde
haberdar edilirler; çocu¤un ölen yak›n›-
n›n cenaze törenine kat›lmas›na ve a¤›r
hasta olan yak›n›n› ziyaret etmesine
izin verilir.

J. D›fl dünya ile iliflkiler 

59. Adil ve insanî bir muamele görme
hakk›n›n bütünleyici bir parças› ve ço-
cuklar›n topluma yeniden kazand›r›l-
malar›nda esasl› bir unsur olarak, ço-
cuklar›n d›fl dünya ile yeterli bir iletiflim
kurmalar› için her türlü imkân sa¤lan›r.
Çocuklar›n aileleriyle, arkadafllar›yla ve
di¤er kimselerle veya sayg›n sivil top-
lum örgütlerinin temsilcileriyle iletiflim
kurmalar›na, evlerini ve ailelerini ziya-
ret etmeleri için kurumdan ayr›lmalar›-
na ve e¤itim, meslekî veya di¤er önem-
li nedenlerle tutma kurumlar›ndan ç›k-
malar›na, özel izin almalar›na imkân ta-
n›n›r. Çocu¤un bir hapis cezas›n› çeki-
yor olmas› halinde, cezaevi d›fl›nda ge-
çirdi¤i süre, çekti¤i cezas›ndan say›l›r.

60. Her çocu¤un s›k s›k ve düzenli bir
biçimde, kural olarak haftada bir kez
ve her ay en az bir kez ailesi ve savun-
ma avukat› taraf›ndan ziyaret edilmeye
hakk› olup, bu ziyaretler s›ras›nda çocu-
¤un mahremiyetine, ziyaretçilerle te-
mas kurma ve s›n›rs›z olarak iletiflimde
bulunma ihtiyaçlar›na sayg› gösterilir.

61. Kanunen k›s›tlanmad›kça, her ço-
cu¤un kendi istedi¤i bir kimse ile hafta-
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da en az iki kez yaz›l› olarak veya tele-
fon vas›tas›yla iletiflim kurma hakk› var-
d›r; her çocu¤un bu haktan etkili bir bi-
çimde yararlanabilmesi için kendisine
gerekli yard›m gösterilir. Her çocu¤un
kendisine gönderilen mektuplar› alma
hakk› vard›r.

62. Çocuklara, düzenli bir biçimde ga-
zete, dergi ve di¤er yay›nlar› okuyabil-
melerine, radyodaki ve televizyondaki
programlar› ve filmleri izlemelerine, ilgi
duyduklar› yasal dernek veya örgüt
temsilcileriyle görüflmeler yapmalar›na
ve bu suretle kendilerini d›fl dünyadan
haberdar k›lmalar›na imkân tan›n›r.

K. Fiziksel k›s›tlaman›n ve zor
kullanman›n s›n›rlar›

63. Afla¤›da Kural 64’de belirtilen hal-
ler hariç, herhangi bir amaçla çocukla-
ra k›s›tlama ve zor kullanma yöntemle-
ri uygulanmas› yasakt›r.

64. K›s›tlama ve zor kullanma yöntem-
leri ancak kanunda ve hukukî düzenle-
melerde aç›kça belirtilip yetki verildi¤i
ve di¤er bütün denetim yöntemleri tü-
ketilip de sonuç al›namad›¤› istisnaî hal-
lerde kullan›labilir. Bu yöntemler, çocuk-
lar› afla¤›lamadan ve onurlar›n› k›rma-
dan, sadece zorunlu hallerde ve müm-
kün olan en k›sa süre için kullan›labilir.
Bu yöntemlere çocu¤un kendisini veya
baflkalar›n› yaralamas›n› veya ciddî bir
biçimde maddî zarar vermesini engelle-
mek için, idarî amirin emriyle baflvurula-
bilir. Bu gibi durumlarda müdür ilk önce
sa¤l›k personeline ve di¤er ilgili perso-
nele dan›fl›r ve durum hakk›nda en yük-
sek idarî makama bilgi verir.

65. Çocuklar›n tutulduklar› kurumla-
r›n herhangi birinde personel taraf›n-
dan silah tafl›nmas› ve kullan›lmas› ya-
sakt›r.

L. Disiplin usulleri

66. Disiplin tedbirleri ve usulleri, gü-
venli¤i sa¤lama ve düzenli bir topluluk
yaflam›n› sürdürme amac›na dayan›r;
çocu¤un insan onuruna sayg› gösteril-
mesini öngören bu tedbirler ve usuller,
çocu¤a adalet duygusu, özsayg› ve her-
kesin temel haklar›n sayg› gösterme
al›flkanl›¤›n› kazand›rma gibi kurumsal

bak›m›n temel amaçlar›na uygun olur.

67. Fiziksel ceza, karanl›k bir hücreye
konulma, kapal› veya tek kiflilik bir oda-
ya hapsedilme veya çocu¤un fiziksel ve-
ya ruhsal sa¤l›¤›n› bozabilecek türden
zalimce, insanl›k d›fl› veya onur k›r›c›
muamele oluflturabilecek herhangi bir
disiplin tedbirinin uygulanmas› kesinlik-
le yasakt›r. Hangi sebeple olursa olsun,
verilen yeme¤in azalt›lmas› ve aile üye-
leriyle iliflki kurman›n k›s›tlanmas› veya
kald›r›lmas› yasakt›r. Çocu¤un çal›flt›r›l-
mas›, her zaman çocu¤un ald›¤› e¤itimi-
nin bir arac› ve kendisini toplum içine
dönüfle haz›rlarken özsayg›s›n› gelifltir-
mesinin bir vas›tas› olarak görülür; çal›fl-
ma, bir disiplin tedbiri olarak uygulana-
maz. Hiçbir çocuk bir disiplin suçundan
dolay› bir kereden fazla cezaland›r›la-
maz. Toplu cezaland›rma yasakt›r.

68. Yasalar veya yetkili idarî makam-
lar taraf›ndan kabul edilen yönetmelik-
ler, çocuklar›n temel özelliklerini, ihti-
yaçlar›n› ve haklar›n› tam olarak dikka-
te alarak, afla¤›daki konularda gerekli
hükümler getirir:

Disiplin suçu oluflturan davran›fllar;

Verilebilecek disiplin cezalar›n›n türü ve
süresi; 

Bu cezalar› vermeye yetkili makamlar;

Verilen cezalara karfl› itirazlar› incele-
meye yetkili makamlar.

69. Kusurlu davran›fllar hakk›nda ince-
lemeye yetkili makamlara bir tutanak
gönderilir; yetkili makam gereksiz yere
vakit geçirmeden konu hakk›nda karar
verir. Yetkili makam olay hakk›nda tam
bir inceleme yapar.

70. Yürürlükteki yasalara ve hukukî
düzenlemelere kesinlikle uyan durum-
lar hariç, hiçbir çocu¤a disiplin cezas›
verilemez. Çocu¤un tam olarak anlaya-
bilece¤i tarzda hakk›ndaki iddialar ken-
disine anlat›lmad›kça ve yetkili tarafs›z
bir makama itiraz hakk›n› kullanmas›
da dahil, kendisini gere¤i gibi savunma
imkân› tan›nmad›kça, hiçbir çocu¤a ce-
za verilemez. Disiplin yarg›lanmas› ile il-
gili bütün tutanaklar saklan›r.

71. Belirli sosyal, e¤itsel veya sportif
faaliyetlerin ve öz yönetsel programla-

r›n d›fl›nda, hiçbir çocu¤a disiplin ifllevi
için sorumluluk verilemez.

M. Denetim ve flikayetler

72. Tutma kurumlar›n›n idaresine
ba¤l› olmayan nitelikli müfettifllere ve-
ya bunlara eflde¤erde usulüne göre
oluflturulmufl makamlara, düzenli ara-
l›klarla ve önceden haber vermeden
kendilerinin belirledikleri bir zamanda
kurumlar› denetleme yetkisi verilir; bu
müfettifller görevlerini yaparken ba-
¤›ms›zl›k güvencesinden tam olarak ya-
rarlan›rlar. Bu müfettifller hiçbir k›s›tla-
maya tâbi olmadan çocuklar›n bulun-
du¤u veya özgürlükten yoksun b›rak›l-
d›klar› kurumlarda istihdam edilen veya
çal›flan kiflilere, bütün çocuklara ve ku-
rumdaki bütün belgelere ulaflma imkâ-
n›na sahip olurlar.

73. Denetim makam›na veya halk
sa¤l›¤› servislerine ba¤l› nitelikli sa¤l›k
görevlileri kurumun fiziksel çevre, te-
mizlik, kal›nan yer, beslenme, sa¤l›k
hizmetleri ve ayr›ca çocuklar›n fiziksel
ve ruhsal sa¤l›¤›n› etkileyen kurumdaki
yaflam›n di¤er bütün flartlar› ile ilgili Ku-
rallar’a uyulup uyulmad›¤› konusunda
yap›lan denetimlere ve de¤erlendirme-
lere kat›l›rlar. Her çocu¤un bir müfettifl
ile özel olarak görüflme hakk› vard›r.

74. Müfettifl denetimini tamamlad›k-
tan sonra yapt›¤› tespitler hakk›nda bir
rapor sunar. Raporda tutma kurumu-
nun bu Kurallar’a ve ulusal mevzuat›n
ilgili hükümlerine uygunlu¤unun de-
¤erlendirilmesi ile, bu Kurallar’a ve ulu-
sal mevzuata uygunlu¤un sa¤lanmas›
için gerekli oldu¤unu düflündü¤ü ted-
birler konusunda tavsiyeler yer al›r. Ço-
cuklar›n haklar›n›n veya çocuklar›n tu-
tulduklar› kurumlar›n iflleyifli ile ilgili hü-
kümlerin ihlâl edildi¤ine iflaret eden bir
durumun varl›¤›n›n müfettifl taraf›ndan
tespit edilmesi halinde, bu durum so-
ruflturma ve kovuflturma yap›lmas› için
yetkili makamlara bildirilir.

75. Her çocu¤a taleplerini veya flika-
yetlerini, tutma kurumu müdürüne ve-
ya müdürün yetkili temsilcisine iletme
imkân› tan›n›r.

76. Her çocu¤un talep veya flikayetle-
rini, esasa iliflkin sansüre tâbi tutulma-
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dan, önceden belirlenmifl usullere göre
merkezî idareye, yarg›sal makamlara
veya di¤er yetkili makamlara gönder-
me ve bu talep veya flikayetlerine veri-
len cevap hakk›nda geciktirmeden bil-
gilendirilme hakk› vard›r.

77. Özgürlüklerinden yoksun b›rak›-
lan çocuklar taraf›ndan yap›lan flikayet-
leri almak ve incelemek ve hakkaniyete
uygun bir çözüm sa¤lanmas› için yar-
d›m etmek üzere, ba¤›ms›z bir hizmet
birimi (ombudsman) kurulmas› için ça-
ba gösterilir.

78. Her çocu¤un flikayette bulunmak
amac›yla aile üyelerinden, hukuk dan›fl-
malar›ndan, insanî yard›m kurulufllar›n-
dan veya mümkün oldu¤u takdirde
baflkalar›ndan da yard›m istemeye hak-
k› vard›r. Okuma-yazma bilmeyen ço-
cuklar›n hukukî dan›flmanl›k veren veya
flikayetleri almaya yetkili olan kamu ve-
ya özel kurulufl veya örgütlerin hizmet-
lerine ihtiyaç duymalar› halinde, kendi-
lerine yard›m edilir.

N. Toplum içine dönüfl

79. Her çocuk sal›verildikten sonra top-
luma, aile yaflam›na, e¤itime veya ifle
dönerken kendisine yard›m etmek üze-
re düzenlenmifl programlardan yararlan-
d›r›l›r. Bu amaçla, erken sal›verilme gibi
usuller ve özel kurslar düzenlenir.

80. Yetkili makamlar, çocuklar›n top-
lum içinde yeniden yer edinebilmeleri-
ne yard›m etmek ve çocuklar›n karfl›la-
flabilecekleri zararlar› en aza indirebil-
mek için gerekli hizmetleri sa¤lar veya
sa¤lanmas›n› güvence alt›na al›r. Bu
hizmet birimleri çocu¤un mümkün ol-
du¤u ölçüde toplumla yeniden bütün-
leflmesini kolaylaflt›rmak için, çocu¤un
sal›verilmesinden sonra kalaca¤› uygun
bir yer, ifl, giysi, vb. yaflam›n› sürdürebi-
lece¤i imkânlar› sa¤lar. Çocuk henüz
tutuklu bulundu¤u s›rada, toplum içine
dönüflüne yard›mc› olmas› amac›yla bu
tür hizmetleri sa¤layan kurulufllar›n
temsilcilerine dan›fl›l›r ve temsilciler ço-
cuklarla görüfltürülür.

V. PERSONEL

81. Tutma kurumu personeli aras›nda
e¤itimciler, meslek ö¤retmenleri, da-
n›flmanlar, sosyal hizmet uzmanlar›,
psikiyatrlar ve psikologlar gibi nitelikli

ve yeterli say›da uzman yer al›r. Bu per-
sonel ve di¤er uzman görevliler normal
olarak süreklilik esas›na göre istihdam
edilir. Bu usul, yar› zamanl› veya gönül-
lü çal›flanlar›n verebilecekleri destek ve
e¤itimin uygun ve yararl› olmas› halin-
de, onlar›n çal›flmalar›na engel olmaz.
Tutma kurumlar› tutulan çocuklar›n bi-
reysel ihtiyaçlar›na ve problemleri bak›-
m›ndan, toplum içindeki uygun ve kul-
lan›labilir olan her türlü sorun giderici,
e¤itici, moral verici, manevî ve di¤er
kaynaklar›n kullan›lmas›n› sa¤lar.

82. Tutma kurumlar›n›n gere¤i gibi ifl-
lemesi bu kurumlarda çal›flanlar›n erde-
mine, insanîli¤ine, kabiliyetine ve çocuk-
larla ilgili meslekî kapasitelerine oldu¤u
kadar, bu ifle kiflisel uygunluklar›na da
ba¤l› oldu¤undan, idare, her dereceden
ve türden personel için dikkatli bir se-
çim ve istihdam politikas› uygular.

83. Yukar›da belirtilen amaçlar› ger-
çeklefltirmek için, bu ifle uygun kad›nla-
r› ve erkekleri bu ifle çekebilecek ve ça-
l›flmalar›n› sa¤layacak yeterli bir ücretle
profesyonel görevliler atan›r. Çocukla-
r›n tutulduklar› kurumlarda çal›flan per-
sonel sürekli olarak, görevlerini ve yü-
kümlülüklerini insanî, taahhütlere uy-
gun, profesyonelce, dürüst ve etkili bir
tarzda yerine getirmeye, her zaman ço-
cuklar›n sayg›s›n› hak edecek ve kaza-
nacak bir biçimde davranmaya ve ço-
cuklar için olumlu bir model ve örnek
oluflturmaya teflvik edilir.

84. ‹dare, çocuklarla do¤rudan iliflki-
de bulunan görevlilerin ifllerini etkili bir
biçimde yapabilecekleri uygun flartlar-
da çal›flabilmelerini sa¤lamak amac›yla,
çocuklar›n bak›m›yla ilgili çeflitli servis-
ler aras›nda iflbirli¤inin gerçeklefltirilme-
sini sa¤layacak flekilde, kurumda farkl›
kategoride çal›flan görevlilerin birbirle-
riyle ve görevliler ile idare aras›nda ile-
tiflimi kolaylaflt›racak bir örgütlenme ve
yönetim biçimi kurar.

85. Tutma kurumlar›nda çal›flan per-
sonelin görevlerini etkili bir biçimde ye-
rine getirebilmelerini sa¤layabilmek
için, kendilerine özellikle çocuk psikolo-
jisi, çocuk sa¤l›¤› ile bu Kurallar da da-
hil insan haklar›n›n ve çocuk haklar›n›n
uluslararas› standartlar› konular›nda

e¤itim verilir. Kurum personeli, meslekî
yaflamlar› süresince, belirli aral›klarla
düzenlenen meslek içi e¤itim kurslar›na
kat›larak, meslekî bilgi ve kapasitelerini
sürdürür ve gelifltirirler.

86. Tutma kurumu müdürü, bu görev
için yeterli niteliklere, idare etme kabili-
yetine ve uygun bir e¤itime ve deneyi-
me sahip kifliler aras›ndan görevlendiri-
lir; müdür görevini tam gün esas›na gö-
re yürütür.

87. Tutma kurumundaki personel,
görevlerini yerine getirirken, özellikle
afla¤›da gösterildi¤i flekilde çocuklar›n
insan onuruna sayg› gösterir ve insan
haklar›n› korur:

(a) Tutma kurumunun bir mensubu
veya kurum personeli, hangi halde
olursa olsun iflkence veya bir iflkence fi-
ilini veya herhangi bir a¤›r, zalimce, in-
sanl›k d›fl› veya onur k›r›c› muamele, ce-
za, ›slah yöntemi veya disiplini uygula-
yamaz, uygulanmas›n› isteyemez, uy-
gulanmas›na hoflgörü gösteremez.

(b) Bütün personel her türlü yolsuzlu-
¤a karfl› koyar ve yolsuzlukla mücadele
eder; bunlar› hiç geciktirmeden yetkili
makamlara bildirir.

(c) Bütün personel, bu Kurallar’a say-
g› gösterir. Bu Kurallar’›n ciddî bir bi-
çimde ihlâl edildi¤ine ve edilmekte ol-
du¤una inanmas› için sebepleri bulu-
nan personel, durumu üst makamlara
veya denetleme ve çözüm getirme yet-
kisine sahip organlara bildirir.

(d) Bütün personel, çocuklar›n fizik-
sel, cinsel ve duygusal aç›dan istismar
edilmelerine ve sömürülmelerine karfl›,
onlar›n fiziksel ve ruhsal sa¤l›klar›n›n
tam olarak korunmalar›n› sa¤lar ve ge-
rekti¤i zaman hemen t›bbî müdahale
yap›lmas› için harekete geçer.

(e) Bütün personel, çocuklar›n mah-
remiyet hakk›na sayg› gösterir özellikle
meslekî s›fatlar› dolay›s›yla çocuklar›n
kendileri ve onlar›n aileleri hakk›nda
ö¤rendikleri konular›n gizlili¤ini korur. 

(f) Bütün personel, çocuklar›n insan
onurlar›na sayg› göstererek, çocuklar›n
kurum içindeki yaflamlar› ile kurum d›-
fl›ndaki yaflamlar› aras›ndaki fark› en

aza indirmek için çal›fl›r.
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Bu Sözleflmeyi imzalayan Devletler,

Kiflili¤inin uyumlu geliflmesi için, çocu-
¤un bir aile ortam›nda, mutluluk, sevgi
ve anlay›flla yetiflmesi gere¤ini kabul
ederek, 

Her Devletin, çocu¤un as›l ailesinde
kalmas›n› sa¤layacak uygun tedbirleri
öncelikle almas› lüzumunu hat›rlatarak, 

Uygun bir ailenin menfle Devletinde bu-
lunamad›¤› bir çocu¤a ülkeleraras› ev-
lât edinmenin devaml› bir aile sa¤laya-
bilece¤inin yarar› idrak edilerek, 

Ülkeleraras› evlât edinmelerin çocu¤un
yüksek yararlar› dahilinde yap›lmas› ve
onun temel haklar›n› güvence alt›na
alarak çocuklar›n kaç›r›lmas›n›n, sat›m›-
n›n veya ticaretinin önlenmesine dair
koruyucu tedbirlerinin al›nmas› zarure-
tine inanm›fl olarak, 

Bu amaca yönelik ortak kurallar olufl-
turmak amac›yla, özellikle Çocuk Hak-
lar›na Dair 20 Kas›m 1989 tarihli Birlefl-
mifl Milletler Sözleflmesi ve Çocuklar›n
Refah› ve Korunmas› ile Ulusal Düzey-
de Evlât Edinme ve Aile Nezdinde Yer-
lefltirmeye ‹liflkin Sosyal ve Yasal ‹lkeler
Hakk›nda Birleflmifl Milletler Bildirisinde
öngörülen ilkeler baflta olmak üzere
uluslararas› belgelerde öngörülen ilke-
ler göz önünde tutularak, (Genel Kuru-
lun 3 Aral›k 1986 tarihli ve 41/85 say›-
l› Karar›), 

Afla¤›daki hükümlerde anlaflm›fllard›r. 

Bölüm I
Sözleflme’nin Kapsam›

• Madde 1

Bu Sözleflme’nin amaçlar›: 

Sözleflmenin Amaçlar›:

a) Ülkeleraras› evlât edinmelerin, çocu-
¤un yüksek yararlar›na ve uluslara-
ras› hukukun ona tan›d›¤› temel
haklara uyularak yap›lmas› için ko-
ruyucu tedbirleri tesis etmek;

b) Bu önlemlere uyulmas›n› sa¤lamak
ve böylece çocuklar›n kaç›r›lmas›n›,
sat›m›n› ve ticaretini önlemek için
Âkit Devletler aras›nda bir iflbirli¤i
sistemi kurmak;

c) Sözleflmeye uygun olarak gerçeklefl-
tirilen evlât edinmelerin Âkit Devlet-
lerce tan›nmas›n› sa¤lamakt›r. 

• Madde 2

(1) Sözleflme, mutat meskeni bir Âkit
Devlette (“Menfle Devlet”) bulunan bir
çocu¤un, mutat meskeni di¤er bir Âkit
Devlette (Kabul Eden Devlet) bulunan
bir kifli veya efller taraf›ndan, menfle
Devlette evlât edinildikten sonra kabul
eden Devlete götürülmüfl olmas›, götü-
rülmekte olmas› veya götürülmek üze-
re olmas› hallerinde uygulan›r. 

(2) Sözleflme ancak devaml› bir ana,
baba-çocuk iliflkisi kuran evlât edinme-
ler hakk›nda uygulan›r. 

• Madde 3

17. Maddenin (c) bendinde sözü edilen
anlaflmalar, çocuk 18 yafl›na girmeden
önce yap›lmam›fl ise Sözleflmenin uygu-
lanmas› sona erer. 

Bölüm II
Ülkeleraras› Evlat Edinmenin fiartlar› 

• Madde 4

Sözleflmenin kapsam›na giren bir evlât
edinme, menfle Devleti yetkili makam-
lar›nca ancak afla¤›daki hallerde ger-
çeklefltirilecektir:

a) Çocu¤un evlât edinmeye uygun ol-
du¤unun tespiti;

b) Çocu¤un menfle Devletinde yerleflti-
rilme imkânlar› gerekli flekilde ince-
lendikten sonra, ülkeleraras› bir ev-
lât edinmenin, çocu¤un yüksek ya-
rarlar›na uygun oldu¤unun tespiti;

c) Afla¤›daki hususlar›n sa¤lanm›fl ol-
mas›:

(1) Evlât edinme için muvafakati zorun-
lu olan kifli, kurum ve makamlarla ge-
rekli görülen hallerde istiflarede bulu-
nulmufl ve özellikle bir evlât edinmenin
çocu¤un as›l ailesi ile olan hukukî iliflki-
sini sona erdirip erdirmedi¤i ve r›zalar›-
n›n sonuçlar› hakk›nda gere¤ince bilgi
verilmifl olmas›;

(2) Söz konusu kifli, kurum ve makam-
lar›n r›zalar›n›n serbestçe ve yasal flekle
uygun olarak beyan edilmifl ve aç›kça

Çocuklar›n Korunmas›
ve Ülkeleraras› Evlat
Edinme Konusunda

‹flbirli¤ine Dair Lahey
Sösleflmesi

Lahey Uluslararas› Özel Hukuk Konferans› Lahey, 29 May›s 1993
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veya yaz›l› olarak verilmifl olmas›;

(3) Bu muvafakatlerin para veya her-
hangi bedel mukabili elde edilmemifl ve
muvafakatlerden vazgeçilmemifl olma-
s›; ve

(4) Anan›n r›zas› gerekmekte ise, an-
cak çocu¤un do¤umundan sonra veril-
mifl olmas›;

d) Çocu¤un yafl›na ve olgunlu¤una ilifl-
kin flu hususlar›n sa¤lanm›fl olmas›:

(1) Çocu¤un evlât edinmenin sonuçlar›
ve gerekli ise buna r›zas› hakk›nda ye-
terince bilgilendirilmifl ve kendisiyle isti-
flarede bulunulmufl olmas›;

(2) Çocu¤un arzu ve görüfllerinin naza-
ra al›nm›fl olmas›;

(3) Çocu¤un evlât edinmeye muvafaka-
ti gerekli ise bunun serbestçe ve ara-
nan yasal flekillere uygun olarak veril-
mifl bulundu¤u ve muvafakatin aç›kça
veya yaz›l› olarak verildi¤i hususunun
tespit edilmifl olmas›; ve

(4) Bu muvafakatin para ya da herhan-
gi bedel mukabili elde edilmemifl olma-
s›. 

• Madde 5

Sözleflmenin öngördü¤ü evlât edinme-
ler, kabul eden Devletin yetkili makam-
lar›nca ancak afla¤›daki hallerde ger-
çeklefltirilecektir;

a) Evlât edinecek olan ebeveynin, evlât
edinme vas›flar›na sahip ve uygun
oldu¤unun tespit edilmesi, 

b) Gerekli görüldü¤ü takdirde evlât edi-
necek ebeveyn ile istiflarede bulu-
nulmas›n›n sa¤lanm›fl olmas›, 

c) Çocu¤un bu Devlete girmesine ve
orada sürekli ikâmetine izin verilmifl
veya verilecek olmas›n›n tespit edil-
mesi. 

Bölüm III

Merkezî Yetkililer ve Akredite Organlar

• Madde 6

(1) Her Âkit Devlet, Sözleflmeyle kendi-
lerine yüklenen görevleri yerine getir-
mek üzere bir Merkezî Makam tayin
edecektir. 

(2) Federal Devletler veya birden çok

hukuk sistemine veya özerk toprak bi-
rimlerine sahip bulunan Devletler bir-
den çok Merkezî Makam tayin etmek
ve bunlar›n görev alanlar›n› bölge veya
kifliler itibarî ile serbestçe belirlemek
hakk›na sahiptir. Birden fazla Merkezî
Makam tayin etmek durumunda olan
bir Devlet, söz konusu bu Devlet içinde
uygun Merkezî Makama iletmek üzere
her türlü baflvurunun yap›labilece¤i bir
Merkezî Makam belirler. 

• Madde 7

(1) Merkezî Makamlar, çocuklar›n ko-
runmas›n› temin etmek ve Sözleflmenin
di¤er hedeflerini gerçeklefltirmek için
kendi aralar›nda ve Devletlerinin yetkili
makamlar› aras›nda iflbirli¤i yapacakt›r. 

(2) Merkezî Makamlar, afla¤›daki tüm
uygun önlemleri do¤rudan alacakt›r:

a) Evlât edinmeye iliflkin kendi Devletle-
rinin kanunlar› ile istatistik ve stan-
dart formlar gibi, di¤er genel bilgi-
leri sa¤lamak, 

b) Sözleflmenin ifllerlik kazanmas› hak-
k›nda karfl›l›kl› bilgilendirmeyi sür-
dürmek ve mümkün oldu¤u kadar
bunun uygulanmas›na yönelik en-
gelleri bertaraf etmek. 

• Madde 8

Merkezî Makamlar, kendili¤inden veya
kamu makamlar›n›n arac›l›¤› ile bir ev-
lât edinmeden dolay› haks›z maddî ve-
ya di¤er kazanc›n önlenmesi ve Sözlefl-
menin amaçlar›na ayk›r› her türlü uygu-
laman›n yasaklanmas› için tüm gerekli
tedbirleri alacakt›r. 

• Madde 9

Merkezî Makamlar, kendili¤inden veya
kamu makamlar› ya da kendi Devletine
yetkili k›l›nan kurulufllar› arac›l›¤›yla
özellikle afla¤›daki hususlarda tüm uy-
gun tedbirleri alacakt›r:

a) Evlât edinmenin gerçekleflmesi için
zaruri görüldü¤ü takdirde çocu¤un
ve evlât edinecek ebeveynin duru-
muna iliflkin bilgilerin toplanmas›,
saklanmas› ve de¤iflimi;

b) Evlât edinmeye yönelik ifllemlerin ko-
laylaflt›r›lmas›, izlenmesi ve h›zland›-
r›lmas›;

c) Kendi Devletinde evlât edinme da-
n›flmanl›¤› ve evlât edinme sonras›
hizmetlerinin gelifltirilmesinin sa¤-
lanmas›;

d) Ülkeleraras› evlât edinme konusun-
daki deneyimlerin de¤erlendirilme-
sine yönelik genel raporlar›n teati
edilmesi;

e) Kendi Devletinin mevzuat› mümkün
k›ld›¤› ölçüde, di¤er Merkezî Ma-
kamlar›n ya da kamu makamlar›n›n
evlât edinmenin özel bir durumu
hakk›nda bilgi istemine dair hakl› ta-
leplerine cevap verilmesi. 

• Madde 10

Yetkili k›l›nma hakk›, sadece kendileri-
ne tevdi edilebilecek görevleri lây›k›yla
yerine getirmeye ehil oldu¤unu kan›tla-
yan kurulufllara verilecek ve bunlar ta-
raf›ndan sürdürülecektir. 

• Madde 11

Yetkili k›l›nan kurulufl:

a) Kendisini yetkili k›lan Devletin yetkili
makamlar› taraf›ndan tespit edilen
flartlar ve s›n›rlar dahilinde, münha-
s›ran kazanç sa¤lamaya yönelik ol-
mayan amaçlar takip eder;

b) Ülkeleraras› evlât edinme alan›nda
faaliyette bulunmak için ahlâki de-
¤erler ve e¤itim ve tecrübeleriyle ta-
n›nm›fl kiflilerce sevk ve idare edilir;

c) Bu kuruluflun kimlerden oluflaca¤›,
iflleyifli ve malî durumu, ilgili Devle-
tin yetkili makamlar›n›n denetimine
tâbidir. 

• Madde 12

Bir Âkit Devlette yetkili k›l›nan bir kuru-
lufl, di¤er bir Âkit Devlette, her iki Dev-
letin yetkili makamlar› taraf›ndan, yet-
kili k›l›nmas› flart›yla faaliyette buluna-
bilecektir. 

• Madde 13

Merkezî Makamlar›n tayini ve gerekti-
¤inde görevlerinin kapsam›, yetkili ku-
rulufllar›n ad ve adresleri de dahil ol-
mak üzere, her Âkit Devlet taraf›ndan
Lahey Milletleraras› Özel Hukuk Konfe-
rans›n›n Daimi Bürosuna bildirilecektir. 
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Bölüm IV
Ülkeleraras› Evlat Edinmede Usuli
fiartlar

• Madde 14

Bir Âkit Devlette mutat meskeni bulu-
nan kifliler di¤er bir Âkit Devlette mutat
meskeni bulunan bir çocu¤u evlât edin-
meyi arzu ettiklerinde, kendi mutat
mesken Devletinin Merkezî Makam›na
baflvuracaklard›r. 

• Madde 15

(1) Kabul eden Devletin Merkezî Maka-
m›, baflvuruda bulunanlar›n evlât edin-
me ehliyetine sahip ve elveriflli oldukla-
r›na kanaat getirirse, bu kiflilerin kimli-
¤i, ehliyeti, evlât edinmeye elverifllili¤i,
geçmifli, ailesi ve sa¤l›k geçmifli, sosyal
çevresi, evlât edinme sebepleri, bak›m›-
na hak kazanaca¤› çocuklar›n özelli¤i
ile birlikte uluslararas› bir evlât edinme-
yi üstlenme yetene¤i hakk›nda bilgileri
içeren bir rapor düzenleyecektir.

(2) Merkezî Makam, bu raporu menfle
Devleti Merkezî Makam›na iletecektir. 

• Madde 16

(1) Menfle Devleti Merkezî Makam› ço-
cu¤un evlât edinilmeye müsait bulun-
du¤una kanaat getirirse;

a) Çocu¤un kimli¤i, evlât edinilmeye
uygunlu¤u, geçmifli, sosyal çevresi,
ailevî geçmifli, kendisinin ve ailesi-
nin sa¤l›k geçmifli ve çocu¤un özel
herhangi bir ihtiyac› hakk›nda bilgi-
leri içeren bir rapor düzenler, 

b) Raporda, çocu¤un yetiflme koflullar›
ile etnik, dinî ve kültürel geçmifli
göz önünde bulundurulur, 

c) 4. maddede öngörülen muvafakatla-
r›n al›nmas›n› sa¤lar, ve

d) Özellikle çocuk ve evlât edinecek
olanlar hakk›ndaki raporlara daya-
narak, öngörülen yerlefltirmenin ço-
cu¤un yüksek yararlar›na uygun
olup olmad›¤›n› belirler. 

(2) Merkezî Makam, menfle Devletinde
ana baban›n kimli¤inin aç›klanmamas›
gerekiyorsa bu hususu da dikkate ala-
rak çocuk hakk›ndaki gerekli muvafa-
katlar›n al›nd›¤›n›n tevsiki ve çocu¤un

yerlefltirilmesinin sebepleri hakk›ndaki
raporunu, kabul eden Devletin Merke-
zî makam›na yollar. 

• Madde 17

Bir çocu¤un menfle Devletinde evlât
edinecek olan ebeveyne teslimine, an-
cak afla¤›daki flartlarda karar verilebile-
cektir:

a) Söz konusu Devletin Merkezî Maka-
m› evlât edinecek olan ebeveynin
muvafakatini alm›fl ise, 

b) Menfle Devleti Merkezî Makam› ve-
ya bu Devletin hukuku onaylamay›
zorunlu k›l›yorsa, kabul eden Devle-
tin Merkezî Makam› taraf›ndan da
bu karar onaylanm›fl ise, 

c) Her iki devletin Merkezî Makamlar›,
evlât edinme iflinin yürütülebilece¤i
konusunda anlaflm›fl ise, ve

d) Sözleflmenin 5. maddesine uygun
olarak, evlât edinecek olan ebevey-
nin, evlât edinme ehliyetine ve elve-
rifllili¤ine sahip bulundu¤u ve çocu-
¤un kabul eden Devlete girmesine
ve orada sürekli ikametine izin veril-
mifl oldu¤u veya verilece¤i hususla-
r› tespit edilmifl ise.

• Madde 18

Her iki Devletin Merkezî Makamlar›, ço-
cu¤un menfle Devletinden ç›k›fl› ve ka-
bul eden Devlete girifli ile orada sürekli
ikamet izinlerini almas› için gerekli tüm
tedbirleri alacaklard›r. 

• Madde 19

(1) Çocu¤un kabul eden Devlete nakli,
ancak 17. maddede öngörülen flartla-
r›n yerine getirilmesi halinde gerçeklefl-
tirilebilecektir. 

(2) Her iki Devletin Merkezî Makamlar›
bu yer de¤ifltirmenin güvenli ve uygun
flartlarda ve mümkünse evlât edinen
veya edinecek olan ebeveynin refaka-
tinde gerçekleflmesini sa¤layacaklard›r. 

(3) Bu yer de¤ifltirme gerçekleflmezse,
15. ve 16. maddelerde öngörülen ra-
porlar, gönderen makamlara iade edi-
lecektir. 

• Madde 20

Merkezî Makamlar, evlât edinme süre-

ci ve onu sonuçland›rmaya yönelik al›-
nan tedbirler ile birlikte e¤er bir dene-
me süresi gerekli k›l›nmakta ise yer de-
¤ifltirme konusunda kaydedilen gelifl-
meler hakk›nda birbirlerine bilgi verme-
yi sürdüreceklerdir. 

• Madde 21

(1) Evlât edinme çocu¤un kabul eden
devlete naklinden sonra yap›lacaksa ve
bu Devletin Merkezî Makam›, çocu¤un
evlât edinecek olan ebeveynin yan›nda
kalmas›n›n art›k onun yüksek yararlar›-
na uygun olmad›¤›na kanaat getirirse,
çocu¤un korunmas›na yönelik olarak
özellikle afla¤›daki tedbirleri alacakt›r:

a) Çocu¤un, evlât edinecek olan ebe-
veynden geri al›nmas› ve geçici ola-
rak bak›m›n›n sa¤lanmas›, 

b) Menfle Devleti Merkezî Makam› ile
istiflarede bulunarak, çocu¤un evlât
edinilmesi amac› ile, gecikmeksizin
yeniden yerlefltirilmesinin sa¤lan-
mas› veya bu uygun görülmezse,
uzun süreli olarak alternatif bak›m›-
n›n sa¤lanmas›; bir evlât edinme,
menfle Devletin Merkezî Makam›
yeni evlât edinecek olan ebeveyn
hakk›nda yeterli flekilde bilgilendiril-
meden önce gerçekleflmeyecektir. 

c) Son bir çare olarak, e¤er çocu¤un
yararlar› gerektirmekte ise dönmesinin
kararlaflt›r›lmas›. 

(2) Bu madde uyar›nca al›nacak tedbir-
ler hakk›nda, çocu¤un özellikle yafl› ve
idrak gücü gözönünde tutularak, istifla-
rede bulunulmas› ve gerekmekte ise
çocu¤un r›zas›n›n al›nmas› sa¤lanacak-
t›r. 

• Madde 22

(1) ‹flbu Bölüm alt›nda bir Merkezî Ma-
kama tan›nan görevler, kendi Devleti-
nin kanunlar›n›n cevaz verdi¤i ölçüde,
III. Bölüm uyar›nca yetkili k›l›nan kamu
makam veya kurulufllar› taraf›ndan ye-
rine getirilebilir. 

(2) Bir Âkit Devlet, Sözleflme Depozitö-
rü nezdinde, 15 ilâ 21. maddelerde
Merkezî Makama tevdi edilen görevle-
rin, bu Devletteki kanunlar›n cevaz ver-
di¤i ölçüde ve söz konusu Devletin yet-
kili makamlar›n›n denetimine tâbi ola-
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rak afla¤›daki niteliklere sahip kifli veya
kurulufllarca yerine getirilebilece¤ini
beyan edebilir:

a) ‹flbu Devlette aranan, dürüstlük,
meslekî yetenek, deneyim ve so-
rumluluk koflullar›na sahip iseler, ve

b) Ülkeleraras› evlât edinme alan›nda
faaliyette bulunmak için, ahlâki
standartlar, e¤itim veya deneyimler
aç›s›ndan yeterli iseler. 

(3) 2. f›krada öngörülen beyan› yapan
bir Âkit Devlet, bu kifli ve kurulufllar›n
ad ve adreslerini Lahey Uluslararas›
Özel Hukuk Konferans›n›n Daimi Büro-
suna düzenli olarak bildirecektir. 

(4) Bir Âkit Devlet, Sözleflme Depozitö-
rü nezdinde, mutat meskeni kendi ül-
kesinde bulunan çocuklar›n evlât edinil-
mesinin ancak Merkezî Makamlara tev-
di edilen görevlerin 1. f›kraya uygun
olarak yerine getirilmesi kayd› ile ger-
çekleflebilece¤ini beyan edebilir.

(5) 2. f›kraya göre bir beyan›n yap›lm›fl
olmas› halinde dahi, 15. ve 16. madde-
lerde öngörülen raporlar, her durumda
Merkezî Makam veya di¤er makam ve
kurulufllar›n sorumluluklar› alt›nda, 1.
f›kraya uygun olarak düzenlenecektir. 

Bölüm V
Evlat Edinme ‹flleminin Tan›nmas› ve
Sonuçlar›

Madde 23

(1) Sözleflmeye uygunlu¤u, yap›ld›¤›
Devletin yetkili makam› taraf›ndan tev-
sik edilen bir evlât edinme, di¤er Âkit
Devletlerde kanunen tan›n›r. Tevsik
belgesi 17. maddenin (c) bendinde ön-
görülen onaylar›n zaman›n› ve kimler
taraf›ndan verilmifl oldu¤unu belirler. 

(2) Her Âkit Devlet imza, tasdik, kabul,
tasvip veya kat›l›m s›ras›nda, Sözleflme
Depozitörüne kendi Devletinde tevsik
belgesi düzenlemeye yetkili olan ma-
kam veya makamlar›n kimli¤ini ve gö-
revlerini bildirir. Söz konusu Âkit Devlet
ayr›ca bu makamlar›n tayinindeki her-
hangi de¤iflikli¤i de Depozitöre bildire-
cektir. 

• Madde 24

Bir Âkit Devlette, bir evlât edinmenin

tan›nmas›, çocu¤un yüksek yararlar› da
dikkate al›narak, ancak kamu düzenine
aç›kça ayk›r› bulunmakta ise reddedile-
bilir. 

• Madde 25

Her Âkit Devlet, Sözleflme Depozitörü-
ne bu Sözleflmenin 39. maddesinin 2.
f›kras›n›n uygulanmas› ile ilgili olarak
yap›lan bir anlaflmaya göre gerçekleflti-
rilmifl olan evlât edinmeleri tan›mak yü-
kümlülü¤ünde olmayaca¤›n› beyan
edebilir. 

• Madde 26

(1) Bir evlât edinmenin tan›nmas› flu
hususlar› ihtiva eder:

a) Çocuk ile evlât edinen ebeveyn ara-
s›ndaki yasal ana, baba-çocuk iliflkisini, 

b) Evlât edinen ebeveynin çocu¤a karfl›
velâyet sorumlulu¤unu, 

c) Çocuk ile ana ve babas› aras›nda ev-
lât edinmeden önce mevcut olan huku-
kî iliflkinin, evlât edinmenin gerçekleflti-
¤i Âkit Devlette de bu sonucu do¤ur-
mas› halinde, sona ermesini. 

(2) Bir evlât edinme hali, daha önce
mevcut olan yasal ana, baba-çocuk ilifl-
kisinin sona ermesi sonucunu do¤uru-
yorsa, çocuk, kabul eden Devlette ve
evlât edinmenin tan›d›¤› di¤er bir Âkit
Devlette, bu Âkit Devletlerin her birin-
de sahip oldu¤u evlât edinmeden do-
¤an haklardan aynen yararlanacakt›r. 

(3) Bir önceki f›kra hükümleri, evlât
edinmeyi tan›yan Âkit Devlette yürür-
lükte bulunan ve çocu¤un daha lehine
olan hükümlerin uygulanmas›n› engel-
lemez. 

• Madde 27

(1) Menfle Devlette gerçekleflen bir ev-
lât edinme, daha önceki mevcut yasal
ana, baba-çocuk iliflkisinin sona ermesi
sonucunu do¤urmuyorsa, Sözleflmeye
uygun olarak evlât edinmeyi tan›yan,
kabul eden Devlette de, afla¤›daki flart-
lardan birinin varl›¤› halinde bu sonucu
do¤uran bir evlât edinmeye dönüfltürü-
lebilir:

a) E¤er kabul eden Devletin kanunlar›
buna cevaz vermekte ise, 

b) E¤er 4. maddenin (c) ve (b) bentle-
rinde öngörülen muvafakatlar böyle bir
evlât edinme amac›yla verilmifl veya ve-
rilmekte ise. 

(2) 23. madde, evlât edinmeye dönüfl-
türme kararlar›na uygulan›r. 

Bölüm VI
Nihai Hükümler

• Madde 28

‹flbu Sözleflme, bir menfle Devletin, mu-
tat meskeni bu Devlette bulunan bir
çocu¤un evlât edinilmesinin söz konu-
su Devlette gerçekleflmesini flart koflan
veya onun evlât edinmeden önce kabul
eden Devlette yerlefltirilmesini veya o
Devlete gönderilmesini yasaklayan her-
hangi bir kanun hükmünü etkilemez. 

• Madde 29

Evlât edinmenin ayn› aileye mensup ki-
fliler aras›nda gerçekleflmesi veya men-
fle Devletin yetkili makam› taraf›ndan
öngörülen flartlara riayet edilmifl olma-
s› halleri d›fl›nda, evlât edinecek olan
ebeveyn ile çocu¤un anne ve babas›
veya çocu¤un bak›m›n› üstlenmifl kifli
aras›nda 4 üncü maddenin (a) ilâ (c)
bentleri ile 5. maddenin (a) bendindeki
flartlar yerine getirilinceye kadar bir ilifl-
ki kurulmayacakt›r. 

• Madde 30

(1) Bir Âkit Devletin yetkili makamlar›
çocu¤un kökeni hakk›nda, özellikle an-
ne, babas›n›n kimli¤i ile geçmiflteki sa¤-
l›¤›na iliflkin bilgiler de dahil olmak üze-
re, elde ettikleri bilgilerin gizli tutulma-
s›n› sa¤layacaklard›r. 

(2) Yetkili makamlar, çocu¤un veya
temsilcisinin bu bilgilere, o devletin ka-
nunlar›n›n müsaade etti¤i ölçüde gere-
ken rehberli¤i yaparak eriflmesini sa¤la-
yacaklard›r. 

• Madde 31

30. madde hükümleri sakl› kalmak üze-
re, özellikle 15. ve 16. maddelerde be-
lirtilenler de dahil, Sözleflmeye uygun
olarak toplanm›fl veya gönderilmifl kifli-
sel bilgiler, ancak elde edilme veya
gönderilme amaçlar› do¤rultusunda
kullan›lacakt›r. 
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• Madde 32

(1) Hiç kimse ülkeleraras› bir evlât edin-
me ile ilgili bir faaliyetten dolay› haks›z
maddî veya di¤er kazanç elde edemez.

(2) Evlât edinmeye kat›lm›fl olan kiflile-
rin sadece, makul meslekî ücretlerini
içeren masraf ve harcamalar› talep edi-
lebilir veya ödenebilir

(3) Bir evlât edinmeye kat›lm›fl olan ku-
rulufllar›n yönetici, idareci ve memurla-
r› verdikleri hizmete oranla makul ol-
mayan ölçüde yüksek ücret alamazlar. 

• Madde 33

Bir yetkili makam, Sözleflmenin herhan-
gi bir hükmüne riayet edilmedi¤ini veya
riayet edilmeyece¤i konusunda ciddi
bir risk bulundu¤unu tespit ederse ken-
di Devletinin Merkezî Makam›n› derhal
haberdar eder. Bu Merkezî Makam,
gerekli tedbirlerin al›nmas›n› sa¤laya-
cakt›r. 

• Madde 34

Bir belgenin gönderildi¤i Devletin yetki-
li makam› talep etti¤i takdirde, asl›n›n
onayl› bir tercümesi gönderilecektir.
Aksi kararlaflt›r›lmad›kça tercüme mas-
raflar› evlât edinecek olan ebeveyn ta-
raf›ndan karfl›lanacakt›r. 

• Madde 35

Âkit Devletlerin yetkili makamlar› evlât
edinme ifllemlerini süratle yürütecektir. 

• Madde 36

Evlât edinme hakk›nda farkl› toprak bi-
rimlerinde iki veya daha ziyade hukuk
sisteminin uyguland›¤› bir Devlette;

a) Bu Devletteki mutat meskene yap›-
lan herhangi bir at›f, bu Devletin bir
toprak birimindeki mutat meskene ya-
p›lan at›f olarak yorumlanacakt›r. 

b) Bu Devletin kanununa yap›lan her-
hangi bir at›f, ilgili toprak biriminde yü-
rürlükte olan kanuna yap›lan at›f ola-
rak yorumlanacakt›r. 

c) Bu Devletin yetkili makamlar›na veya
kamu kurulufllar›na yap›lan herhangi
bir at›f ilgili toprak biriminde yetkili k›l›-
nan makamlara yap›lan at›f olarak yo-
rumlanacakt›r. 

d) Bu Devletin yetkili k›l›nan kurulufllar›-

na yap›lan herhangi bir at›f, ilgili toprak
biriminde yetkili k›l›nan kurulufllara ya-
p›lan at›f olarak yorumlanacakt›r. 

• Madde 37

Evlât edinmede farkl› kategorideki kifli-
lere, iki veya daha ziyade hukuk sistem-
lerinin uyguland›¤› bir Devlet aç›s›ndan,
söz konusu Devlet hukukuna yap›lan
herhangi bir at›f, bu Devlet hukukunun
tayin etti¤i hukuk sistemine at›f olarak
yorumlanacakt›r. 

• Madde 38

Birlefltirilmifl bir hukuk sistemine sahip
bir Devletin, Sözleflmeyi uygulamak zo-
runda olmad›¤› durumlarda, evlât edin-
me konusunda kendi hukuk kurallar›
bulunan farkl› toprak birimlerine sahip
bir Devlet de, Sözleflmeyi uygulamakla
yükümlü de¤ildir. 

• Madde 39

(1) Sözleflme, Âkit Devletlerin taraf ol-
duklar› ve bu Sözleflme ile düzenlenen
konulara iliflkin hükümleri içeren her-
hangi milletleraras› belgeyi, bu belgeye
taraf olan Devletlerin aksi yönde bir be-
yan› bulunmad›kça etkilemez. 

(2) Her Âkit Devlet, bir veya birden çok
di¤er Âkit Devletlerle karfl›l›kl› iliflkilerin-
de Sözleflmenin uygulanmas›n› gelifltir-
mek amac› ile anlaflmalar yapabilir. Bu
anlaflmalar ile, sadece 14 ilâ 16. ve 18
ilâ 21. maddelerdeki hükümler bertaraf
edilebilir. Böyle bir anlaflmay› yapan
Devletler, bir suretini Sözleflme Depozi-
törüne tevdi edecektir. 

• Madde 40

Bu Sözleflmeye herhangi bir çekince
konulmayacakt›r. 

• Madde 41

Sözleflme, kabul eden Devlet ile menfle
Devletinde yürürlü¤e girdikten sonra,
14. madde uyar›nca yap›lan bir baflvuru-
nun al›nd›¤› her halde uygulanacakt›r. 

• Madde 42

Lahey Milletleraras› Özel Hukuk Konfe-
rans› Genel Sekreteri, Sözleflmenin uy-
gulamadaki ifllerli¤ini gözden geçirmek
amac› ile bir Özel Komisyonu düzenli
aral›klarla toplant›ya davet edecektir. 

Bölüm VII
Nihai Hükümler

Madde 43

(1) Sözleflme, Lahey Milletleraras› Özel
Hukuk Konferans›n›n onyedinci toplan-
t›s›nda temsil edilen ve bu toplant›ya
kat›lan di¤er Devletlerin imzas›na aç›k-
t›r. 

(2) Sözleflme, onaylanacak, kabul veya
tasvip edilecek ve onay, kabul veya tas-
vip belgeleri Sözleflme Depozitörü ola-
rak Hollanda Krall›¤› D›fliflleri Bakanl›¤›-
na tevdi edilecektir. 

• Madde 44

(1) Sözleflmenin 46. maddesinin 1. f›k-
ras›na uygun olarak yürürlü¤e girme-
sinden sonra her Devlet Sözleflmeye
kat›labilecektir. 

(2) Kat›lma belgesi Depozitöre tevdi
edilecektir. 

(3) Söz konusu kat›lma, sadece kat›lan
Devlet ile bu kat›lmaya 48. maddenin
(b) bendinde öngörülen bildiriyi ald›k-
tan sonra alt› ay içerisinde itiraz etme-
yen Âkit Devletler aras›ndaki iliflkiler
bak›m›ndan hüküm ifade edecektir. Bir
kat›l›mdan sonra, her Devlet taraf›ndan
Sözleflmenin onaylanmas›, kabulü veya
tasvibi s›ras›nda ayr›ca bu yönde bir iti-
raz yap›labilir. Bu itirazlar Depozitöre
bildirilecektir. 

• Madde 45

(1) Bu Sözleflme ile düzenlenen konu-
lar hakk›nda farkl› hukuk sistemlerinin
uyguland›¤› iki veya daha çok toprak
birimine sahip olan bir Devlet imza,
onay, kabul, tasvip veya kat›lma s›ras›n-
da Sözleflmenin bu toprak birimlerinin
hepsinde veya bunlardan sadece birin-
de veya bir kaç›nda uygulanaca¤›n› be-
yan edebilir ve her zaman yapaca¤› bir
bildirimle bu beyan›n› de¤ifltirebilir. 

(2) Böyle bir beyan Depozitöre bildirile-
cek ve Sözleflmenin uygulanaca¤› top-
rak birimleri aç›kça belirtilecektir. 

(3) E¤er bir Devlet bu madde uyar›nca
bir beyanda bulunmazsa, Sözleflme bu
Devletin bütün toprak birimlerine tefl-
mil edilecektir. 
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• Madde 46

(1) Sözleflme 43. maddede öngörülen
üçüncü onay, kabul veya tasvip belge-
sinin tevdiinden itibaren üçüncü ay› ta-
kip eden ay›n ilk gününde yürürlü¤e gi-
recektir. 

(2) Sözleflme di¤er taraftan;

a) Sonradan onaylayan, kabul veya tas-
vip eden her Devlet yönünden onay,
kabul, tasvip veya kat›l›m belgesinin
tevdiinden itibaren üçüncü ay› takip
eden ay›n ilk gününde, 

b) Sözleflmenin 45. maddesi uyar›nca
teflmil edildi¤i bir toprak birimine iliflkin
olarak, bu maddede öngörülen bildiri-
min yap›lmas›n› izleyen üç ayl›k sürenin
bitiminden sonraki ay›n ilk gününde,
yürürlü¤e girecektir. 

• Madde 47

(1) Sözleflmeye taraf olan bir Devlet,
Depozitöre yapaca¤› yaz›l› bir bildirimle
Sözleflmeden çekilebilir. 

(2) Sözleflmenin feshi, Depozitör tara-
f›ndan bildirimin al›nd›¤› tarihi izleyen
oniki ayl›k sürenin sona erdi¤i tarihi ta-
kip eden ay›n ilk gününden itibaren ge-
çerlilik kazanacakt›r. Bildirimde Sözlefl-
menin feshinin daha uzun bir süre son-
ra sonuç do¤urmas› ayr›ca belirtilmiflse,
fesih bildiriminin Depozitör taraf›ndan
al›nmas›ndan itibaren söz konusu süre-
nin bitiminde, geçerlilik kazanacakt›r. 

• Madde 48

Depozitör, Lahey Milletleraras› Özel
Hukuk Konferans›na üye olan Devlet-
lerle, Onyedinci Dönem Toplant›s›na
kat›lan Devletlere, 44. madde hüküm-
lerine uygun olarak Sözleflmeye kat›la-
cak Devletler de dahil olmak üzere afla-
¤›daki hususlar› tebli¤ edecektir:

a) 43. maddede öngörülen imza, onay,
kabul ve tasvipleri, 

b) 44. maddede öngörülen kat›l›mlar›
ve bu kat›lmalara karfl› itirazlar›, 

c) 46. madde hükümlerine uygun ola-

rak Sözleflmenin yürürlü¤e girece¤i ta-
rihi, 

d) 22., 23., 25. ve 45. maddelerde be-
lirtilen beyan ve atamalar›, 

e) 39. maddede öngörülen anlaflmala-
r›, 

f) 47. maddede yer alan fesihleri. 

Bunu teyiden, usulüne uygun olarak
yetkili k›l›nan afla¤›daki imza sahipleri
iflbu Sözleflmeyi imzalam›fllard›r. 

Frans›zca ve ‹ngilizce dillerinde her iki
metin de efl de¤erde geçerli olmak ve
Hollanda Hükümeti arflivlerine tevdi
edilmek suretiyle ve asl›na uygun onay-
l› bir örne¤i diplomatik kanaldan; On-
yedinci Dönem Toplant›s› s›ras›nda La-
hey Milletleraras› Özel Hukuk Konfe-
rans›na üye bulunan Devletlere ve bu
Toplant›ya kat›lm›fl di¤er Devletlere ve-
rilmek üzere tek bir nüsha halinde 29
May›s 1993 günü Lahey’de düzenlen-
mifltir.
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Genel kurul,

Ekonomik ve Sosyal Konsey, 24 May›s
1990 tarihinde ald›¤› 1990/26 say›l› ka-
rarla, Sosyal Kalk›nma Komisyonu’nu,
32. oturumunda hükümet uzmanlar›n-
dan oluflan, aç›k uçlu ve finansman› gö-
nüllü kurulufllarca sa¤lanacak bir ad
hoc çal›flma grubunun oluflturulmas›
için yetkilendirmiflti. Bu çal›flma grubu-
nun, uzman kurulufllarla, hükümetler
aras› di¤er organlarla ve hükümet d›fl›
kurulufllarla, bu arada özellikle özürlü
kiflilerin kurulufllar›yla yak›n temas halin-
de özürlü çocuklara, gençlere ve yetifl-
kinlere eflit f›rsatlar tan›nmas›yla ilgili
Standart Kurallar’› gelifltirmesi öngörül-
mekteydi. Komisyon’dan, böyle bir ça-
l›flma grubu oluflturmas›, bu grubun ha-
z›rlad›¤› Kurallar’› 1993 y›l›nda Konsey
taraf›ndan de¤erlendirilmek ve Genel
Kurul’un 48. oturumuna sunulmak üze-
re son haline getirmesi talep edilmiflti.

Gerek bu geliflmeleri, gerekse Sosyal
Kalk›nma Komisyonu’nun 20 fiubat
1991 tarih ve 32/2 say›l› karar›yla Eko-
nomik ve Sosyal Konsey’in 1990/20 sa-
y›l› karar› uyar›nca hükümet uzmanla-
r›ndan oluflan ad hoc ve aç›k uçlu bir
çal›flma grubu oluflturma karar› ald›¤›n›
an›msatarak,

Çal›flma grubunun faaliyetlerine ve ka-
rarlar›na birçok Devlet’in, uzman kuru-
luflun, hükümetler aras› organ›n, hükü-
met d›fl› kuruluflun ve bu arada özellik-
le özürlü kiflilerin kurulufllar›n›n kat›ld›-
¤›n› memnuniyetle kaydederek,

Ayr›ca, Üye Devletler’in çal›flma grubu-
na yapt›klar› de¤erli malî katk›lar› da
takdirle anarak,

Çal›flma grubunun her biri befl çal›flma
gününden oluflan üç oturumda görevini
tamamlad›¤›n› memnuniyetle belirterek,

Özürlü kiflilere eflit f›rsatlar tan›nmas› ile
ilgili Standart Kurallar tasla¤›n› haz›rla-
makla görevli aç›k uçlu ad hoc çal›flma
grubunun raporunu takdirle anarak,

Sosyal Kalk›nma Konseyi’nin 33. oturu-
munda çal›flma grubunun raporunda
yer alan Kurallar’la ilgili görüflmelerini
de dikkate alarak;

1. Bu karara ek olarak verilen Özürlü Ki-
flilerin Önündeki F›rsatlar›n Eflitlenmesi-
ne ‹liflkin Standart Kurallar’› benimser,

2. Üye Devletler’in özürlülere iliflkin ulu-
sal programlar›nda bu kurallar› uygula-
malar›n› talep eder,

3. Üye Devletler’i, Özel Raportör’ün ku-
rallar›n uygulanmas›na iliflkin bilgi ta-
leplerini karfl›lamalar› için teflvik eder,

4. Genel Sekreter’den Kurallar’›n uygu-
lanmas›n› yayg›nlaflt›rmas›n› ve bu ko-
nuda Genel Kurul’un ellinci oturumuna
bilgi sunmas›n› talep eder;

5. Üye Devletler’den, Kurallar’›n uygu-
lanmas›na maddî ve di¤er anlamlarda
her tür destek sa¤lamalar›n› ister.

G‹R‹fi

Konunun arka plan› ve güncel gereksi-
nimler

1. Dünyan›n her yerinde ve her toplum-

da, toplumun çeflitli düzeylerinde ol-
mak üzere özürlü insanlar vard›r. Özür-
lü insanlar›n say›s› hayli fazlad›r ve bu
say› giderek artmaktad›r.

2. Özürlülü¤ün hem nedenleri hem de
sonuçlar› dünyan›n de¤iflik yörelerinde
farkl›l›k göstermektedir. Bu farkl›l›klar,
sosyo-ekonomik koflullar›n ve Devlet-
ler’in yurttafllar›n›n esenli¤ini sa¤lamak
üzere yapt›klar›n›n farkl›l›¤›ndan kay-
naklanmaktad›r.

3. Özürlülerle ilgili bugünkü politikalar,
son 200 y›l içindeki geliflmelerin sonu-
cudur. Bu politikalar, birçok aç›dan,
farkl› dönemlerin genel yaflam koflulla-
r›n›, sosyal ve ekonomik politikalar›n›
yans›tmaktad›r. Ancak, özürlülük söz
konusu oldu¤unda, özürlü insanlar›n
yaflam koflullar›n› etkileyen özel birçok
durum vard›r. Cehalet, ihmal, bat›l
inançlar ve korkular, tarih boyunca
özürlüleri toplumdan d›fllayan ve gelifl-
melerini geciktiren sosyal etmenler ol-
mufltur. 

4. Özürlülükle ilgili politikalar zamanla
kurumlardaki alt düzey bak›mdan özür-
lü çocuklar›n e¤itimine ve yetiflkinlik
dönemlerinde özürlü olmufl kiflilerin re-
habilitasyonuna dönüfltürülmüfltür.
Özürlü insanlar bu rehabilitasyon ve
e¤itim sonucunda daha aktif hale gel-
mifller, böylece özürlülere iliflkin politi-
kalar›n daha da gelifltirilmesinde itici
gücü oluflturmufllard›r. Özürlü insanlar,
aileleri ve onlardan yana olanlar çeflitli
dernekler kurmufllar, bu dernekler

Özürlü Kiflilerin
Önündeki F›rsatlar›n
Eflitlenmesine ‹liflkin

Standart Kurallar
Genel Kurul’un, Üçüncü Komite’nin (A/48/627) Rapor’u üzerine 20

Aral›k 1993 tarihinde ald›¤› 48/96 say›l› karar› 



768 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

özürlüler için daha üst düzeyde koflulla-
r›n mücadelesini vermifltir. ‹kinci Dünya
Savafl›’ndan sonra ise toplumla bütün-
leflme ve normalleflme kavramlar› ön
plana ç›km›flt›r. Bu kavramlar, özürlü in-
sanlar›n yapabilirliklerinin giderek daha
çok tan›nd›¤›n›n göstergeleridir.

5. 1960’lar›n sonuna do¤ru kimi ülke-
lerdeki özürlülerin oluflturduklar› kuru-
lufllar, yeni bir özürlülük kavram› gelifl-
tirmeye bafllam›flt›r. Bu kavram, özürlü
insanlar›n karfl›laflt›klar› s›n›rlamalar, or-
tamlar›n tasar›m› ve yap›s› ile genel nü-
fusun tav›rlar› aras›ndaki iliflkiyi ortaya
koymufltur. Bu arada, geliflmekte olan
ülkelerde özürlülerin sorunlar› giderek
daha fazla vurgulanmaya bafllam›flt›r.
Bu ülkelerden kimilerinde genel nüfus
içinde özürlülerin oran›n›n hayli yüksek
oldu¤u ve bunlar›n aras›nda da önemli
bir bölümün afl›r› yoksullardan olufltu-
¤u tahmin edilmektedir.

Daha önceki uluslararas› giriflimler

6. Özürlü insanlar›n haklar›, uzunca bir
süredir Birleflmifl Milletler’de ve di¤er
uluslararas› kurulufllarda önem verilen
bir konudur, 1981 y›l›nda ilân edilen
Uluslararas› Özürlüler Y›l›’n›n en önem-
li sonuçlar›ndan biri, Birleflmifl Milletler
Genel Kurulu’nun 3 Aral›k 1982 tari-
hinde 37/52 say›l› karar›yla benimse-
nen Özürlü ‹nsanlarla ‹lgili Eylem Prog-
ram› olmufltur. ‹lan edilen y›l ve Dünya
Program› bu alanda daha fazla yol al›n-
mas› için ciddî bir itilim sa¤lam›flt›r. Ge-
rek Özürlüler Y›l› gerekse Eylem Prog-
ram›, özürlü insanlar›n toplumdaki bafl-
ka insanlarla ayn› f›rsatlara sahip olma-
s›, ekonomik ve sosyal kalk›nma sonu-
cunda yaflam koflullar›nda sa¤lanan iyi-
leflmelerden eflit biçimde yararlanmas›
gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Yine ilk kez
bu dönemde, engel, özürlü insanlar ile
çevreleri aras›ndaki iliflkinin bir fonksi-
yonu olarak tan›mlanm›flt›r.

7. Özürlü ‹nsanlarla ‹lgili Eylem Progra-
m›’n›n Uygulanmas›n› ‹zlemekle Görev-
li Uzmanlar›n Küresel Toplant›s›, Birlefl-
mifl Milletler Özürlüler Ony›l›’n›n tam
ortas›nda, 1987 y›l›nda Stockholm’de
gerçeklefltirilmifltir. Bu toplant›da, gele-
cek y›llardaki eylemlerde gözetilecek
öncelikleri belirleyen bir yol gösterici

felsefenin benimsenmesi önerilmifltir.
Bu felsefenin temilini de özürlü insanla-
r›n haklar›n›n tan›nmas›n›n oluflturmas›
gerekti¤i belirtilmifltir.

8. Sonuçta Toplant›, Genel Kurul’un
özel bir konferans toplamas›n›, bu top-
lant›da özürlü insanlara karfl› her tür
ayr›mc›l›¤›n sona erdirilmesini sa¤laya-
cak uluslararas› bir sözleflme tasla¤›n›n
ortaya ç›kar›lmas›n› ve nihaî belgenin
on y›l sonunda Devletler taraf›ndan
onaylanmas›n› tavsiye etmifltir.

9.Sözleflme’nin özet bir tasla¤› ‹talya
taraf›ndan haz›rlanarak Genel Kurul’un
k›rk ikinci oturumuna sunulmufltur.
Taslakla ilgili sunufllar k›rk dördüncü
oturumda ‹sveç taraf›ndan da yap›lm›fl-
t›r. Ne var ki, her iki oturumda da, böy-
le bir Sözleflme’nin uygunlu¤u konu-
sunda bir görüfl birli¤ine var›lamam›fl-
t›r. Birçok temsilci, halen mevcut insan
haklar› belgelerinin özürlü insanlara di-
¤er insanlara tan›nan haklar›n ayn›s›n›
tan›d›¤› görüflünü savunmufltur.

Standart kurallara do¤ru 

10. Genel Kurul kararlar› do¤rultusun-
da hareket eden Ekonomik ve Sosyal
Konsey 1990 y›l›nda yapt›¤› ilk düzenli
oturumunda farkl› türde bir uluslarara-
s› belge haz›rlanabilece¤i sonucuna
varm›flt›r. Konsey, 24 May›s 1990 ve
1990/26 say›l› karar› ile Sosyal Kalk›n-
ma Konferans›’na, yapaca¤› otuz ikinci
oturumda, hükümet uzmanlar›ndan
oluflan, aç›k uçlu ve finansman› gönül-
lü kurulufllarca sa¤lanacak bir ad hoc
çal›flma grubunun oluflturulmas› için
yetkilendirdi. Bu çal›flma grubunun, uz-
man kurulufllarla, hükümetler aras› di-
¤er organlarla ve hükümet d›fl› kurulufl-
larla, bu arada özellikle özürlü kiflilerin
kurulufllar›yla yak›n temas halinde özür-
lü çocuklara, gençlere ve yetiflkinlere
eflit f›rsatlar tan›nmas›yla ilgili standart
kurallar› gelifltirmesi öngörülmekteydi.
Komisyon’dan, böyle bir çal›flma grubu
oluflturmas›, bu grubun haz›rlad›¤› ku-
rallar› 1993 y›l›nda Konsey taraf›ndan
de¤erlendirilmek ve Genel Kurul’un
k›rk sekizinci oturumuna sunulmak
üzere son haline getirmesi talep edildi.

11. Genel Kurul’un k›rk beflinci oturu-

mundaki Üçüncü Komite’nin daha son-
raki görüflmeleri, özürlü insanlar›n eflit
f›rsatlardan yararlanmalar›n› sa¤laya-
cak standart kurallar›n gelifltirilmesini
öngören yeni giriflime önemli bir des-
tek sa¤land›¤›n› göstermifltir.

12. Sosyal Kalk›nma Komisyonu’nun
otuz ikinci oturumunda standart kural-
lar giriflimi çok say›da temsilcinin deste-
¤ini kazand› ve görüflmeler sonucunda
32/2 say›l› karar 20 fiubat 1991 tarihin-
de kabul edildi. Bu çerçevede Komis-
yon, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in
1990/26 say›l› karar› uyar›nca aç›k uçlu
ve ad hoc bir çal›flma grubunun olufltu-
rulmas›n› kararlaflt›rd›.

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatlar›n
Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar’›n amac› ve içeri¤i

13. Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatla-
r›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart Kural-
lar, Birleflmifl Milletler Özürlüler Ony›l›
(1983-1992) s›ras›nda edinilen dene-
yimlere dayanmaktad›r. ‹nsan Haklar›
Evrensel Bildirgesi, Uluslararas› Ekono-
mik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözlefl-
mesi, Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Hak-
lar Sözleflmesi, Çocuk Haklar›na Dair
Sözleflme ile Kad›nlara Karfl› Her Tür
Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflme-
si’nden oluflan Uluslararas› ‹nsan Hak-
lar› Senedi ile birlikte Özürlülerle ‹lgili
Dünya Eylem Program›, Kurallar’›n siya-
sal ve ahlâkî temelini oluflturmaktad›r. 

14. Kurallar zorlay›c› olmamakla birlik-
te, çok say›da Devlet’in uluslararas› hu-
kuktaki bir kurala uyma niyetiyle bu Ku-
rallar’› uygulamalar› durumunda Kural-
lar uluslararas› örf ve âdet hukukunun
bir parças› haline gelebilirler. Kurallar,
özürlü insanlar›n önündeki f›rsatlar›n
eflitlenmesine yönelik giriflimler aç›s›n-
dan Devletler’den güçlü bir siyasal ve
ahlâkî ba¤l›l›k talep etmektedir. Sorum-
luluk, eylem ve iflbirli¤i alanlar›nda
önemli ilkeler belirtilmifltir. Yaflam kali-
tesi, tam kat›l›m ve eflitlik aç›s›ndan be-
lirleyici önem tafl›yan alanlara iflaret
edilmifltir. Kurallar, özürlü insanlara ve
kurulufllar›na politikalar›n› belirlemeleri
ve giriflimleri aç›s›ndan yararlanabile-
cekleri bir belge sunmaktad›r. Devlet-
ler, Birleflmifl Milletler ve di¤er uluslara-
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ras› kurulufllar aras›ndaki teknik ve eko-
nomik iflbirli¤inin temeli de yine bu Ku-
rallar’dad›r.

15. Kurallar’›n amac›, k›z ve erkek ço-
cuklar›n, erkeklerin ve kad›nlar›n, top-
lumlar›n›n üyeleri olarak, baflkalar› ile
ayn› haklar› kullanabilmeleri ve yüküm-
lülükleri yerine getirebilmelerini güven-
ce alt›na almakt›r. Dünyadaki bütün
toplumlarda, özürlü insanlar›n haklar›n›
ve özgürlüklerini kullanabilmelerini k›-
s›tlayan, onlar›n içinde yer ald›klar› top-
lumun etkinliklerine eksiksiz biçimde
kat›labilmelerini güçlefltiren engeller
hâlâ vard›r. Devletler’in sorumlulu¤u,
bu tür engellerin ortadan kald›r›lmas›
için gerekli giriflimlerde bulunmalar›n›
gerektirmektedir. Özürlü insanlar ve
kurulufllar›, çal›flma ortaklar› olarak bu
süreçte önemli bir rol oynamal›d›rlar.
Özürlü insanlar için f›rsatlar›n eflitlen-
mesi, insan kaynaklar›n›n harekete ge-
çirilmesine yönelik genel ve dünya ölçe-
¤indeki çabaya önemli bir katk› sa¤la-
yacakt›r. Bu arada, kad›nlar, çocuklar,
yafll›lar, yoksullar, göçmen iflçiler, iki ya
da daha fazla özrü bulunanlar, yerli
halklar ve etnik az›nl›klar gibi kesimlere
özel dikkat gösterilmesi gerekebilir. Ay-
r›ca, özen gösterilmesi gereken özel
gereksinimleri olan çok say›da özürlü
mültecinin varl›¤› da unutulmamal›d›r.

Özürlülükle ilgili politikalarda temel
kavramlar

16. Afla¤›da de¤inilen kavramlar Kural-
lar’da s›k s›k yer almaktad›r. Bunlar, as-
l›nda Özürlülerle ‹lgili Dünya Eylem
Program›’nda yer alan kavramlardan
hareketle gelifltirilmifltir. Kimi durumlar-
da ise bu kavramlar Birleflmifl Milletler
Özürlüler Ony›l› s›ras›nda meydana ge-
len geliflmeleri yans›tmaktad›r.

Özürlülük ve engel

17. “Özürlülük” terimi, dünyan›n her-
hangi bir ülkesinde, herhangi bir kesi-
min karfl›laflt›¤› çok say›da ve de¤iflik ifl-
levsel s›n›rl›l›klar› özetlemektedir. ‹nsan-
lar, fiziksel, zihinsel ya da alg›sal aç›dan
özürlü olabilecekleri gibi t›bbî koflullar›
ya da zihinsel hastal›klar› nedeniyle de
bu durumda olabilirler. Bu tür kusurlar,
koflullar ya da hastal›klar geçici de ola-
bilir kal›c› da. 

18. “Engel” terimi, toplum yaflam›nda,
baflkalar›yla eflit düzeyde yer alma f›r-
satlar›n›n yitirilmesi ya da s›n›rlanmas›
anlam›na gelir. Bu içeri¤iyle terim,
özürlü bir insan ile çevresi aras›ndaki
karfl›laflmay› anlat›r. Bu terimin kullan›l-
mas›n›n amac›, çevrede ve toplumdaki
birçok örgütlü faaliyette, örne¤in bilgi-
lendirme, iletiflim ve e¤itim gibi alanlar-
da var olup özürlülerin eflit koflullarda
kat›l›m›n› önleyen eksikliklerin vurgu-
lanmas›d›r. 
19. “Özürlülük” ve “engel” terimlerinin
yukar›daki 17. ve 18. paragraflarda ta-
n›mland›klar› gibi kullan›lmas›, ça¤dafl
özürlülük tarihi aç›s›ndan ele al›nmal›-
d›r. 1970’li y›llarda, özürlü insanlar›n ve
bu alanda görev yapan mesleklerden
kiflilerin kurulufllar›, zaman›n terminolo-
jisine güçlü bir tepki göstermekteydiler.
“Özürlülük” ve “engel” terimleri genel-
likle mu¤lak ya da kar›fl›kl›klara yol aça-
cak biçimde kullan›l›yor, bu da politika-
lar›n belirlenmesinde ve somut giriflim-
lerde güçlüklere yol aç›yordu. O zama-
n›n terminolojisi, çevreleyen toplumda-
ki kusurlara ve yetersizliklere önem ver-
meyen t›bbî ve diagnostik bir yaklafl›m›
yans›t›yordu.
20. 1980 y›l›nda Dünya Sa¤l›k Örgütü,
kusurluluk, özürlülük ve engellerin
uluslararas› bir s›n›flamas›n› benimsedi.
Bu s›n›flama, hem daha kesin, hem de
göreli bir yaklafl›m› temsil ediyordu. Ku-
sur, Özür ve Engellerin Uluslararas› S›-
n›flamas›, “kusur”, “özür” ve “engel”
terimleri aras›nda aç›k bir ayr›m gözet-
mektedir. Bu tan›mlar›yla terimler, re-
habilitasyon, e¤itim, istatistik, politika,
yasama, demografi, sosyoloji,ekonomi
ve antropoloji alanlar›nda yayg›n biçim-
de kullan›lmaktad›r. Kavramlar› kulla-
nanlardan kimileri, bu S›n›flama’n›n,
yapt›¤› “engel” tan›m› ile yine çok t›bbî
kald›¤›, bireyi fazla merkez ald›¤›, bu
nedenle de sosyal koflullar ve beklenti-
ler ile bireyin yapabilirlikleri aras›ndaki
etkileflime yeterince aç›kl›k getirmeye-
bilece¤i yolundaki kayg›lar›n› dile getir-
diler. Gerek bu yöndeki kayg›lar gerek-
se belgenin yay›nlanmas› üzerinden ge-
çen 12 y›l içinde dile getirilen di¤er gö-
rüfller S›n›flaman›n daha sonraki reviz-
yonlar›nda dikkate al›nacakt›r.

21. Dünya Eylem Program›’n›n uygu-
lanmas› s›ras›nda edinilen deneyim ve
Birleflmifl Milletler Özürlüler Ony›l› s›ra-
s›ndaki tart›flmalar sonucunda, özürlü-
lükle ilgili konulara ve bu alanda kulla-
n›lan terminolojiye iliflkin bilgiler derin-
lik kazand› ve konuya iliflkin kavray›fl
daha da geliflti. Bugünkü terminoloji
hem bireyin özel gereksinimlerini (ör-
ne¤in rehabilitasyon ve teknik gereksi-
nimler gibi) hem de toplumdaki yeter-
sizlikleri (kat›l›ma iliflkin çeflitli engeller)
dikkate alma gereklili¤ini kabul etmek-
tedir.

Önleme

22. “Önleme” terimi, fiziksel, zihinsel,
psikiyatrik ya da alg›sal kusurlar›n orta-
ya ç›kmas›n› önlemeye yönelik giriflim-
leri (ilksel önlem) ya da bu kusurlar›n
kal›c› bir ifllevsel s›n›rl›l›¤a ya da özre yol
açmas›n› engelleyeme yönelik müdaha-
leleri (ikincil önlem) anlat›r. Önleme,
de¤iflik türde birçok giriflimi kapsar. Ör-
ne¤in, temel sa¤l›k hizmetleri, do¤um
öncesi ve sonras› bak›m, beslenme e¤i-
timi, bulafl›c› hastal›klara karfl› ba¤›fl›k-
lama kampanyalar›, salg›n hastal›klara
karfl› önlemler, güvenlik yönetmelikleri,
de¤iflik ortamlardaki kazalar›n önlen-
mesine yönelik programlar, iflyerlerinin
meslekî hastal›klar›n ve kazalar›n orta-
ya ç›kmas›n› engelleyecek biçimde dü-
zenlenmesi, çevre kirlenmesinden ya
da silahl› çat›flmalardan kaynaklanan
özürlülüklerin önlenmesi vb. hep bu
kapsamdad›r.

Rehabilitasyon

23. “Rehabilitasyon” terimi, özürlü in-
sanlar›n, optimal fiziksel, alg›sal, dü-
flünsel, psikiyatrik ve/veya sosyal ifllev-
sellik düzeylerine getirilmelerini ve bu
düzeylerde tutulmalar›na, böylelikle ya-
flamlar›n› de¤ifltirip daha üst bir ba¤›m-
s›zl›k düzeyine ç›kabilmeleri için gerekli
araçlar›n sa¤lanmas›n› hedefleyen süre-
ci anlat›r. Rehabilitasyon kapsam›na, ifl-
levsellik kazand›rma/yitirilen ifllevselli¤i
geri getirme, bir ifllev yitimini ya da s›-
n›rl›l›¤›n› baflka yollardan telâfi etme gi-
bi müdahaleler girer. Rehabilitasyon
sürecinde ilksel t›bbî müdahale söz ko-
nusu de¤ildir. Bunun yerine daha te-
mel ve genel rehabilitasyondan, örne-
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¤in meslekî rehabilitasyon gibi, amaç
yönelimli etkinliklere uzanan müdaha-
leler bu kapsama girer.

F›rsatlar›n eflitlenmesi

24. “F›rsatlar›n eflitlenmesi” terimi, ör-
ne¤in hizmetler, etkinlikler, bilgilendir-
me ve dökümantasyon gibi çeflitli top-
lum ve çevre sistemlerinin herkese,
özellikle de özürlülere sunuldu¤u süre-
ci anlat›r.

25. Eflit haklar ilkesi, tek tek her bireyin
gereksinimlerinin di¤erlerininkiyle eflit
önemde olmas›n›, bu gereksinimlerin
toplumlar›n planlanmas›nda esas al›n-
mas›n› ve bütün kaynaklar›n bütün bi-
reylere eflit kat›l›m f›rsat› tan›yacak bi-
çimde kullan›lmas›n› öngörür.

26. Özürlü insanlar toplumun üyeleridir
ve kendi yerel toplumlar› içinde kalma
haklar› vard›r. Gereksinim duyduklar›
deste¤e, e¤itim, sa¤l›k, istihdam ve
sosyal hizmetler alan›ndaki normal ya-
p›lar içinde ulaflabilmeleri gerekir. 

27. Özürlü insanlar nas›l baflkalar›yla
eflit haklara sahip olacaklarsa, üstlen-
dikleri yükümlülükler de böyle olmal›-
d›r. Özürlüler haklar›na kavufltukça,
toplumlar›n bu kiflilerden bekledikleri
de artmal›d›r. Eflit f›rsatlar sürecinin bir
parças› halinde, özürlü insanlara top-
lumlar›n›n birer üyesi olarak bütün so-
rumluluklar›n› üstlenmelerinde yard›m-
c› olunmal›d›r.

ÖNSÖZ

Devletler,

Birleflmifl Milletler fiart› gere¤ince, da-
ha yüksek yaflam standartlar›na, tam is-
tihdama, ekonomik ve sosyal ilerleme
ve kalk›nma koflullar›na ulaflmak üzere
Birleflmifl Milletler kurulufllar› ile iflbirli¤i
halinde, tek tek ve ortak giriflimlerde
bulunma taahhüdünü göz önünde bu-
lundurarak,

‹nsan haklar›na ve temel özgürlüklere,
sosyal adalete ve fiart’ta belirilen insa-
n›n de¤eri ve sayg›nl›¤› ilkelerine ba¤l›-
l›¤›n› teyit ederek,

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nde,
Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve Kültü-
rel Haklar Sözleflmesi’nde ve Uluslara-
ras› Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözleflme-

si’nde yer alan uluslararas› insan hakla-
r› standartlar›n› an›msayarak ve bu bel-
gelerde yer alan haklar›n ayr›m gözet-
meksizin bütün insanlara eflit biçimde
tan›nmas› gereklili¤inin alt›n› çizerek,

Özürlülük nedeniyle ayr›mc›l›k yap›lma-
s›n› yasaklayan ve özürlü çocuklar›n
haklar›n›n güvence alt›na al›nmas› için
özel önlemleri öngören Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflme ile özürlülükle ilgili
koruyucu kimi önlemlere de yer veren
Bütün Göçmen ‹flçilerin ve Aile Üyeleri-
nin Haklar›n›n Korunmas› Uluslararas›
Sözleflmesi’ni an›msayarak,

Ayr›ca, Kad›nlara Karfl› Her Tür Ayr›mc›-
l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi’nin özürlü
k›z çocuklarla kad›nlar›n haklar›n› gü-
vence alt›na alan hükümlerini de an›m-
sayarak ve bu arada Özürlülerin Hakla-
r› Bildirgesi, Zihinsel Özürlülerin Hakla-
r›na ‹liflkin Bildirge, Sosyal ‹lerleme ve
Kalk›nma Bildirgesi, Zihinsel Özürlülerin
Korunmalar›na ve Bu Alandaki Sa¤l›k
Hizmetlerine ‹liflkin ‹lkeler ile birlikte
Genel Kurul’ca benimsenen ilgili di¤er
belgeleri gözeterek,

Bu arada, özürlü insanlar›n istihdamda
yer almalar›na at›fta bulunanlar baflta
olmak üzere Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tü taraf›ndan benimsenen Sözleflme’ler
ve tavsiye kararlar›n› gözeterek,

Herkes için E¤itim Dünya Bildirgesi bafl-
ta olmak üzere Birleflmifl Milletler E¤i-
tim, Bilim ve Kültür Örgütü, Birleflmifl
Milletler Çocuk Fonu ve ilgili di¤er ku-
rulufllar taraf›ndan yap›lan çal›flmalar›
ve tavsiyeleri dikkate alarak,

Devletler’in çevrenin korunmas›na yö-
nelik taahhütlerini kaydederek,

Silahl› çat›flmalar›n yol açt›¤› y›k›m› tes-
pit ederek ve k›t kaynaklar›n silahlan-
ma için kullan›lmas› gerçe¤ini üzüntüy-
le not ederek,

Özürlülerle ‹lgili Dünya Eylem Program›
ile burada yer alan f›rsat eflitli¤i tan›m›-
n›n, uluslararas› toplulu¤un çeflitli ulus-
lararas› belgelere ve tavsiyelere pratik
ve somut içerik kazand›rma yönündeki
içten çabalar›n›n göstergesi sayarak,

Birleflmifl Milletler Özürlüler Ony›l›’n›n
(1983-1992) Dünya Eylem Program›’n›
uygulama hedefinin geçerlili¤ini hâlâ

korudu¤unu ve bu hedefin ivedi ve sü-
rekli giriflimleri gerektirdi¤ini bilerek,  

Dünya Eylem Program›’n›n, geliflmekte
olan ve sanayileflmifl ülkeler için eflit ge-
çerlilik tafl›yan kavramlara dayand›¤›n›
saptayarak,

Özürlü insanlar›n insan haklar›ndan ek-
siksiz ve eflit biçimde yararlanabilmeleri
ve topluma kat›labilmeleri için yo¤un
çabalar›n gerekli oldu¤una iflaret ede-
rek,

Özürlü kiflilerle ana-babalar›n›n, vasileri-
nin, avukatlar›n›n ve kurulufllar›n›n,
özürlülerin kiflisel, siyasal, ekonomik,
sosyal ve kültürel haklar›n› etkileyecek
bütün önlemlerin planlanmas›nda ve
uygulanmas›nda Devletler’le aktif bi-
çimde iflbirli¤i yapmalar› gereklili¤inin
alt›n› bir kez daha çizerek,

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in
1990/26 say›l› karar› gere¤ince, özürlü
insanlar›n baflkalar›yla eflit f›rsatlara sa-
hip olmalar›n› öngören ve Dünya Eylem
Plan›’nda s›ralanan önlemlere dayana-
rak, 

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatlar›n
Eflitlenmesine ‹liflkin Standart Kurallar,
afla¤›daki amaçlar çerçevesinde benim-
semifl bulunmaktad›r:

(a) Özürlülük alan›ndaki her tür müda-
hale ve giriflimin, özürlülerin koflul-
lar›na ve özel gereksinimlerine ilifl-
kin bilgi ve deneyim temeline da-
yanmas› gerekti¤inin vurgulanmas›;

(b) Toplamsal örgütlenmenin her yönü-
nün herkes için eriflilebilir k›l›nmas›
sürecinin, sosyo-ekonomik kalk›n-
man›n temel amac› oldu¤unun vur-
gulanmas›;

(c) Özürlülük alan›ndaki sosyal politika-
lar›n, gerekti¤i durumlarda uluslara-
ras› iflbirli¤inin aktif biçimde destek-
lenmesi dahil belirleyici yönlerinin
belirlenmesi;

(d) F›rsatlar›n eflitlenmesi bak›m›ndan
siyasal karar alma süreçlerinde ge-
reksinim duyulan modellerin sa¤-
lanmas›; bu arada, teknik ve ekono-
mik düzeyler aras›ndaki büyük fark-
l›l›klar›n gözetilmesi, sürecin içinde
geliflti¤i özgün kültürel koflullarla
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özürlü kiflilerin bu sürece kat›lmala-
r›n›n gerekti¤i biçimde önemsen-
mesi;

(e) Devletler, Birleflmifl Milletler sistemi-
nin organlar›, di¤er hükümetler ara-
s› organlar ve özürlülerin kendi ku-
rulufllar› aras›nda yak›n iflbirli¤ini
sa¤layacak ulusal mekanizmalar›n
önerilmesi;

(f) Devletler’in özürlü kifliler için eflit f›r-
satlar sa¤lamaya çal›flt›klar› sürecin
izlenebilmesi için etkili bir mekaniz-
man›n önerilmesi. 

1. Efi‹T KATILIMIN ÖN KOfiULLARI

Kural 1. Bilinç ve duyarl›l›k gelifltirme

Devletler, toplumda, özürlü kifliler ile
onlar›n haklar›, gereksinimleri, potansi-
yelleri ve katk›lar› konusunda bilinç ve
duyarl›l›k gelifltirmek üzere giriflimlerde
bulunacaklard›r.

1. Devletler, sorumlu mercilerin, özürlü
kiflilere, ailelerine, bu alandaki meslek-
ten kiflilere ve genel kamuoyuna yöne-
lik programlar ve hizmetler konusunda
güncel bilgiler vermelerini sa¤lamal›d›r.
Özürlü kiflilere sa¤lanacak bilgiler, bu
kiflilerin yararlanabilecekleri biçimde ol-
mal›d›r.

2. Devletler, özürlü insanlar ve bu alan-
daki politikalarla ilgili bilgilendirme
kampanyalar› bafllatmal› ve süren kam-
panyalar› desteklemeli, özürlü kiflilerin
baflkalar›yla ayn› hak ve yükümlülükle-
re sahip yurttafllar olduklar› mesaj›n›
iletmeli ve böylece tam kat›l›m›n önün-
deki bütün engelleri kald›rmay› amaçla-
yan giriflimleri gerekçelendirmelidir.

3. Devletler, özürlü kiflilerin medya ta-
raf›ndan olumlu biçimde yans›t›lmas›n›
teflvik etmeli, bu konuda özürlü kiflile-
rin kendi kurulufllar›na dan›fl›lmal›d›r.

4. Devletler, halk e¤itim programlar›-
n›n, tam kat›l›m ve eflitlik ilkelerini bü-
tün yönleriyle yans›tmas›n› sa¤lamal›-
d›r.

5. Devletler, özürlü kiflileri, ailelerini ve
kurulufllar›n›, özürlülükle ilgili halk e¤i-
tim programlar›nda yer almaya davet
etmelidir.

6. Devlet, özel sektördeki iflletmeleri,
özürlülükle ilgili konular› bütün etkinlik-

lerinde ele almalar› için teflvik etmelidir.

7. Devletler, özürlü kiflilerin kendi hak-
lar›na ve potansiyellerine iliflkin bilinç
ve duyarl›l›k düzeyini yükseltmeyi he-
defleyen programlar bafllatmal› ve bu
programlar› yayg›nlaflt›rmal›d›r. Özürlü
kiflilerin kendilerine güvenlerinin artma-
s› ve kendi bafllar›na ifl yapabilecek du-
ruma gelmeleri, f›rsatlardan daha iyi
yararlanmalar›n› sa¤layacakt›r.

8. Bilinç ve duyarl›l›k gelifltirme, özürlü
çocuklar›n e¤itiminin ve rehabilitasyon
çal›flmalar›n›n önemli bir parças›n› olufl-
turmal›d›r. Özürlü kifliler ayr›ca kendi
kurulufllar› arac›l›¤›yla birbirlerinin bilinç
ve duyarl›l›k düzeyini gelifltirmeye çal›fl-
mal›d›r.

9. Bilinç ve duyarl›l›k gelifltirme, bütün
çocuklara yönelik e¤itimin bir parças›
olmal›, ayr›ca ö¤retmen e¤itimi ile di-
¤er mesleklerdeki e¤itime içsellefltiril-
melidir.

Kural 2. T›bbî bak›m

Devletler, özürlü insanlara etkili t›bbî
bak›m verilmesini sa¤lamal›d›r.

1. Devletler, çeflitli dallardan insanlar›n
oluflturduklar› ekiplerin özürlülü¤e yol
açabilecek kusurlar›n erken tan›s›na,
de¤erlendirilmesine ve tedavisine yöne-
lik programlar›n gelifltirilmesini sa¤la-
mal›d›r. Bu yöndeki çabalar, sonuçta
özürlülü¤e yol açabilecek durumlar›n
önlenmesi, azalt›lmas› ya da ortadan
kald›r›lmas›na yard›mc› olabilir. Bu tür
programlar özürlülerin ve ailelerinin bi-
reysel düzeyde tam kat›l›m›n›, özürlüle-
rin kurulufllar›n›n ise planlama ve de-
¤erlendirme düzeylerinde katk›lar›n›
sa¤lamal›d›r.

2. Yerel toplum görevlileri, kusurlar›n
önceden tan›s›, birinci elden yard›m ve
ilgili yerlere sevk gibi alanlarda hizmet
verebilecek biçimde e¤itilmelidirler. 

3. Devletler, özürlü kiflilerin, özellikle
de bebeklerin ve çocuklar›n, toplumda-
ki di¤er insanlara yönelik ayn› sa¤l›k
hizmetleri sistemi dahilinde, ayn› dü-
zeyde bak›m ve hizmet alabilmelerini
sa¤lamal›d›r.

4. Devletler, bütün ana ve yard›mc›
sa¤l›k görevlilerinin, özürlülere hizmet

ve bak›m verebilme aç›s›ndan yeterli
e¤itime ve donan›ma sahip olmalar›n›,
uygun tedavi yöntem ve teknolojilerine
ulaflabilmelerini sa¤lamal›d›r.

5. Devletler, ana ve yard›mc› sa¤l›k gö-
revlileri ile ilgili di¤er personelin, ana-
babalara yanl›fl tavsiyelerde bulunarak
çocuklar›na iliflkin seçeneklerini k›s›tla-
mayacak gerekli e¤itimi görmelerini
sa¤lamal›d›r. Bu e¤itim süreklilik içer-
meli ve alana iliflkin en son bilgilere da-
yanmal›d›r.

6. Devletler, özürlü kiflilere, ifllevsellik
düzeylerini korumalar›n› ya da gelifltir-
melerini sa¤layacak düzenli tedavi hiz-
metlerinin ve ilaçlar›n›n temin edilmesi-
ni sa¤lamal›d›r.

Kural 3. Rehabilitasyon*

* Rehabilitasyon, özürlülere yönelik uy-
gulamalarda temel bir kavram olup ta-
n›m› girifl bölümünün 23. paragraf›nda
yap›lmaktad›r.

Devletler, özürlü kiflilere, ba¤›ms›zl›k ve
ifllevselliklerinin en üst düzeyine ulafl-
malar›na ve bu düzeyi korumalar›na
yard›mc› olacak rehabilitasyon hizmet-
lerini sa¤lamal›d›r.

1. Devletler, bütün özürlü gruplar› için
ulusal rehabilitasyon programlar› gelifl-
tirmelidir. Bu tür programlar, özürlü ki-
flilerin somut bireysel gereksinimlerini,
tam kat›l›m ve eflitlik ilkelerini temel al-
mal›d›r.

2. Bu tür programlar, örne¤in özürlü-
lük nedeniyle yerine getirilemeyen bir
ifllevi gelifltirmek ya da telâfi etmek
amac›n› tafl›yan beceri e¤itimini, özürlü
kiflilere ve ailelerine dan›flmanl›k, bu ki-
flilerin kendi ifllerini yapabilmelerinin
sa¤lanmas› ve de¤erlendirme ve reh-
berlik gibi genifl bir alana yay›lan etkin-
likleri kapsamal›d›r.

3. A¤›r ve/veya birden çok özrü olan ve
rehabilitasyon gereksinimi duyan bü-
tün özürlü kifliler rehabilitasyon hizmet-
leri alabilmelidir.

4. Özürlü kifliler ve aileleri, kendilerini il-
gilendiren rehabilitasyon tasar›m›na ve
hizmetlerinin düzenlenmesine kat›labil-
melidirler.

5. Rehabilitasyon hizmetleri, özürlü ki-



772 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›

flilerin yaflad›klar› yerel toplumlarda ula-
fl›labilir olmal›d›r. Bununla birlikte, kimi
durumlarda, belirli bir e¤itim hedefine
ulafl›lmas› için, uygunsa sabit bir yerde
olmak üzere zaman s›n›r› olan özel re-
habilitasyon kurslar› düzenlenebilir.

6. Özürlü kifliler ve aileleri, rehabilitas-
yon çabalar›nda, örne¤in e¤itim gör-
müfl yetifltiriciler, e¤itmenler ve dan›fl-
manlar olarak bizzat yer almaya teflvik
edilmelidirler.

7. Devletler, rehabilitasyon programla-
r›n› oluflturur ve de¤erlendirirken özür-
lü kiflilerin kurulufllar›n›n deneyimlerin-
den yararlanmal›d›r.

Kural 4. Destek hizmetleri

Devletler, özürlü kiflilerin ba¤›ms›zl›k
düzeylerini gelifltirmelerine ve haklar›n›
fiilen kullanmalar›na yard›mc› olmak
amac›yla, özürlü kiflilere yönelik yar-
d›mc› aletler dahil olmak üzere destek
hizmetlerinin gelifltirilmesini ve teminini
sa¤lamal›d›r.

1. Devletler, f›rsatlar›n eflitlenmesini
sa¤lamada önemli bir önlem olarak,
özürlü kiflilerin gereksinimlerine göre,
yard›mc› aletlerin ve donan›m›n temini-
ni sa¤lamal›d›r.

2. Devletler, bu tür yard›mc› cihazlar›n
ve donan›m›n gelifltirilmesini, üretimini,
da¤›t›m›n› ve hizmete sunulmas›n› ve
alet ve donan›ma iliflkin bilgilerin yay-
g›nlaflt›r›lmas›n› desteklemelidir.

3. Bunun sa¤lanabilmesi için, genel
olarak yayg›n teknik know-how kulla-
n›lmal›d›r. Geliflmifl teknolojiye dayal›
sanayilerin bulundu¤u ülkelerde, yar-
d›mc› alet ve donan›m›n standartlar›n›
ve etkilili¤ini artt›rmak için bu sanayiler-
den azamî ölçülerde yararlan›lmal›d›r.
Mümkün oldu¤u durumlarda, yerel
malzemeleri ve üretim tesislerini kulla-
nan basit ve ucuz aletlerin gelifltirilme-
sini teflvik etmek önemlidir. Bu tür alet-
lerin üretilmesine özürlü kifliler de kat›-
labilirler.

4. Devletler, özürlü olup yard›mc› alet
gereksinimi olan bütün kiflilerin, maddî
imkânlar dahil olmak üzere bu aletlere
ulaflabilmelerini sa¤lamal›d›r. Bundan
kastedilen, söz konusu alet ve donan›-
m›n özürlü kiflilere ücretsiz olarak ya da

kendileri ve aileleri için malî külfet olufl-
turmayacak fiyatlardan sa¤lanmas›d›r. 

5. Devletler, yard›mc› aletlerin ve dona-
n›m›n teminine yönelik rehabilitasyon
programlar›nda, özürlü genç erkek ve
k›zlar aç›s›ndan, bu tür alet ve donan›-
m›n tasar›m›na, ömrüne ve yafla uy-
gunlu¤una ve özel gereksinimleri karfl›-
l›k vermesine dikkat etmelidir. 

6. Devletler, özellikle özürlülük durumu
çok a¤›r ve/veya birden fazla özürlülü-
¤ü olan kifliler söz konusu oldu¤unda
kiflisel yard›m programlar›n›n ve iletiflim
kurma hizmetlerinin gelifltirilmesini ve
teminini sa¤lamal›d›r. Bu tür program-
lar, özürlü kiflilerin evdeki, okuldaki, ifl-
teki ve bofl zamanlardaki gündelik ya-
flama kat›l›mlar›n› art›racakt›r.

7. Kiflisel yard›m programlar›, program-
lardan yararlanan özürlü kiflilerin, bu
programlar›n fiilen gerçekleflme biçi-
minde belirleyici olabilecekleri flekilde
tasarlan›p gelifltirilmelidir.

II. Efi‹T KATILIM ‹Ç‹N HEDEF ALANLAR

Kural 5. Eriflebilirlik

Devletler, toplumun bütün alanlar›nda-
ki f›rsatlar›n eflitlenmesi sürecinde eri-
flebilirli¤in genel önemini göz önüne al-
mal›d›r. Devletler, özürlülükleri ne olur-
sa olsun bütün özürlüler için, (a) fizik-
sel çevreyi eriflilebilir k›lan eylem prog-
ramlar› gelifltirmeli; ve (b) bilgilendirme
ve iletiflime eriflim sa¤layacak önlemleri
almal›d›r.

(a) Fiziksel ortama eriflim

1. Devletler, fiziksel çevreye kat›l›m› ön-
leyen engelleri kald›rmaya yönelik ön-
lemler almal›d›r. Bu önlemler çerçeve-
sinde, örne¤in konut, bina, toplu tafl›-
ma hizmetleri ve di¤er ulafl›m araçlar›,
caddeler ve di¤er d›fl mekanlara erifle-
bilirli¤i sa¤layacak standartlar ve k›la-
vuzlar gelifltirilmeli, ayn› alanda yasal
düzenlemelere gidilmesi düflünülmeli-
dir.

2. Devletler, mimarlar›n, inflaat mühen-
dislerinin ve fiziksel çevrenin tasar›m›
ve yap›lanmas›nda görev alan di¤er ki-
flilerin, özürlülerle ilgili politikalar ve eri-
flilebilirli¤i sa¤layan önlemler konusun-
da yeterince bilgi sahibi olmalar›n› sa¤-

lamal›d›r.

3. Eriflilebilirlikle ilgili koflullar, fiziksel
çevrenin yap›lanmas›nda daha ilk afla-
mada dikkate al›nmal›d›r.

4. Eriflilebilirli¤e iliflkin standartlar›n ve
normlar›n gelifltirilmesi s›ras›nda özürlü
kiflilerin kurulufllar›na da dan›fl›lmal›d›r.
Bu kurulufllar, kamuya ait yap›lar›n ta-
sar›m›nda daha ilk aflamalarda sürece
kat›lmal›, böylece söz konusu yap›lara
azamî eriflilebilirlik sa¤lanmal›d›r. 

(b) Bilgilendirme ve iletiflime eriflim

5. Özürlü kifliler ve uygun oldu¤u du-
rumlarda aileleri ve avukatlar›, yap›lan
tan›, haklar, mevcut hizmetler ve prog-
ramlar konusunda her aflamada eksik-
siz bilgilere eriflebilmelidirler. Bu tür bil-
giler, özürlü kiflilerin anlayabilecekleri
biçimlerde sa¤lanmal›d›r.

6. Devletler, bilgilendirme hizmetlerini
ve ilgili belgeleri her tür özürlü grubun
eriflebilece¤i hale getirmek için gerekli
stratejileri gelifltirmelidir. Görsel özrü
bulunan kifliler için Braille alfabesi,
bantlar, büyük bask› ve uygun di¤er
teknolojiler kullan›lmal›d›r. Bunun gibi,
iflitsel özrü ya da anlama güçlü¤ü olan
kifliler için de sesli bilgiye eriflimi sa¤la-
yacak uygun teknolojiler kullan›lmal›-
d›r. 

7. Sa¤›r çocuklar›n ailelerinde ve top-
lumlar›nda e¤itimi için iflaret dilinin kul-
lan›m› düflünülmelidir. Sa¤›rlarla di¤er-
leri aras›ndaki iletiflimi kolaylaflt›rmak
için iflaret dili ve çeviri hizmetlerinden
yararlan›lmal›d›r.

8. ‹letiflim özrü olan kiflilerin gereksi-
nimlerine de önem verilmelidir.

9. Devletler, baflta televizyon, radyo ve
gazeteler olmak üzere medyay›, yay›n-
lar›n› özürlü kiflilere aç›k hale getirmeye
teflvik etmelidir.

10. Devletler, genel olarak halk›n kulla-
n›m›na sunulan yeni kompüterize bilgi
ve hizmet sistemlerinin ya en bafltan ya
da daha sonraki uyarlamalarla özürlü
insanlar için de eriflilebilir olmas›n› sa¤-
lamal›d›r. 

11. Bilgilendirme hizmetlerini eriflilebilir
k›lmaya yönelik önlemler gelifltirilirken
özürlü kiflilerin kurulufllar›na da dan›fl›l-
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mal›d›r.

Kural 6. E¤itim

Devletler, özürlü çocuklara, gençlere
ve yetiflkinlere, baflkalar›yla bütünlefl-
mifl ortamlarda, eflit ilk, orta ve yüksek
e¤itim sa¤lama ilkesini tan›mal›d›r.
Devletler, özürlülerin e¤itiminin, genel
e¤itim sisteminin ayr›lmaz bir parças›
olmas›n› sa¤lamal›d›r.

1. E¤itim alan›ndaki yetkililer, özürlü ki-
flilerin bütünleflmifl ortamlarda e¤itim-
lerinin sa¤lanmas›ndan sorumludurlar.
Özürlü kiflilerin e¤itimi, ulusal e¤itim
planlama ve müfredat gelifltirme siste-
minin ve okullar›n düzenlenmesinin ay-
r›lmaz bir parças›n› oluflturur.

2. Örgün e¤itim sistemine ba¤l› okul-
lardaki e¤itim, çevirmen ve ilgili di¤er
hizmetlerin bulundurulmas›n› öngörür.
De¤iflik özürleri olan kiflilerin gereksi-
nimlerini karfl›layacak destek hizmetleri
ve eriflim olanaklar› sa¤lanmal›d›r.

3. Özürlü kiflilerin ana-babalar›ndan
oluflan gruplar ve özürlü kiflilerin kuru-
lufllar› e¤itim sürecinin her düzeyindeki
çal›flmalara kat›lmal›d›r.

4. E¤itimin zorunlu oldu¤u Devletler’de
e¤itim, durumlar› en a¤›r olanlar dahil,
özürlü bütün erkek ve k›z çocuklara
sa¤lanmal›d›r.

5. Afla¤›daki alanlara özel dikkat göste-
rilmelidir:

(a) Çok küçük yafllardaki özürlü çocuklar;

(b) Okul öncesi yafllardaki özürlü ço-
cuklar,

(c) Baflta kad›nlar olmak üzere özürlü
yetiflkinler.

6. Devletler, özürlü kiflilere genel e¤i-
tim sistemi içinde e¤itim sa¤lanmas›
için afla¤›dakileri yerine getirmelidir:

(a) Okul düzeyinde ve genel olarak
toplumda kavran›lan ve benimse-
nen, aç›kça ortaya konulmufl bir po-
litika;

(b) Müfredat›n esnek, uyarlama ve ek-
lere aç›k olmas›;

(c) Kaliteli e¤itim materyallerinin kulla-
n›lmas›, ö¤retmenlerin sürekli e¤iti-
mi ve destekleyici ö¤retmen hiz-
metleri.

7. Bütünlefltirilmifl e¤itim ve toplum
temelli programlar, özürlü kiflilere mali-
yet etkin e¤itim ve yetifltirme sa¤lan-
mas›nda tamamlay›c› yaklafl›mlar ola-
rak görülmelidir. Ulusal ölçekteki top-
lum temelli programlar, toplumlar›,
özürlü kiflilere yerel e¤itim sa¤lamak
üzere kendi kaynaklar›n› gelifltirip kul-
lanmaya teflvik edilmelidir.

8. Genel okul sisteminin özürlü bütün
kiflilerin gereksinimlerini henüz yeterin-
ce karfl›layabilecek durumda olmad›¤›
yerlerde özel e¤itim düflünülebilir. Özel
e¤itim, ö¤rencileri genel e¤itim sistemi
için haz›rlamay› amaçlamal›d›r. Bu tür
e¤itimin kalitesi, genel e¤itimle ayn›
standartlar› ve hedefleri gözetmeli ve
onunla yak›ndan ba¤lant›l› olmal›d›r.
Asgarî bir koflul olarak, özürlü ö¤renci-
lere, di¤erleri ile ayn› düzeyde e¤itim
kaynaklar› sa¤lanmal›d›r. Devletler,
özel e¤itim hizmetlerinin genel e¤itim-
le tedrici biçimde bütünlefltirilmesini
hedeflemelidir. Kimi durumlarda, özel
e¤itim, özürlü kimi ö¤renciler aç›s›ndan
en uygun e¤itim olarak kabul edilmek-
tedir.

9. Sa¤›r ve sa¤›r/kör kiflilerin özel ileti-
flim gereksinimleri nedeniyle, bu kiflile-
rin e¤itiminin özel okullarda ya da ge-
nel okullar›n özel s›n›flar›nda gerçeklefl-
tirilmesi daha uygun olabilir. Özellikle
ilk aflamada, bu kiflilere verilen dersle-
rin kültür aç›s›ndan duyarl› olmas›na,
böylece sa¤›r ya da sa¤›r/kör olan kifli-
lerin etkili bir iletiflime girebilmelerine
ve azamî ölçülerde ba¤›ms›zl›k kazan-
malar›na özen gösterilmelidir.

Kural 7. ‹stihdam

Devletler, özürlü kiflilerin, özellikle istih-
dam baflta olmak üzere insan olarak
haklar›n› her alanda kullanabilmelerini
sa¤lamal›d›r. Özürlü kifliler, gerek kent-
sel gerekse k›rsal alanlarda, iflgücü pi-
yasas›nda üretken ve iyi kazanç sa¤la-
yan ifller bulabilmelidirler.

1. ‹stihdam alan›ndaki yasalar ve yönet-
melikler, özürlü kiflilere karfl› ayr›m gö-
zetmemeli ve bu kiflilerin istihdam› önü-
ne engel koymamal›d›r.

2. Devletler, özürlü kiflilerin aç›k istih-
damla bütünleflmelerini desteklemeli-

dir. Bu aktif destek, çeflitli önlemler
arac›l›¤›yla sa¤lanabilir. Örne¤in, mes-
lekî e¤itim, özendirici nitelikte kota sis-
temleri, özel olarak özürlülere ayr›lm›fl
ya da onlar için tasarlanm›fl ifller, küçük
iflletmeler için kredi ve ba¤›fllar, özürlü
kifli istihdam eden iflletmelere kolayl›k
içeren anlaflmalar ve üretim öncelikleri,
vergi ba¤›fl›kl›klar› ve di¤er teknik ve
malî yard›mlar›n sa¤lanmas› bu tür ön-
lemler aras›ndad›r. Devletler, ayr›ca, ifl-
verenleri, özürlü çal›flanlara kolayl›k
sa¤layacak iflyeri uyarlamalar› yapmaya
teflvik etmelidirler. 

3. Devletler’in eylem programlar› flu
noktalar› içermelidir:

(a) ‹flyerlerinin ve buradaki tesislerin
farkl› özürlülüklere sahip insanlar›n
eriflimlerine olanak sa¤layacak bi-
çimde tasarlanmas›na ve uyarlan-
mas›na yönelik önlemler;

(b) Özürlü kiflilerin bu tür aletlere ve
donan›ma eriflimini sa¤layacak ön-
lemlerle birlikte, bu kiflilere yard›mc›
olacak araçlar›n ve donan›m›n üreti-
mine ve gelifltirilmesine olanak tan›-
yan yeni teknolojilerin desteklenme-
si ve kullan›lmas›;

(c) Kiflisel yard›m ve çeviri hizmetleri
dahil olmak üzere bu kiflilere gerek-
li e¤itim, yerlefltirme ve destek hiz-
metlerinin sa¤lanmas›.

4. Devletler, özürlü iflçilere yönelik
olumsuz tutumlar› ve önyarg›lar› aflma-
ya yönelik bilinçlendirme kampanyalar›-
n› bafllatmal› ve bu tür kampanyalar›
desteklemelidir.

5. Devlet’in iflveren konumunda oldu-
¤u yerlerde, özürlü kiflilerin kamu kesi-
minde çal›flt›r›lmalar› aç›s›ndan uygun
koflullar oluflturulmal›d›r.

6. Devletler, sendikalar ve iflveren kuru-
lufllar› iflbirli¤i yaparak özürlü kifliler için
eflit ifle al›m ve terfi politikalar› gelifltir-
meli, eflit istihdam ve ücret koflullar› ya-
ratmal›, ifl kazalar›n› ve sakatl›klar›n› ön-
lemek üzere iflyeri koflullar›n› iyilefltirme-
li ve iflleriyle ilgili nedenlerden dolay› ka-
l›c› sakatl›klar› olan kiflilerin rehabilitas-
yonu için gerekli önlemleri almal›d›r.

7. Özürlü insanlar için hedef, her za-
man, aç›k iflgücü piyasas›nda istihdam
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olanaklar› bulmak olmal›d›r. Gereksi-
nimleri aç›k istihdamda karfl›lanamaya-
cak özürlüler söz konusu oldu¤unda
ise, alternatif olarak koruma alt›na al›-
nan ya da özel olarak desteklenen istih-
dam biçimleri düflünülebilir. Bu tür
programlar›n kalitesinin, hizmet verdi¤i
kiflilerin iflgücü piyasas›nda ifl bulabil-
melerine ne ölçüde yard›mc› oldu¤u
aç›s›ndan de¤erlendirmeye tâbi tutul-
mas› önemlidir.

8. Özürlü kiflilerin kamusal ve özel sek-
törlerdeki e¤itim ve istihdam program-
lar›na kat›labilmeleri için gerekli önlem-
ler al›nmal›d›r.

9. Devletler, sendikalar ve iflveren kuru-
lufllar› özürlü kiflilerin kurulufllar› ile, e¤i-
tim ve istihdam olanaklar› yarat›lmas›
alanlar›na giren bütün konularda iflbirli-
¤i yapmal›; bu iflbirli¤i çerçevesinde
özürlü kifliler için esnek çal›flma saatle-
ri, yar›m zamanl› çal›flma, ifl paylafl›m›,
kendi hesab›na çal›flma ve özel bak›m
gibi olanaklar gündeme al›nmal›d›r.

Kural 8. Gelir güvencesi ve sosyal gü-
venlik 

Devletler, özürlü insanlara sosyal gü-
venlik ve gelir güvencesi sa¤lanmas›n-
dan sorumludur.

1. Devletler, özürlü olmalar› ya da özür-
lülük durumlar›na iliflkin nedenlerle is-
tihdam olanaklar›ndan yoksun b›rak›-
lan özürlü kiflilere yeterli gelir güvence-
si ve deste¤i sa¤lamal›d›r. Devletler, bu
deste¤i sa¤larken, özürlü kiflilerin ve ai-
lelerinin söz konusu özürlülük nedeniy-
le s›k s›k katlanmak zorunda kald›klar›
maliyetleri de gözetmelidir.

2. Sosyal güvenlik, sosyal sigorta ve sos-
yal koruma sistemlerinin mevcut ya da
genel nüfus için gelifltirilmekte oldu¤u
yerlerde, Devletler, bu sistemlerin özürlü-
leri d›fllamamas›n› ya da özürlülere karfl›
ayr›mc›l›k yapmamas›n› sa¤lamal›d›r.

3. Devletler, ayr›ca, özürlü bir kiflinin
bak›m›n› üstlenen kiflilere de gelir des-
te¤i ve sosyal güvenlik sa¤lamal›d›r.

4. Sosyal güvenlik sistemleri özürlü kifli-
lerin gelir elde etme kapasitelerini yeni-
den infla edecek özendirici hususlar
içermelidir. Bu tür sistemler, meslekî
e¤itimin gelifltirilmesine, düzenlenmesi-

ne ve finansman›na katk›da bulunmal›-
d›r. Ayn› sistemler ifl ve iflçi bulma hiz-
metlerine de yard›mc› olmal›d›r.

5. Sosyal güvenlik programlar›, ayr›ca,
özürlü insanlar›n gelir elde etme kapa-
sitelerini yeniden kazanmak amac›yla ifl
arayan özürlü kiflilere de özendirici etki-
ler sa¤lamal›d›r.

6. Gelir deste¤i, kifliyi özürlü hale geti-
ren, ancak onu ifl aramaktan al›koyma-
yan durum sürdükçe devam etmelidir.
Gelir deste¤i, yaln›zca, özürlü kifliler ye-
terli ve gelece¤i güvenceli bir ifl bulduk-
lar›nda sona erdirilmelidir.

7. Sosyal güvenli¤in büyük ölçüde
özel sektör eliyle sa¤land›¤› ülkelerde,
Devletler, yerel toplumlar›, sosyal yar-
d›m kurulufllar›n› ve aileleri, özürlü in-
sanlar için ifl bulunmas›n› ve bu insanla-
r›n çal›flmalar›n› sa¤layacak özendirici-
ler gelifltirmeye teflvik etmelidir.

Kural 9. Aile yaflam› ve kiflisel bütünlük

Devletler, özürlü kiflilerin aile yaflam›na
eksiksiz biçimde kat›lmalar›n› sa¤lama-
l›d›r. Devletler bu kiflilerin kiflisel bütün-
lük haklar›n› korumal› ve yasalar›n özür-
lü kiflilere cinsel iliflki, evlilik ve çocuk
sahibi olma gibi konularda ayr›mc›l›k
yapmamas›n› sa¤lamal›d›r.

1. Özürlü kifliler aileleriyle birlikte yafla-
yabilmelidirler. Devletler, aile dan›fl-
manl›k hizmetleri kapsam›nda, özürlü-
lükle ve özürlülü¤ün aile yaflam›na etki-
leriyle ilgili modüllere yer vermelidir.
Özürlü kiflilerin bulundu¤u ailelere ba-
k›c› hizmetleri sa¤lanmal›d›r. Devletler,
özürlü bir çocu¤u ya da yetiflkini evlat
edinmek ya da bakmak isteyenlerin
karfl›laflt›klar› gereksiz bütün engelleri
ortadan kald›rmal›d›r.

2. Özürlü kifliler cinselliklerini yaflama,
cinsel iliflkiye girme ve çocuk sahibi ol-
ma imkânlar›ndan yoksun b›rak›lma-
mal›d›r. Devletler, özürlü kiflilerin evle-
nip aile kurmada güçlüklerle karfl›lafla-
bileceklerini dikkate alarak, bu alanda
uygun dan›flmanl›k hizmetleri sa¤lama-
l›d›r. Özürlü kifliler, aile planlamas› hiz-
metlerine ve bedenlerinin cinsel ifllevle-
ri konusundaki bilgilere baflkalar›yla
eflit biçimde eriflebilmelidirler.

3. Devletler, baflta özürlü k›zlar ve ka-

d›nlar olmak üzere, özürlülerin evlen-
melerine, cinselliklerine ve çocuk sahibi
olmalar›na yönelik ve toplumda varl›¤›-
n› halen sürdüren olumsuz tutumlar›n
de¤ifltirilmesi için gerekli önlemleri al-
mal›d›r. Bu tür olumsuz tutumlar›n de-
¤ifltirilmesinde medya özel olarak katk›
sa¤lamal›d›r.

4. Özürlü kifliler ve aileleri, cinsel ve di-
¤er istismar biçimlerine karfl› al›nmas›
gereken önlemler konusunda eksiksiz
biçimde bilgilendirilmelidir. Özürlü kifli-
ler aile, toplum ve çeflitli kurumlar için-
de suiistimale özellikle aç›k durumda-
d›rlar ve bu nedenle bu kiflilerin istis-
mardan korunma, gerçekleflen istisma-
r› teflhis etme ve gerekli bildirimlerde
bulunma konusunda özellikle bilgilen-
dirilmeleri gerekmektedir.

Kural 10. Kültür

Devletler, özürlü kiflilerin kültürel etkin-
likler çerçevesinde bütünleflmelerini ve
bu etkinliklere eflitlik temelinde kat›la-
bilmelerini sa¤layacakt›r.

1. Devletler, özürlü kiflilerin, yarat›c›,
sanatsal ve düflünsel potansiyellerini
yaln›zca kendileri için de¤il, ister kent-
sel ister k›rsal alanda olsun, toplumlar›-
n›n yarar› için sergileme f›rsatlar›na sa-
hip olmalar›n› sa¤layacakt›r. Dans, mü-
zik, edebiyat, tiyatro, plastik sanatlar,
resim ve heykel bu alanlar aras›ndad›r.
Özellikle geliflmekte olan ülkelerde,
kuklac›l›k, ezbere okuma ve öykü anla-
t›c›l›¤› gibi geleneksel ve ça¤dafl sanat
türlerine özel önem verilmelidir. 

2. Devletler, tiyatro, sinema, müze ve
kütüphane gibi kültürel performans ve
hizmet mekanlar›n› özürlüler aç›s›ndan
eriflilebilir hale getirmelidir.

3. Devletler, edebiyat, sinema ve tiyat-
ro ürünlerinin özürlü kiflilerin yararlana-
bilecekleri biçimde ortaya konmas›na
ve kullan›lmas›na önayak olmal›d›r.

Kural 11. E¤lence ve spor

Devletler, özürlü kiflilerin e¤lence ve
spor etkinliklerinden eflit bir flekilde ya-
rarlanacaklar› f›rsatlar› sa¤lamaya yö-
nelik gerekli önlemleri alacaklard›r.

1. Devletler, e¤lence ve spor alanlar›n›,
otelleri, plajlar›, stadyumlar›, jimnastik
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salonlar›n› vb. özürlüler aç›s›ndan erifli-
lebilir k›lacak önlemleri almal›d›r. Bu
önlemler, e¤lence ve spor etkinliklerin-
de görev yapan personelin bu yönde
desteklenmesini, bu arada eriflim, kat›-
l›m, bilgilendirme ve e¤itim programla-
r›na iliflkin yöntemlerin gelifltirilmesini
de kapsamal›d›r. 

2. Turizm alan›ndaki yetkililer, oteller,
seyahat flirketleri, gönüllü kurulufllar ve
e¤lence ve gezi alan›nda faaliyette bu-
lunan di¤erleri, özürlü kiflilerin özel ge-
reksinimlerini de dikkate alarak hizmet-
lerini herkesi kapsayacak biçimde sun-
mal›d›rlar. Bu sürece yard›mc› olmak
üzere e¤itim sürekli olarak devrede ol-
mal›d›r.

3. Spor kurulufllar›, spor etkinliklerinde
özürlülerin de yer almalar›n› sa¤layacak
düzenlemelere teflvik edilmelidir. Kimi
durumlarda, bu tür etkinliklere eriflim
sa¤layacak önlemler, kat›l›m için f›rsat
tan›nmas›ndan ibaret olabilir. Di¤er du-
rumlarda ise özel düzenlemelerin ya da
yar›flmalar›n düzenlenmesi gerekir.
Devletler, özürlü kiflilerin ulusal ve ulus-
lararas› etkinliklere kat›lmalar›n› teflvik
etmelidir.

4. Spor etkinliklerine kat›lan özürlü kifli-
ler, di¤er kat›l›mc›larla ayn› çal›flma,
antreman ve e¤itim imkânlar›ndan ya-
rarlanabilmelidir.

5. Spor ve e¤lence etkinliklerini organi-
ze edenler, özürlülere yönelik hizmetle-
rini tasarlarken özürlü kiflilerin kurulufl-
lar›na dan›flmal›d›r.

Kural 12. Din 

Devletler, özürlü kiflilerin, toplumlar›n›n
dinî yaflam›na eflit düzeyde kat›lmalar›n›
sa¤layacak önlemleri teflvik etmelidir.

1. Devletler, din konular›ndaki yetkili-
lerle dan›flarak, ayr›mc›l›¤› ortadan kal-
d›racak ve dinî etkinlikleri özürlü kiflile-
re açacak önlemlerin al›nmas›n› teflvik
etmelidir.

2. Devletler, özürlülükle ilgili konular-
daki bilgilerin dinî kurumlar ve kurulufl-
larda yayg›nlaflt›r›lmas›n› teflvik etmeli-
dir. Devletler, ayr›ca, din görevlileri ye-
tifltiren kurumlarda ve dinî e¤itim prog-
ramlar›nda özürlülükle ilgili bilgileri yay-
g›nlaflt›rmalar› için bu alandaki görevli-

leri teflvik etmelidir.

3. Devletler, bunlar›n yan›s›ra, dinî yaz›-
n›n özürlü durumdaki kiflilere de aç›k
olmas› için gerekli giriflimlerde bulun-
mal›d›r.

4. Devletler ve/veya dinî kurulufllar, di-
nî etkinliklere eflit kal›t›m sa¤lanmas› ile
ilgili konularda özürlülerin kurulufllar›na
dan›flarak görüfl almal›d›r.

III. UYGULAMAYA DÖNÜK
ÖNLEMLER

Kural 13. Bilgilendirme ve araflt›rma

Devletler, özürlü kiflilerin yaflam koflul-
lar› ile ilgili bilgilerin derlenmesinden ve
yayg›nlaflt›r›lmas›ndan, özürlü kiflilerin
yaflamlar›n› etkileyen engeller dahil ko-
nunun her yönüyle araflt›r›lmas›ndan
nihaî olarak sorumlu olmal›d›r.

1.Devletler, düzenli aral›klarla, özürlü
kiflilerin yaflam koflullar›yla ilgili cinsiye-
te göre ayr›flt›r›lm›fl ve di¤er verileri der-
lemelidir. Bu bilgi ve veri toplama iflle-
mi, genel nüfus say›mlar› ve hane halk›
araflt›rmalar› arac›l›¤›yla ve baflkalar›n›n
yan›s›ra üniversiteler, araflt›rma kuru-
lufllar› ve özürlü kiflilerin kurulufllar› ile
iflbirli¤i halinde gerçeklefltirilebilir. Top-
lanan bilgi ve veriler aras›nda ilgili prog-
ramlar ve hizmetler ile bunlardan nas›l
yararlan›ld›¤› da yer almal›d›r.

2. Devletler, özürlülükle ilgili bir veri
bankas› oluflturulmas›n› düflünmelidir.
Bu veri bankas›, özürlülerle ilgili halen
mevcut hizmetler ve programlarla bir-
likte farkl› özürlü gruplar›na iliflkin ista-
tistikleri içerebilir. Ancak bu ifllemlerde,
kiflilerin özel durumlar›n›n ve bütünlük-
lerinin gözetilmesine dikkat edilmelidir.

3. Devletler, özürlü kiflilerin ve aileleri-
nin yaflamlar›n› etkileyen sosyal, ekono-
mik ve kat›l›mla ilgili korulardaki araflt›r-
ma programlar›n› bafllatmal› ve bu
programlar› desteklemelidir. Bu tür
araflt›rmalar, özürlülük durumlar›n›n
nedenleri, türleri ve s›kl›¤› ile ilgili çal›fl-
malar›, mevcut programlar›n yararlar›-
n›, hizmet ve destek önlemlerinin gelifl-
tirilmesi ve de¤erlendirilmesi ile ilgili
gereksinimleri kapsayabilir.

4. Devletler, özürlülerin kurulufllar› ile
iflbirli¤i halinde, ulusal araflt›rmalar›n

yürütülmesinde kullan›lacak terminoloji
ve ölçütleri gelifltirip benimsemelidir.

5. Devletler, özürlü kiflilerin veri topla-
ma ve araflt›rma çal›flmalar›na kat›lma-
lar›n› kolaylaflt›rmal›d›r. Devletler, bu
tür araflt›rmalar› üstlenmeleri için, özür-
lü olup belirli nitelikler tafl›yan kiflileri
teflvik etmelidir.

6. Devletler, araflt›rma bulgular›n›n ve
deneyimin karfl›l›kl› al›flveriflini teflvik et-
melidir.

7. Devletler, özürlülükle ilgili bilgilendir-
me çal›flmalar›n› ve bilgileri, ulusal, böl-
gesel ve yerel ölçeklerde bütün siyasal
ve idarî yetkililere iletmek için gerekli
önlemleri almal›d›r.

Kural 14. Politikalar›n belirlenmesi ve
planlama 

Devletler, özürlülükler ilgili konular›n, il-
gili politikalar›n belirlenmesinde ve ulu-
sal planlamada dikkate al›nmas›n› sa¤-
lamal›d›r.

1. Devletler, özürlü kiflilerle ilgili gerek-
li politikalar› ulusal ölçekte gelifltirip
planlamal›, bölgesel ve yerel ölçekler-
deki giriflimleri teflvik edip destekleme-
lidir.

2. Devletler, özürlü kiflilerle ilgili kuru-
lufllar›, bu kiflilerle ya da ekonomik ve
sosyal durumlar›n› etkileyen tüm plan
ve programlarla ilgili bütün karar alma
süreçlerine dahil etmelidir. 

3. Özürlü kiflilerin gereksinimleri ve du-
yarl›l›klar› ayr› biçimde ele al›nmay›p ge-
nel kalk›nma planlar›na dahil edilmelidir.

4. Devlet’in özürlü kiflilerin durumun-
dan nihaî anlamda sorumlu olmas›,
baflkalar›n›n sorumluluklar›n› ortadan
kald›rmaz. Toplumdaki çeflitli hizmet-
lerde, etkinliklerde ve bilgilendirme iflle-
rinde görev alan herkes, özürlü insanla-
ra yönelik programlar gelifltirmede so-
rumluluk üstlenmeye teflvik edilmelidir.

5. Devletler, yerel toplumlar›n, özürlü
kifliler için programlar ve önlemler ge-
lifltirmelerini teflvik etmelidir. Bunu ger-
çeklefltirmenin bir yolu, el kitaplar› ve
uygulama listeleri haz›rlamak ve yerel
görevliler için e¤itim programlar› gelifl-
tirmek olabilir.

Kural 15. Yasal düzenlemeler
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Devletler’in, özürlü kiflilerin tam kat›l›-
m›n› ve eflitli¤ini sa¤lama amaçlar›na
ulafl›labilmesi için gerekli yasal daya-
naklar› oluflturma sorumluluklar› vard›r.

1. Yurttafllar›n haklar›n› ve yükümlülük-
lerini belirten ulusal yasalar, özürlü kifli-
lerin haklar›n› ve yükümlülüklerini de
kapsamal›d›r. Devletler, özürlü kiflilerin,
insanî, kiflisel ve siyasal haklar dahil ol-
mak üzere haklar›ndan baflkalar› ile
eflitlik temelinde yararlanabilmelerini
sa¤lama yükümlülü¤ü alt›ndad›r. Dev-
letler, özürlü kiflilerin kurulufllar›n›n,
özürlülerin haklar›na iliflkin yasal dü-
zenlemelerin haz›rlanmas›nda ve uygu-
laman›n sürekli de¤erlendirilmesinde
yer almalar›n› sa¤lamal›d›r. 

2. Özürlü kiflilerin yaflamlar›n› olumsuz
yönde etkileyebilecek, taciz ve afla¤›la-
ma gibi davran›fllar dahil çeflitli koflulla-
r›n ortadan kald›r›lmas› için yasal dü-
zenlemelere gidilmesi gerekli olabilir.
Özürlü kiflilere karfl› ayr›mc›l›k içeren
her tür hüküm ortadan kald›r›lmal›d›r.
Ulusal yasalar, ayr›m gözetmeme ilkesi-
nin ihlâline karfl› uygun yapt›r›mlar içer-
melidir.

3. Özürlü kiflilerle ilgili ulusal yasalar iki
flekilde olabilir. Haklar ve yükümlülük-
ler genel yasalar içinde yer alabilece¤i
gibi ayr›ca özel bir yasal düzenleme de
oluflturulabilir. Özürlü kiflilere iliflkin
özel yasal düzenlemeler çeflitli yollar-
dan gerçeklefltirilebilir:

(a) Münhas›ran özürlülük konular›yla il-
gili ayr› bir yasal düzenlemeye gidil-
mesi;

(b) Özürlülükle ilgili konular›n özel
alanlara iliflkin yasal düzenlemeler
kapsam›na al›nmas›;

(c) Mevcut yasalar›n yorumlanmas›na
yard›mc› olmak üzere, yasa metinle-
rinde özürlü kiflilerden özel olarak
söz edilmesi.

Yukar›daki farkl› yaklafl›mlar›n bir kar-
mas› da tercih edilebilir. Olumlu faali-
yetlere iliflkin hükümlerinin konulmas›
da düflünülmelidir.

4. Devletler, özürlü kiflilerin yararlar›n›
korumak amac›yla resmî flikayet meka-
nizmalar›n›n oluflturulmas›n› da düflü-
nebilir.

Kural 16. Ekonomik politikalar

Devletler’in, özürlü kiflilere eflit f›rsatlar
tan›nmas›n› sa¤layacak ulusal prog-
ramlar› ve önlemleri gelifltirme sorum-
lulu¤u vard›r.

1. Devletler, bütün ulusal, bölgesel ve
yerel yönetim bütçelerinde özürlülükle
ilgili konulara da yer vermelidir.

2. Devletler, hükümet d›fl› kurulufllar ve
ilgili di¤er kurulufllar, özürlü kiflilerle il-
gili destek projelerinin ve önlemlerinin
en etkili biçimlerini bulmak için karfl›l›k-
l› görüfl al›flveriflinde bulunmal›d›rlar.

3. Devletler, özürlü kiflilerin topluma
eflit biçimde kat›labilmeleri amac›yla
ekonomik önlemlere (kredi, vergi ba¤›-
fl›kl›¤›, özel ba¤›fllar, özel fonlar, vb.)
baflvurulmas›n› düflünmelidir.

4. Birçok Devlet için, çeflitli pilot proje-
leri, tabanda gelifltirilen ve özürlülerin
kendilerinin bafllatt›klar› programlar›
desteklemek üzere özürlü fonlar› olufl-
turulmas› tavsiye edilebilir.

Kural 17. Çal›flmalar›n eflgüdümü 

Devletler, özürlülükle ilgili konularda
ulusal bir merkez olarak ifllev görmek
üzere ulusal eflgüdüm komitelerinin
oluflturulmas›ndan ve güçlendirilmesin-
den sorumludur.

1. Ulusal eflgüdüm komitesi ya da ben-
zeri organlar sürekli nitelikte, gerekli
yasal ve idarî dayanaklara sahip organ-
lar olmal›d›r.

2. Kamu kurulufllar› ile özel kurulufllar›n
temsilcilerinden oluflan karma bir orga-
n›n sektörler ve disiplinler aras› bileflimi
sa¤lama olas›l›¤› yüksektir. Temsilciler,
ilgili bakanl›klardan, özürlü kiflilerin ku-
rulufllar›ndan ve hükümet d›fl› kurulufl-
lardan belirlenebilir.

3. Özürlü kiflilerin kurulufllar›, duyarl›l›k-
lar› ile ilgili yeterli geri bildirim alabil-
mek için ulusal eflgüdüm komitesi üze-
rinde yeterince etki sahibi olmal›d›r.

4. Ulusal eflgüdüm Komitesi’ne, karar
verme alan›ndaki sorumluluklar›n› ge-
re¤ince yerine getirebilmesi için yeterli
özerklik tan›nmal›d›r. Bu komite hükü-
metin en üst kademesine karfl› sorum-
lu olmal›d›r.

Kural 18. Özürlü kiflilerin kurulufllar›

Devletler, özürlü kiflilerin kurulufllar›n›n,
özürlüleri ulusal, bölgesel ve yerel öl-
çeklerde temsil etme haklar›n› tan›mal›-
d›r. Devletler, ayr›ca, özürlü kiflilerin ku-
rulufllar›n›n, özürlülükler ilgili konular-
daki karar süreçlerinde dan›flman rolle-
rini de tan›mal›d›r. 

1. Devletler, özürlü kiflilerin, aile üyele-
rinin ve/veya avukatlar›n›n kurulufllar›-
n›n oluflturulmas›n› ve güçlendirilmesini
teflvik etmeli, ekonomik ve di¤er yollar-
dan desteklemelidir. Devletler, bu tür
kurulufllar›n özürlülere iliflkin politikala-
r›n gelifltirilmesinde rolleri oldu¤unu
kabul etmelidir.

2. Devletler, özürlü kiflilerin kurulufllar›
ile sürekli iletiflim içinde olmal› ve bu
kurulufllar›n hükümet politikalar›n›n ge-
lifltirilmesine kat›lmalar›n› sa¤lamal›d›r.

3. Özürlü kiflilerin kurulufllar›n›n rolü,
gereksinimlerin ve önceliklerin belirlen-
mesi; özürlü kiflilerin yaflamlar›n› etkile-
yecek hizmetlerin ve önlemlerin plan-
lanmas›na, uygulanmas›na ve de¤er-
lendirilmesine kat›lma; bu alanlarda ge-
nel kamuoyu duyarl›l›¤›na katk›da bu-
lunma ve de¤iflimi savunma olabilir.

4. Özürlü kiflilerin kurulufllar›, ilgili kifli-
lerin kendi yararlar›n› savunduklar› ku-
rulufllar olarak, çeflitli alanlardaki bece-
rilerin gelifltirilmesi, üyeler aras› daya-
n›flma ve bilgilendirme paylafl›m› için
uygun f›rsatlar yarat›r. 

5. Özürlü kiflilerin kurulufllar›, dan›fl-
manl›k rollerini, finansman› hükümet
taraf›ndan sa¤lanan kurulufllar›n yöne-
tim kurullar›nda sürekli yer sahibi ola-
rak, kamu komisyonlar›nda görev ala-
rak ve çeflitli projelere iliflkin uzman gö-
rüflleri vererek oynayabilirler.

6. Özürlü kiflilerin kurulufllar›n›n dan›fl-
manl›k rolleri, Devlet ile bu kurulufllar
aras›ndaki görüfl ve bilgi al›flveriflinin
geliflmesi ve derinleflmesi aç›s›ndan sü-
reklilik tafl›mal›d›r.

7. Bu kurulufllar, ulusal eflgüdüm Komi-
tesi’nde ve benzeri organlarda sürekli
temsil olunmal›d›r.

8. Özürlü kiflilerin yerel kurulufllar›n›n
rolü, bu kurulufllar›n toplum ölçe¤inde-
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ki konular› etkileyebilmeleri için geliflti-
rilmeli ve güçlendirilmelidir.

Kural 19. Personel e¤itimi 

Devletler, özürlü kiflilerle ilgili program
ve hizmetlerin planlanmas› ve sa¤lan-
mas› alan›nda çal›flan her düzeydeki
personelin yeterince e¤itimini sa¤la-
maktan sorumludur.

1. Devletler, özürlülere hizmet sa¤layan
bütün kurulufllar›n, kendi personeline
yeterli e¤itimi vermesini sa¤lamal›d›r.

2. Özürlülükle ilgili konulardaki profes-
yonellerin e¤itiminde ve genel e¤itim
programlar›nda özürlülük konusunda
bilgiler verilirken, tam kat›l›m ve eflitlik
ilkeleri gerekti¤i biçimde dikkate al›n-
mal›d›r. 

3. Devletler, özürlü kiflilerin kurulufllar›-
na dan›flarak e¤itim programlar› gelifl-
tirmeli ve özürlü kifliler personel e¤itim
programlar›nda ö¤retmen, e¤itmen ya
da dan›flman olarak görev almal›d›rlar.

4. Toplum düzeyinde görev yapanlar›n
e¤itilmeleri, özellikle geliflmekte olan ül-
keler aç›s›ndan büyük önem tafl›makta-
d›r. Bu e¤itimde özürlü kifliler de görev
almal›; e¤itim, özürlü kifliler, ana-baba-
lar›, aileleri ve toplum üyeleri taraf›ndan
benimsenebilir ve uygulanabilir de¤er-
ler, yeterlilikler, teknolojiler ve becerile-
rin gelifltirilmesini hedeflemelidir.

Kural 20. Kurallar’›n uygulanmas›nda,
özürlülük programlar›n›n ulusal ölçekte
izlenmesi ve de¤erlendirilmesi

Devletler, özürlü kiflilerin önündeki f›r-
satlar›n eflitlenmesine iliflkin ulusal
programlar›n ve hizmetlerin sürekli bi-
çimde izlenmesinden ve de¤erlendiril-
mesinden sorumludur.

1. Devletler, özürlülerle ilgili ulusal
programlar› düzenli aral›klarla ve siste-
matik biçimde de¤erlendirmeli, bu de-
¤erlendirmenin temellerini ve sonuçla-
r›n› duyurmal›d›r.

2. Devletler, özürlülükle ilgili program-
lar›n ve hizmetlerin de¤erlendirilmesin-
de geçerli olacak terminolojiyi ve ölçüt-
leri belirlemelidir.

3. Bu terminoloji ve ölçütler, ilk kavram-
laflt›rma ve planlama aflamalar›ndan
bafllayarak, özürlü kiflilerin kurulufllar›

ile yak›n iflbirli¤i içinde gelifltirilmelidir.

4. Devletler, özürlülük alan›ndaki ulusal
de¤erlendirmelerde ortak standartlara
ulafl›lmas› amac›yla uluslararas› iflbirli¤i-
ne yönelmelidir. Devletler, uluslararas›
iflbirli¤ine ulusal komitelerin de kat›l-
malar›n› teflvik etmelidir.

5. Özürlülük alan›ndaki çeflitli program-
lar›n de¤erlendirilmesiyle ilgili hususlar,
bu programlar›n benimsenen politika
amaçlar›n› ne ölçüde gerçeklefltirebildi-
¤ini saptayabilmek amac›yla planlama
aflamas›nda belirlenmelidir.

Kural 21. Teknik ve ekonomik iflbirli¤i

Gerek sanayileflmifl gerekse geliflmekte
olan ülkeler, geliflmekte olan ülkelerde-
ki özürlülerin yaflam koflullar›n›n iyileflti-
rilmesinde iflbirli¤i yapma ve gerekli ön-
lemleri alma sorumlulu¤u alt›ndad›r.

1. Özürlü mülteciler dahil özürlü kiflile-
rin önündeki f›rsatlar›n eflitlenmesine
yönelik önlemler genel kalk›nma prog-
ramlar›na dahil edilmelidir.

2. Bu tür önlemler, iki ya da çok taraf-
l›, hükümetler baz›nda ya da hükümet-
ler d›fl› her tür teknik ve ekonomik iflbir-
li¤i program›na dahil edilmelidir. Dev-
letler, baflka Devletler’le yapacaklar› ifl-
birli¤i görüflmeleri s›ras›nda özürlülükle
ilgili konular› da gündeme getirmelidir.

3. Teknik ve ekonomik iflbirli¤i prog-
ramlar›n›n planlanmas› ve de¤erlendiril-
mesinde, bu tür programlar›n özürlü ki-
fliler üzerindeki etkilerine özel önem ve-
rilmelidir. Özürlü kifliler için gelifltirilen
herhangi bir kalk›nma projesinde bu ki-
flilere ve kurulufllar›na dan›fl›lmas› büyük
önem tafl›maktad›r. Özürlü kifliler ve ku-
rulufllar› bu tür projelerin gelifltirilmesi-
ne, uygulanmas›na ve de¤erlendirilme-
sine do¤rudan do¤ruya kat›lmal›d›rlar.

4. Teknik ve ekonomik iflbirli¤inde ön-
celikli alanlar aras›nda afla¤›dakiler yer
almaktad›r:

(a) Özürlü kiflilerin becerilerinin, yete-
neklerinin ve potansiyellerinin gelifl-
tirilmesi yoluyla insan kaynaklar›n›n
gelifltirilmesi; özürlü kifliler için ve
onlarla birlikte istihdam yarat›c› et-
kinliklerin yayg›nlaflt›r›lmas›;

(b) Özürlülükle ilgili teknolojilerin ve

know-how’un gelifltirilip yayg›nlaflt›-
r›lmas›.

5. Devletler’in, özürlü kiflileri temsil
eden kurulufllar›n oluflmas›n› ve güçlen-
mesini teflvik etmeleri yerinde olacakt›r.

6. Devletler, teknik ve ekonomik iflbirli-
¤i programlar›n›n yönetiminde bütün
kademelerde görev alan personel ara-
s›nda, özürlülükle ilgili bilgileri gelifltire-
cek önlemleri almal›d›r.

Kural 22. Uluslararas› iflbirli¤i

Devletler, özürlü kiflilerin önündeki f›r-
satlar›n eflitlenmesine iliflkin politikalar-
da uluslararas› iflbirli¤ine aktif biçimde
kat›lacaklard›r.

1. Birleflmifl Milletler bünyesinde, uz-
man kurulufllar ve ilgili di¤er hükümet-
ler aras› kurulufllar ve Devletler özürlü-
lükle ilgili politikalar›n gelifltirilmesine
kat›lmal›d›rlar.

2. Devletler, uygun olan her durumda,
standartlara, bilgilendirme al›flverifline,
kalk›nma programlar›na vb. iliflkin ko-
nulardaki karfl›l›kl› görüflmelerde özür-
lülerle ilgili konulara da yer vermelidir.

3. Devletler, afla¤›dakiler aras›ndaki bil-
gi ve deney al›flveriflini teflvik edip des-
teklemelidir:

(a) Özürlülük konular›yla ilgilenen hü-
kümet d›fl› kurulufllar;

(b) Özürlülük konular›yla ilgilenen arafl-
t›rma kurulufllar› ve bireysel araflt›r-
mac›lar;

(c) Özürlülük konusundaki saha prog-
ramlar›n›n ve meslek gruplar›n›n
temsilcileri;

(d) Özürlü kiflilerin kurulufllar›;

(e) Ulusal eflgüdüm komiteleri.

4. Devletler, Birleflmifl Milletler’le uz-
man kurulufllar›n, bu arada küresel ve
bölgesel ölçeklerdeki bütün hükümet-
ler ve parlamentolar aras› organlar›n
çal›flmalar›na, özürlü kiflilerin küresel ve
bölgesel kurulufllar›n› da dahil etmeleri-
ni sa¤lamal›d›r.

IV. ‹ZLEME MEKAN‹ZMASI

1. ‹zleme mekanizmas› oluflturma-
n›n amac›, Kurallar’›n daha etkili biçim-
de yaflama geçmesini sa¤lamakt›r. ‹zle-
me mekanizmas›, Kurallar’› ne ölçüde
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yaflama geçirdi¤ini ve bu alanda kay-
detti¤i mesafeyi de¤erlendirmesinde
tek tek her Devlet’e yard›mc› olacakt›r.
‹zleme engelleri belirlenmeli ve Kural-
lar’›n baflar›l› biçimde yaflama geçirme-
ye yard›mc› olacak uygun önlemlere
iflaret etmelidir. ‹zleme mekanizmas›, il-
gili Devlet’teki ekonomik, sosyal ve kül-
türel özellikleri dikkate alacakt›r.
Önemli olan bir baflka husus da, dan›fl-
manl›k hizmetleri ile Devletler aras›nda
bilgi ve deney al›flverifli sa¤lanmas›d›r.

2. Kurallar, Sosyal Kalk›nma Komisyo-
nu oturumlar› çerçevesinde izlenecek-
tir. Özürlülükle ilgili konular ve uluslara-
ras› kurulufllar konusunda genifl bilgi ve
deneyime sahip bir Özel Raportör ata-
nacakt›r. Özel Raportör Kurallar’›n uy-
gulanmas›n› üç y›l boyunca izlemek
üzere görev yapacak ve masraflar› ge-
rekliyse bütçe d›fl› kaynaklardan karfl›la-
nacakt›r.

3. Özürlülerin uluslararas› kurulufllar›
Ekonomik ve Sosyal Konsey’e dan›fl-
man statüsündedir ve bu kurulufllar ay-
n› zamanda henüz kendi kurulufllar›n›
oluflturmam›fl özürlü kiflilerin temsilcisi
konumundad›r. Bu kurulufllara ça¤r›da
bulunularak uzmanlardan oluflan bir
kurul belirlemeleri istenmelidir. Bu ku-
rulda özürlülerin kendi kurulufllar›n›n
temsilcileri ço¤unlu¤a sahip olmal›, ku-
rul oluflturulurken farkl› özürlülük halle-
ri ve co¤rafî temsil durumu dikkate
al›nmal›d›r. Özel Raportör ve gerekti-
¤inde Devletler bu kurulun dan›flmanl›k
hizmetlerine baflvurabileceklerdir. 

4. Özel Raportör uzmanlar kurulunu,
Kurallar’›n yayg›nlaflt›r›lmas›, uygulan-
mas› ve izlenmesi konular›n› de¤erlen-
dirmeye, bu konularda önerilerde bu-
lunmaya ve geri bildirim sa¤lamaya tefl-
vik edecektir.

5. Özel Raportör, Devletler’e, Birleflmifl
Milletler sistemi içindeki kurulufllara ve
özürlü kiflilerin kurulufllar› dahil olmak
üzere hükümet d›fl› kurulufllara ve hü-
kümetler aras› kurulufllara bir dizi soru

iletecektir. Bu sorular, Kurallar’›n yafla-
ma geçirilmesi için gelifltirilen uygula-
ma planlar›na iliflkin olacakt›r. Sorular
içerik itibar›yla seçici nitelikte olacak ve
derinlikli de¤erlendirmeye olanak tan›-
yacak belirli kurallar› kapsayacakt›r.
Özel Raportör bu sorular› haz›rlarken
uzmanlar kurulunun ve Sekretarya’n›n
görüfllerini alacakt›r.

6. Özel Raportör, yaln›zca Devletler’le
de¤il yerel ölçekteki hükümet d›fl› kuru-
lufllarla da iliflki kuracak ve raporlarda
yer verilmesi düflünülen bilgilendirme
konusundaki görüfl ve yorumlar›n› iste-
yecektir. Özel Raportör, Kurallar’›n uy-
gulanmas›nda ve izlenmesinde dan›fl-
manl›k görevi yapacak, haz›rlanan so-
rulara yan›t verilmesinde Devletler’e
yard›mc› olacakt›r.

7. Özürlülükle ilgili konularda Birleflmifl
Milletler’in merkezî noktas› olarak Sek-
reterli¤in Politika Eflgüdüm ve Sürdürü-
lebilir Kalk›nma Bölümü, Birleflmifl Mil-
letler Kalk›nma Program› ve Birleflmifl
Milletler sistemi içinde yer alan bölge
komisyonlar› ve uzman kurulufllar gibi
di¤er birimler ve mekanizmalar ile ku-
rulufllar aras› ortak toplant›lar, Kural-
lar’›n ulusal düzeyde uygulanmas› ve iz-
lenmesinde Özel Raportör’le iflbirli¤i
yapacaklard›r.

8. Özel Raportör, Sekreterli¤in de yar-
d›m›yla, Sosyal Kalk›nma Komisyo-
nu’nun otuz dördüncü ve otuz beflinci
oturumlar›na sunulacak raporlar› haz›r-
layacakt›r. Özel Raportör bu raporlar›n
haz›rlanmas›nda uzmanlar kurulunun
görüfllerini de almal›d›r.

9. Devletler, ulusal eflgüdüm komitele-
rini ya da benzeri baflka organlar› uygu-
lama ve izleme süreçlerine kat›lmaya
teflvik etmelidir. Özürlülükle ilgili konu-
larda ulusal ölçekteki odak noktalar›
olarak ulusal eflgüdüm komiteleri, Ku-
rallar’›n izlenmesini eflgüdüme kavufltu-
racak usulleri oluflturmak üzere teflvik
edilmelidir. Özürlü kiflilerin kurulufllar›
ise sürecin her düzeyde izlenmesine ak-

tif olarak kat›lmaya teflvik edilmelidir. 

10. Bütçe d›fl› kaynaklar›n belirlenmesi
gerekiyorsa, Kurallar’a iliflkin dan›fl-
manl›k hizmeti vermek üzere bölgeler
aras› nitelikte bir ya da birkaç ifl sahas›
oluflturulabilir. Bu mevkilerde bulunan-
lar, Devletler’e afla¤›daki konularda
do¤rudan yard›m sa¤layacaklard›r: 

(a) Kurallar’›n içeri¤ine iliflkin ulusal ve
bölgesel e¤itim seminerlerinin dü-
zenlenmesi;

(b Kurallar’›n uygulanmas›na yönelik
stratejilerin gelifltirilmesinde rehber-
lik sa¤lanmas›;

(c) Kurallar’›n uygulanmas›ndaki örnek
davran›fllara iliflkin bilgilerin yayg›n-
laflt›r›lmas›.

11. Sosyal Kalk›nma Komisyonu,
otuzdördüncü oturumunda, Özel Ra-
portör’ün raporunu görüflmek üzere
aç›k uçlu bir çal›flma grubu oluflturmal›
ve Kurallar’›n uygulanmas›n› gelifltir-
mek üzere neler yap›labilece¤ini konu-
sunda tavsiyelerde bulunmal›d›r. Ko-
misyon, bu çal›flma grubu arac›l›¤›yla
Özel Raportör’ün raporunu incelerken,
Ekonomik ve Sosyal Konsey’e ba¤l› ko-
misyonlar›n iflleyifl kurallar› aras›nda yer
alan 71. ve 76. kurallar uyar›nca özür-
lülerin uluslararas› kurulufllar›n›n ve di-
¤er uzman kurulufllar›n görüfllerine
baflvuracakt›r.

12. Komisyon, Özel Raportör’ün gö-
revinin sona ermesinin ard›ndan yap›la-
cak ilk oturumunda, bu görevin yeni-
lenmesi, yeni bir Özel Raportör atan-
mas› ya da baflka bir izleme mekaniz-
mas›n›n benimsenmesi gibi seçenekleri
görüflecek ve bu konuda Ekonomik ve
Sosyal Konsey’e gerekli tavsiyelerde
bulunacakt›r.

13. Devletler’in, Kurallar’›n uygulan-
mas›nda daha ileri ad›mlar at›labilmesi
için Birleflmifl Milletler Özürlüler Gönül-
lü Fonu’na katk›da bulunmalar› uygun
olacakt›r.

Uluslararas› Çal›flma Bürosu Yönetim
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Kurulu taraf›ndan Cenevre’de toplant›-
ya ça¤r›lan Uluslararas› Çal›flma Örgütü
Genel Konferans›, 1 Haziran 1999 tari-
hinde yapt›¤› 87 nci Oturumunda; 

Çocuk ‹flçili¤ine iliflkin mevcut temel
belgeler olmaya devam eden 1973 ta-
rihli ‹stihdama Kabulde Asgari Yafl
Haddine ‹liflkin Sözleflme ve Tavsiye Ka-
rar›n› tamamlamak üzere uluslararas›
iflbirli¤i ve yard›mlaflma da dahil ulusal
ve uluslararas› eylemler için temel ön-
celik olmak üzere en kötü biçimlerdeki
çocuk iflçili¤inin yasaklanmas› ve orta-
dan kald›r›lmas› ile ilgili yeni belgeler
kabul edilmesi gerekti¤ini göz önünde
bulundurularak ve 

En kötü biçimlerdeki çocuk iflçili¤inin
ayn› zamanda ailelerin ihtiyaçlar›na ce-
vap vererek ücretsiz temel e¤itimin
önemine ve buna maruz çocuklar›n bü-
tün bu ifllerden uzaklaflt›r›lmalar› gere-
¤ini ve onlar›n rehabilitasyonlar›n› ve
sosyal uyumlar›n›n sa¤lanmas›n› dikka-
te almak suretiyle derhal ve kapsaml›
bir eylem yap›lmas›n› gerekli k›ld›¤›n›
göz önünde bulundurarak, 

Uluslararas› Çal›flma Konferans›n›n
1996 y›l›nda yap›lan 83 üncü Oturu-
munda kabul edilen çocuk iflçili¤inin or-
tadan kald›r›lmas›na iliflkin karar›n› ha-
t›rlatarak ve 

Çocuk iflçili¤inin büyük ölçüde yoksul-
luktan kaynakland›¤›n› ve uzun vadeli
çözümünün sosyal geliflmeye ve özel-
likle yoksullu¤un azalt›lmas›na ve ev-
rensel e¤itime imkân tan›yan sürekli

ekonomik büyümede yatt›¤›n› kabul
ederek ve 

20 Kas›m 1989 tarihinde yap›lan Birlefl-
mifl Milletler Genel Kurulunda kabul
edilen Çocuk Haklar› Sözleflmesini ha-
t›rlatarak ve 

Uluslararas› Çal›flma Konferans›n›n
1998 y›l›nda yap›lan 86 nc› Oturumun-
da kabul edilen Çal›flmaya ‹liflkin Temel
Haklar ve ‹lkeler ILO Bildirgesi ve ‹zle-
mesini hat›rlatarak ve 

En kötü biçimlerdeki çocuk iflçili¤ine di-
¤er uluslararas› belgelerde ve özellikle
1930 tarihli Zorla Çal›flma Sözleflmesi,
1956 tarihli Birleflmifl Milletler Kölelik
ve Köle Ticareti ile Kölelik Benzeri Ku-
rumlar›n ve Uygulamalar›n Ortadan
Kald›r›lmas› Ek Sözleflmesinde yer veril-
di¤ini hat›rlatarak, 

Oturum gündeminin dördüncü madde-
sini oluflturan çocuk iflçili¤i konusunda
yap›lan baz› önerileri kabule karar vere-
rek, 

Bu önerilerin bir uluslararas› Sözleflme
biçimini almas›n› kararlaflt›rarak, 

Bindokuzyüzdoksandokuz y›l› iflbu Ha-
ziran ay›n›n onyedinci günü En Kötü Bi-
çimlerdeki Çocuk ‹flçili¤i Sözleflmesi,
1999 olarak adland›r›labilecek afla¤›da-
ki Sözleflmeyi kabul etmifltir. 

MADDE 1

Bu Sözleflmeyi onaylayan her üye ülke
acil bir sorun olarak en kötü biçimler-
deki çocuk iflçili¤inin yasaklanmas›n› ve
ortadan kald›r›lmas›n›temin edecek ive-
di ve etkin önlemleri al›r. 

MADDE 2

Bu Sözleflmenin amaçlar› bak›m›ndan
“çocuk” terimi 18 yafl›n alt›ndaki herke-
se uygulan›r. 

MADDE 3

Bu Sözleflmenin amaçlar› bak›m›ndan
“en kötü biçimlerdeki çocuk iflçili¤i” ifa-
desi 

çocuklar›n al›m-sat›m› ve ticareti, borç
karfl›l›¤› veya ba¤›ml› olarak çal›flt›r›lma-
s› ve askeri çat›flmalarda çocuklar›n zor-
la ya da zorunlu tutularak kullan›lmas›-
n› da içerecek flekilde zorla ya da mec-
burî çal›flt›r›lmalar› gibi kölelik ve kölelik
benzeri uygulamalar›n tüm biçimlerini; 

çocu¤un fahiflelikte, pornografik yay›n-
lar›n üretiminde veya pornografik gös-
terilerde kullan›lmas›n›, bunlar için te-
darikini ya da sunumunu; 

çocu¤un özellikle ilgili uluslararas› an-
laflmalarda belirtilen uyuflturucu mad-
delerin üretimi ve ticareti gibi yasal ol-
mayan faaliyetlerde kullan›lmas›n›,
bunlar için tedarikini ya da sunumunu; 

do¤as› veya gerçeklefltirildi¤i koflullar
itibariyle çocuklar›n sa¤l›k, güvenlik ve-
ya ahlaki geliflimleri aç›s›ndan zararl›
olan ifli kapsar. 

MADDE 4

Madde 3 (d)’de belirtilen isim türleri
ulusal mevzuat veya düzenlemeler ya
da yetkili makam taraf›ndan ilgili iflçi ve
iflveren kurulufllar›na dan›flt›ktan sonra,
ilgili uluslararas› standartlar ve özellikle
1999 tarihli En Kötü Biçimlerdeki Ço-

Çocuk ‹flçili¤inin En
Kötü Biçimlerine ‹liflkin

ILO Sözleflmesi, 1999
(No. 182)

Ululslararas› Çal›flma Örgütü Genel konferans› taraf›ndan 1 Haziran
1999 tarihinde kabul edilmifltir.
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cuk ‹flçili¤i Tavsiye Karar›n›n 3 üncü ve
4 üncü paragraflar› dikkate al›narak be-
lirlenir. 

Yetkili makam ilgili iflçi ve iflveren kuru-
lufllar›na dan›flt›ktan sonra bu flekilde
belirlenen ifl türlerinin nerelerde bulun-
du¤unu tayin eder. 

Bu maddenin birinci paragraf› gere¤in-
ce belirlenen ifl türlerinin listesi, gerekli
görüldü¤ü takdirde, ilgili iflçi ve iflveren
kurulufllar›na dan›fl›larak periyodik fle-
kilde gözden geçirilir ve yenilenir. 

MADDE 5

Her Üye, iflçi ve iflveren kurulufllar›na
dan›flt›ktan sonra bu Sözleflme hüküm-
lerinin uygulanmas›n› izleyecek uygun
mekanizmalar kurar ya da belirler. 

MADDE 6

Her Üye, en kötü biçimlerdeki çocuk ifl-
çili¤inin öncelikli olarak ortadan kald›r›l-
mas› için eylem programlar›n› belirler
ve uygular. 

Bu eylem programlar›, uygun oldu¤u
takdirde di¤er ilgili gruplar›n görüflleri
de göz önüne al›narak ilgili hükümet
kurumlar› ve iflçi ve iflveren kurulufllar›-
na dan›fl›larak belirlenir ve yürütülür. 

MADDE 7

Her Üye, cezaî yapt›r›mlar›n ya da uy-
gun oldu¤u takdirde di¤er yapt›r›mla-
r›n kararlaflt›r›lmas› ve uygulamas› da
dahil olmak üzere, bu Sözleflme hü-
kümlerinin etkin flekilde uygulanmas›n›
ve yürütülmesini sa¤layacak gerekli
tüm önlemleri al›r. 

Her üye, çocuk iflçili¤inin ortadan kald›-
r›lmas›nda e¤itimin önemini dikkate
alarak etkin ve belli bir zamanla s›n›rl›
flu önlemleri al›r: 

çocuklar›n en kötü biçimlerdeki çocuk
iflçili¤ine dahil olmalar›n›n önlenmesi; 

çocuklar›n en kötü biçimlerdeki çocuk
iflçili¤inden uzaklaflt›r›lmalar›, sosyal
uyumlar› ve rehabilitasyonlar› için ge-
rekli ve uygun do¤rudan yard›m sa¤-
lanmas›; 

çocuklar›n en kötü biçimlerdeki çocuk ifl-
çili¤inden uzaklaflt›r›lmalar› için ücretsiz
temel e¤itim ve mümkün ve uygun oldu-
¤u takdirde mesleki e¤itim sa¤lanmas›; 

özel olarak riskli durumda bulunan ço-

cuklar›n belirlenmesi ve onlara ulafl›l-
mas›, ve k›z çocuklar›n›n özel durumu-
nun dikkate al›nmas›. 

Her Üye, yürürlü¤e konan bu Sözleflme
hükümlerini uygulamak için sorumlu
olan yetkili makam› belirler. 

MADDE 8

Üyeler, ekonomik ve sosyal kalk›nma-
n›n, yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas›
programlar›n›n ve evrensel e¤itimin
desteklenmesini de içerecek flekilde
uluslararas› iflbirli¤i ve/veya yard›mlafl-
man›n art›r›lmas› suretiyle bu Sözleflme
hükümlerini yürürlü¤e koymak üzere
birbirlerine yard›mc› olmak için uygun
önlemleri al›rlar. 

MADDE 9

Bu Sözleflmenin kesin onama belgeleri
tescil için Uluslararas› Çal›flma Bürosu
Genel Müdürüne gönderilir. 

MADDE 10

Bu Sözleflme, sadece onay belgeleri
Uluslararas› Çal›flma Bürosu Genel Mü-
dürü taraf›ndan tescil edilmifl olan
Uluslararas› Çal›flma Örgütü üyeleri ba-
k›m›ndan ba¤lay›c›d›r. 

Bu Sözleflme iki üyenin onama belgesi
Genel Müdür taraf›ndan tescil edildi¤i
tarihten 12 ay sonra yürürlü¤e girer. 

Bu Sözleflme, onaylayan her üye için
onama belgesinin tescil edildi¤i tarih-
ten 12 ay sonra yürürlü¤e girer. 

MADDE 11

Bu Sözleflmeyi onaylam›fl bulunan her
üye, Sözleflmenin ilk yürürlü¤e girdi¤i
tarihten itibaren on y›ll›k bir süre sonun-
da, Uluslararas› Çal›flma Bürosu Genel
Müdürüne göndererek tescil ettirece¤i
bir belge ile feshedebilir. Bu fesih kay›t
tarihinden bir y›l sonra geçerli olacakt›r.

Bu Sözleflmeyi onaylam›fl olup, da, bun-
dan önceki f›krada sözü edilen on y›ll›k
sürenin bitiminden itibaren bir y›l süre-
since bu madde gere¤ince fesih hakk›n›
kullanmayan her üye, yeniden on y›ll›k
süre için ba¤lanm›fl olur ve bundan son-
ra bu Sözleflmeyi, her on y›ll›k devre bi-
tince, bu maddede öngörülen koflullar
çerçevesinde feshedebilir. 

MADDE 12

Uluslararas› Çal›flma Bürosu Genel Mü-

dürü, Uluslararas› Çal›flma Örgütü üye-
leri taraf›ndan kendisine bildirilen, bü-
tün onama ve fesihlerin tescil edildi¤ini
uluslararas› Çal›flma Örgütünün bütün
üyelerine duyurur. 

Genel Müdür, kendisine gönderilen
Sözleflmenin ikinci onama belgesinin
tescil edildi¤ini Örgüt üyelerine bildirir-
ken bu Sözleflmenin yürürlü¤e girece¤i
tarih hakk›nda Örgüt üyelerinin dikkati-
ni çeker. 

MADDE 13

Uluslararas› Çal›flma Bürosu Genel Mü-
dürü, yukar›daki maddeler gere¤ince
tescil etmifl oldu¤u bütün onama be-
yanlar› ve fesih ifllemlerine iliflkin tüm
bilgileri, Birleflmifl Milletler Antlaflmas›-
n›n 102 nci maddesi uyar›nca tescil
edilmek üzere, Birleflmifl Milletler Genel
Sekreterine iletecektir. 

MADDE 14

Uluslararas› Çal›flma Bürosu Yönetim
Kurulu gerekli gördü¤ü zamanlarda bu
Sözleflmenin, uygulanmas› hakk›nda
bir raporu Genel Konferansa sunar ve
Sözleflmenin tamamen veya k›smen
de¤ifltirilmesi konusunun Konferans
gündemine al›nmas› iste¤ini inceler. 

MADDE 15

Konferans›n bu Sözleflmeyi tamamen
veya k›smen de¤ifltiren yeni bir Sözlefl-
me kabul etmesi halinde ve yeni Sözlefl-
me aksini öngörmedi¤i takdirde tadil
edici yeni Sözleflmenin bir üye taraf›n-
dan onanmas› durumu, yukar›daki 11
inci madde hükümleri dikkate al›nmak-
s›z›n ve tadil edici yeni Sözleflme yürür-
lü¤e girmifl olmak kay›t ve flart› ile, bu
Sözleflmenin hemen feshini gerektirir. 

tadil edici yeni Sözleflmenin yürürlü¤e
girifl tarihinden itibaren bu Sözleflme,
üyelerin onay›na aç›k bulundurulamaz. 

Bu Sözleflme, onu onaylayan ancak ta-
dil edici Sözleflmeyi onaylamam›fl bulu-
nan üyeler için her halükarda flimdiki
flekil ve içeri¤i ile yürürlükte kalmaya
devam eder. 

MADDE 16

Bu Sözleflmenin ‹ngilizce ve Frans›zca
metinleri ayn› flekilde geçerlidir. 

Baflta Kad›nlar ve Çocuklar Olmak Üze-
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re ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n Önlenmesi, Dur-
durulmas› ve Cezaland›r›lmas› Hakk›n-
da Protokol, S›n›raflan Organize Suçla-
ra Karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflmesi-
ne Ek Olarak

Genel Kurul,

S›n›r ötesi örgütlü suçlara karfl› müca-
dele konusunda kapsaml› bir uluslara-
ras› sözleflme tasar›s› haz›rlamak; ayr›-
ca, kad›n ve çocuk kaçakç›l›¤›, ateflli si-
lahlar›n, aksam›n›n ve cephanelerin ya-
sa d›fl› üretimi ve kaçakç›l›¤› ve göç-
menlerin deniz yolu dahil kaçak yollar-
dan nakli ile ilgili gerekli uluslararas› an-
laflmalar üzerinde çal›flmak üzere hükü-
metler aras› aç›k uçlu bir ad hoc komi-
te kurulmas› yolunda ald›¤› 9 Aral›k
1998 tarih ve 53/111 say›l› karar›n›,

S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlar Sözleflmesi
haz›rl›k Komitesi’nin, çal›flmalar›na 9
Aral›k 1998 tarih ve 53/111 - 53/114
say›l› kararlar do¤rultusunda  ve bu ça-
l›flmalar› 2000 y›l›nda tamamlanacak
flekilde h›zland›rarak devam etmesi yo-
lunda ald›¤› 17 Aral›k 1999 tarih ve
54/126 say›l›  karar›n›, ve

‹talya Hükümeti’nin, Bileflmifl Milletler
S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlar Sözleflmesi
(Palermo Sözleflmesi) ile bu sözleflme-
nin protokollerinin imzalanaca¤› üst
düzey siyasal konferansa ev sahipli¤i
yapma teklifini memnuniyetle karfl›la-
yan ve Genel Sekreter’den söz konusu
konferans›n 2000 y›l› Biny›l Toplant›s›n-
dan en az bir hafta önce gerçekleflme-
si için gerekli düzenlemeleri yapmas›n›
talep eden 17 aral›k 1999 tarih ve
54/129 say›l› karar›n› hat›rlatarak, 

S›n›r ötesi örgütlü suçlarla ilgili Birleflmifl
Milletler sözleflmesinin ilk tasla¤›n› Ge-
nel Kurul’un 51. oturumunda  sunmufl
olmas›ndan ve 2-6 fiubat 1998 tarihle-
rinde Varflova’da yap›lan ve 12 Aral›k
1997 tarih ve 52/85 say›l› karar uyar›n-
ca s›n›r ötesi örgütlü suçlarla ilgili kap-
saml› bir taslak haz›rlanmas› konusunu
ele almakla görevlendirilen hükümetler
aras› aç›k uçlu uzmanlar grubunun   2-
6 fiubat 1998 tarihlerinde Varflova’da
gerçeklefltirdi¤i toplant›ya ev sahipli¤i
yapm›fl olmas›ndan dolay› Polonya Hü-
kümeti’ne taktirlerini sunarak,

Ad hoc Komite’nin 31 A¤ustos- 4 Eylül
1998 tarihlerinde Buenos Aires’te yap-
t›¤› gayr› resmi      

Haz›rl›k toplant›s›na ev sahipli¤i yapm›fl
olmas›ndan dolay› Arjantin Hüküme-
ti’ne taktirlerini sunarak, 

S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlara Karfl› Müca-
delede Kapasite Gelifltirme konulu As-
ya-Pasifik Bölgesi Bakanlar Semineri’ne
20-21 Mart 2000 tarihlerinde Bang-
kok’ta ‘ta ev sahipli¤i yapm›fl olmas›n-
dan dolay› Tayland Hükümeti’ne taktir-
lerini sunarak,

Örgütlü suç faaliyetlerinin olumsuz
ekonomik ve sosyal sonuçlar›ndan duy-
du¤u derin kayg›larla ve bu tür faaliyet-
lerin ulusal, bölgesel ve uluslar aras› dü-
zeylerde daha etkili biçimde önlenmesi
aç›s›ndan iflbirli¤inin acilen güçlendiril-
mesi gereklili¤ine inanarak,

Birleflmifl Milletler fiart› ve Genel Ku-
rul’un ilgili kararlar› dikkate al›narak, s›-
n›r ötesi örgütlü suçlarla terörizm kap-
sam›ndaki suçlar aras›nda giderek ar-
tan ba¤lar› kayg›yla kaydederek,

Nerede olursa olsun ilgili suçlar› kovufl-
turarak ve bu amaçla uluslararas› iflbir-
li¤ine yönelerek s›n›r ötesi örgütlü suç
olaylar›na kar›flanlara aman vermeme
kararl›l›¤› içinde,

Birleflmifl Milletler S›n›r Ötesi Örgütlü
Suçlara Karfl› Mücadele Sözleflmesi’nin,
baflka olumsuzluklar›n yan› s›ra, kara
para aklama, rüflvet, yolsuzluk, tehlike
alt›ndaki yabani bitki ve hayvan türleri-
nin yasa d›fl› kaçakç›l›¤›, kültürel mirasa
karfl› ifllenen suçlar ve s›n›r ötesi örgüt-
lü suçlar ile terörizm aras›nda giderek
artan ba¤lara karfl› etkili bir araç ve
uluslararas› iflbirli¤i için bir çerçeve
oluflturaca¤›na yürekten inanarak, 

1. Çal›flmalar›n› Viyana’daki BM Uyufl-
turucu Kontrol ve Suç Önleme Ofi-
si’nde sürdüren, S›n›r Ötesi Örgütlü
Suçlara Karfl› Sözleflme tasar›s›n› haz›r-
lamakla görevli Ad Hoc Komite taraf›n-
dan sunulan raporu dikkate al›r ve ça-
l›flmas›ndan dolay› Komite’ye taktirleri-
ni sunar, 

2. Birleflmifl Milletler S›n›r Ötesi Örgütlü
Suçlara Karfl› Mücadele Sözleflmesi ile

bu sözleflmeyi tamamlayan Baflka Ka-
d›nlar ve Çocuklar Olmak Üzere ‹nsan
Kaçakç›l›¤›n›n Önlenmesi, Bast›r›lmas›
ve Cezaland›r›lmas› Protokolünü; Birlefl-
mifl Milletler S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlara
Karfl› Mücadele Sözleflmesi’ni tamam-
layan ve bu karara ek olarak verilen
Göçmenlerin Kara, Deniz ve Hava Yo-
luyla Kaç›r›lmalar›na Karfl› Protokolü ka-
bul eder ve 54/129 say›l› karar uyar›n-
ca bu belgeleri 12-15 Aral›k 2000 tarih-
lerinde ‹talya’n›n Palermo kentinde ya-
p›lacak Üst Düzey Siyasal ‹mza Konfe-
rans›’nda imzaya açar;  

3. Genel Sekreter’den, 54/129 say›l›
karar gere¤ince Palermo’da yap›lacak
olan Üst Düzey Siyasal ‹mza Konferan-
s› için kapsaml› bir rapor haz›rlamas›n›
talep eder,  

4. Ad Hoc Komitenin, S›n›r Ötesi Ör-
gütlü Suçlara Karfl› BM Sözleflme’sini
tamamlay›c› mahiyetteki Ateflli Silahla-
r›n, Aksam›n›n ve Cephanelerin Yasa
D›fl› ‹mali ve Kaçakç›l›¤›n›n Önlenmesi
Protokolü üzerindeki taslak çal›flmalar›-
n› henüz tamamlamad›¤›n› kaydeder,

5. Komiteden, bu Protokol tasla¤›na
iliflkin çal›flmalar›n› 53/111, 53/114 ve
54/126 say›l› kararlar çerçevesinde sür-
dürmesini ve mümkün olan en k›sa sü-
rede tamamlamas›n› talep eder,

6. Bütün Taraf Devletlere, Genel Kuru-
lun ilgili kararlar›n› da dikkate alarak s›-
n›r ötesi örgütlü suç etkinlikleriyle terö-
rist eylemler aras›ndaki ba¤lant›y› gör-
meleri ve suç teflkil eden her tür etkin-
li¤e karfl› mücadelede burada yer alan
hükümler çerçevesinde Birleflmifl Millet-
ler S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlar›n Önlen-
mesi Sözleflmesi’ni uygulamalar› ça¤r›-
s›nda bulunur,

7. Genel Kurul’un 17 Aral›k 1996 tarih
ve 51/210 say›l› karar›yla kurulmufl
olup 9 Aral›k 1999 tarih ve 54/110 sa-
y›l› karar uyar›nca uluslar aras› terörizm
konusunda kapsaml› bir sözleflme ha-
z›rlanmas› yönündeki çal›flmalar›na bafl-
lamakta olan Ad Hoc Komite’nin, S›n›r
Ötesi Örgütlü Suçlara karfl› Birleflmifl
Milletler Sözleflmesi’nde yer alan hü-
kümleri de dikkate almas›n› tavsiye
eder, 
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8. Sözleflme’nin ve ilgili protokollerinin
bir an önce yürürlü¤e girmesini sa¤la-
ma aç›s›ndan bütün devletleri ve bölge-
sel ekonomik kurulufllar›  Birleflmifl Mil-
letler S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlar›n Önlen-
mesi Sözleflmesi’ni ve ilgili protokolleri-
ni imzalamaya ve onaylamaya ça¤›r›r,

9.  Birleflmifl Milletler S›n›r Ötesi Örgüt-
lü Suçlar›n Önlenmesi Sözleflmesi’ne
Taraf Devletler aksi yönde bir karar al-
mad›klar› sürece, bu Sözleflme’nin 30.
maddesinde at›fta bulunulan hesab›n
BM Suç önleme ve A¤›r Ceza Fonu için-
de iflletilmesini kararlaflt›r›r ve Taraf
Devletleri yukar›da sözü edilen hesaba
yeterli miktarda gönüllü katk›larda bu-
lunmaya özendirir. Bu hesap, geliflmek-
te olan ülkelerle ekonomileri geçifl sü-
recinde olan ülkelere, uygulamaya dö-
nük haz›rl›klar dahil olmak üzere, Söz-
leflme’nin ve ilgili protokollerin uygu-
lanmas› için gerekli teknik yard›mlar›n
sa¤lanmas› amac›yla kullan›lacakt›r,

10. S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlar Sözlefl-
mesi’nin haz›rlanmas›yla görevli Ad
Hoc Komite’nin, bu görevini, Sözlefl-
me’ye taraf olacak Devletler toplulu¤u-
nun ilk oturumundan yeterli bir süre
önce tamamlamas›n› kararlaflt›r›r. Böy-
lece, Taraf Devletler Konferans› ile ilgili
usul ve kurallar›n taslak metni ile Söz-
leflme’nin 32. maddesinde belirtilen di-
¤er kurallar ve mekanizmalar önceden
belirlenerek dikkate almalar› için Taraf-
lar Konferans›’n›n ilk oturumuna sunu-
labilecektir,  

11. Genel Sekreter’den, BM Uyuflturucu
Kontrol ve Suç Önleme Ofisi’ni ayn› za-
manda Uluslar aras› Suç Önleme Merke-
zi olarak da belirlemesini ve bu merkeze
Sözleflme’nin 33. maddesi uyar›nca Söz-
leflme’nin taraflar›ndan oluflan Konfe-
rans›n sekreterlik hizmetlerini yürütme
görevini vermesini talep eder,

12. Genel Sekreter’den, ayr›ca, Uluslar
aras› Suç Önleme Merkezi’ne, Birleflmifl
Milletler S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlar›n
Önlenmesi Sözleflmesi’nin bir an önce
yürürlü¤e girmesini sa¤lamak üzere ge-
rekli kaynaklar› tahsis etmesini, Sözlefl-
me’ye Taraf Devletler Konferans› sekre-
taryas›n›n ifllevlerini yerine getirmesini

sa¤lamas›n› ve Ad Hoc Komite’nin yu-
kar›daki 10. madde uyar›nca yapaca¤›
çal›flmalar› desteklemesini talep eder,

Bu Protokole Taraf Devletler,

‹nsan ticaretini, özellikle kad›n ve ço-
cuk ticaretini önlemek ve bununla mü-
cadele etmek için at›lacak etkin ad›mla-
r›n kaynak, transit ve hedef ülkelerde
insan tacirlerinin cezaland›r›lmas› ve bu
ticaretin ma¤durlar›n›n uluslararas› dü-
zeyde tan›nm›fl insan haklar›n›n korun-
mas› dahil, önlemler içeren kapsaml›
bir uluslararas› yaklafl›m gerektirdi¤ini
beyan ederek,

‹nsanlar›n, özellikle kad›nlar›n ve çocuk-
lar›n istismar›yla mücadele etmek için
kurallar› ve uygulanabilir önlemleri içe-
ren çeflitli uluslararas› belgelerin bulun-
mas›na ra¤men, insan ticaretini tüm
yönleriyle ele alan evrensel bir düzenle-
menin mevcut olmad›¤› gerçe¤ini gö-
zönünde tutarak,

Bu tür bir düzenlemenin olmamas› ha-
linde, insan ticaretine karfl› savunmas›z
durumdaki kiflilerin yeterli derecede ko-
runmayacaklar›ndan endifle duyarak,

S›n›raflan örgütlü suçlara karfl› kapsam-
l› bir uluslararas› sözleflmenin ayr›nt›l›
bir flekilde haz›rlanmas› ve di¤erlerinin
yan› s›ra, kad›n ve çocuk ticaretini ele
alan uluslararas› bir belgenin ayr›nt›l›
olarak haz›rlan›fl›n› görüflmek amac›yla,
Birleflmifl Milletler Genel Kurulu’nun
aç›k kat›l›ml› hükümetleraras› bir ad-
hoc komite kurulmas›na karar verdi¤i,
9 Aral›k 1998 tarih ve 53/111 say›l› Ge-
nel Kurul karar›n› hat›rlayarak,

S›n›raflan Örgütlü Suçlara Karfl› Birlefl-
mifl Milletler Sözleflmesine, insan tica-
retinin, özellikle kad›n ve çocuk ticare-
tinin önlenmesi, durdurulmas› ve ceza-
land›r›lmas› için uluslararas› bir belge-
nin eklenmesinin bu suçu önlemede ve
bu suçla mücadelede faydal› olaca¤›na
kanaat getirerek,

Afla¤›daki hususlarda anlaflm›fllard›r.

I. Genel hükümler

Madde 1

S›n›raflan Örgütlü Suçlara Karfl› Birlefl-
mifl Milletler Sözleflmesi’yle iliflkisi

1. Bu Protokol, S›n›raflan Örgütlü Suçla-
ra Karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflme-
si’ne ektir. Bu Protokol Sözleflme’yle
birlikte yorumlanacakt›r.

2. Bu Protokol’de aksine hüküm bulun-
mad›kça, Sözleflme’de yer alan hüküm-
ler bu Protokol için de geçerli olacakt›r.

3. Bu Protokol’un 5. maddesinde belir-
tilen suçlar, Sözleflme uyar›nca belirlen-
mifl suçlar olarak kabul edilecektir.

Madde 2

Amaç

Bu Protokol’un amaçlar› flunlard›r:

(a) Kad›n ve çocuklara özel önem veri-
lerek, insan ticaretini önlemek ve mü-
cadele etmek,

(b) Bu tür ticaretin ma¤durlar›n›, onla-
r›n insan haklar›na bütünüyle sayg›
göstererek korumak ve onlara yard›m
etmek,

(c) Bu amaçlara eriflebilmek için Taraf
Devletler aras›ndaki iflbirli¤ini gelifltir-
mek.

Madde 3

Tan›mlar

Bu Protokol’un amaçlar› bak›m›ndan:

(a) “‹nsan ticareti”, kuvvet kullanarak
veya kuvvet kullanma tehdidi ile veya
di¤er bir biçimde zorlama, kaç›rma, hi-
le, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma
kiflinin çaresizli¤inden yararlanma veya
baflkas› üzerinde denetim yetkisi olan
kiflilerin r›zas›n› kazanmak için o kifliye
veya baflkalar›na kazanç veya ç›kar sa¤-
lama yoluyla kiflilerin istismar amaçl› te-
mini, bir yerden bir yere tafl›nmas›, dev-
redilmesi, bar›nd›r›lmas› veya teslim
al›nmas› anlam›na gelir. ‹stismar terimi,
asgari olarak, baflkalar›n›n fuhuflunun
istismar edilmesini veya cinsel istisma-
r›n baflka biçimlerini, zorla çal›flt›rmay›
veya hizmet ettirmeyi, esareti veya esa-
ret benzeri uygulamalar›, kullu¤u veya
organlar›n al›nmas›n› içerecektir.

(b) ‹nsan ticaretinin (a) bendinde belir-
tilen yöntemlerden herhangi biriyle ya-
p›lm›fl olmas› halinde, ma¤durun bu is-
tismara raz› olup olmamas› durumu de-
¤ifltirmeyecektir.
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(c) Bu maddenin (a) bendinde öngörü-
len yöntemlerden herhangi birini içer-
mese bile, çocu¤un istismar amaçl› te-
mini, bir yerden bir yere tafl›nmas›, dev-
redilmesi, bar›nd›r›lmas› veya teslim
al›nmas› “insan ticareti” olarak kabul
edilecektir.

(d) Onsekiz yafl›n›n alt›ndaki herkes
“çocuk” kabul edilecektir.

Madde 4

Kapsam

Bu Protokol, metinde baflka türlü belir-
tilmedikçe, mahiyetleri itibariyle s›n›r
aflan nitelikte olduklar› ve suça örgütlü
bir suç grubu kar›flt›¤› takdirde, bu Pro-
tokol’un 5. maddesinde belirtilen suçla-
r›n önlenmesi, soruflturulmas› ve kovufl-
turulmas›nda ve suç ma¤durlar›n›n ko-
runmas›nda uygulan›r.

Madde 5

Suç haline getirme

1. Her Taraf Devlet bu Protokol’un 3.
maddesinde belirtilen eylemlerin kas-
ten gerçeklefltirilmesi halinde cezalan-
d›r›lmalar›n› teminen gerekli yasal ve di-
¤er önlemleri alacakt›r.

2. Her Taraf Devlet, afla¤›daki eylemle-
rin de suç say›lmalar› için gerekli yasal
ve di¤er önlemleri alacakt›r:

(a) Kendi hukuk sisteminin temel kav-
ramlar›na ba¤l› kalmak kayd›yla, bu
maddenin 1. f›kras› uyar›nca ihdas edi-
len bir suçun ifllenmesine teflebbüs edil-
mesi,

(b) Bu maddenin 1. F›kras› uyar›nca te-
sis edilen bir suça, suç orta¤› olarak ifl-
tirak edilmesi,

(c) Bu maddenin 1. F›kras› uyar›nca ih-
das edilen bir suçu ifllemek için baflka-
lar›n›n örgütlenmesi veya suça teflvik
edilmesi.

II. ‹nsan ticareti ma¤durlar›n›n
korunmas›

Madde 6

‹nsan ticareti ma¤durlar›na yönelik yar-
d›m ve koruma

1. Uygun hallerde ve kendi iç hukuku-
nun elverdi¤i ölçüde, her Taraf Devlet,
di¤er önlemlerin yan› s›ra, insan ticare-

tine iliflkin yarg›lama ifllemlerini gizli yü-
rüterek insan ticareti ma¤durlar›n›n
özel hayatlar›n› ve kimliklerini koruya-
cakt›r.

2. Her Taraf Devlet, uygun hallerde,
kendi iç hukukî veya idarî sisteminin in-
san ticareti ma¤durlar› lehine afla¤›daki
olanaklar› içermesini sa¤layacakt›r:

a) ‹lgili yarg›sal ve idarî ifllemler hakk›n-
da bilgi,

b) Ceza yarg›lamas›n›n uygun aflamala-
r›nda ma¤durun görüfl ve endifleleri-
nin, san›klar›n savunma haklar›na en-
gel olmayacak flekilde ileri sürülebilme-
sine ve bunlar›n göz önüne al›nmas›na
yard›m.

3. Her Taraf Devlet, uygun durumlar-
da, sivil toplum örgütleriyle, di¤er ilgili
kurulufllarla ve sivil toplumun di¤er un-
surlar›yla iflbirli¤i içinde özellikle afla¤›-
daki hususlara iliflkin hükümler dahil,
insan ticareti ma¤durlar›n›n fiziksel, psi-
kolojik ve sosyal yönden iyileflmelerini
sa¤lamak için önlemler al›n›p uygulan-
mas›n› de¤erlendirecektir.

(a) Uygun bar›nma olana¤›,

(b) ‹nsan ticareti ma¤durlar›n›n anlaya-
bilecekleri bir dilde özellikle yasal hakla-
r›na iliflkin dan›flmanl›k hizmeti ve bilgi
verilmesi,

(c) T›bbî, psikolojik ve maddî yard›m,

(d) Çal›flma, ö¤renim ve e¤itim olanak-
lar›.

4. Her Taraf Devlet, bu madde hüküm-
lerini uygularken, insan ticareti ma¤-
durlar›n›n yafl›n›, cinsiyetini ve uygun
bar›nma, e¤itim ve bak›m dahil, özel ih-
tiyaçlar›n› ve özellikle çocuklar›n özel
ihtiyaçlar›n› dikkate alacakt›r.

5. Her Taraf Devlet, kendi ülkesi içinde
bulundu¤u sürece, insan ticareti ma¤-
durlar›n›n fiziksel güvenli¤ini sa¤lamak
için çaba gösterecektir.

6. Her Taraf Devlet, kendi iç hukuk sis-
teminin insan ticareti ma¤durlar›na
gördükleri zararlar için tazminat alma
olana¤›n› veren önlemleri içermesini te-
min edecektir.    

Madde 7

‹nsan ticareti ma¤durlar›n›n girifl yap›-
lan Devletlerdeki statüleri

1. Her Taraf Devlet, bu Protokol’un 6.
maddesi uyar›nca al›nacak önlemlere
ek olarak, uygun hallerde, insan ticare-
ti ma¤durlar›n›n kendi ülkesinde geçici
veya daimi olarak kalmalar›na izin ve-
ren yasal veya di¤er uygun önlemleri
almay› düflünecektir.

2. Her Taraf Devlet, bu maddenin 1.
f›kras›n›n hükmünün yerine getirilme-
sinde, insanc›l ve merhametli yaklafl›m-
lara gereken de¤eri verecektir.

Madde 8

‹nsan ticareti ma¤durlar›n›n kendi
memleketlerine dönmeleri

1. Her Taraf Devlet, kendi vatandafl›
olan veya di¤er bir Taraf Devletin ülke-
sine girifli s›ras›nda kendi ülkesinde da-
imi ikamet hakk›na sahip bulunan bir
insan ticareti ma¤durunun geri dönü-
flünü, o kiflinin güvenli¤ini de gözete-
rek, sebepsiz veya makul olmayan bir
gecikme olmaks›z›n kolaylaflt›racak ve
kabul edecektir.

2. Bir Taraf Devletin, bir insan ticareti
ma¤durunu, o Taraf Devletin ülkesine
girifli s›ras›nda ülkesinde daimi ikamet
hakk›na sahip bulundu¤u veya vatan-
dafl› oldu¤u di¤er bir Taraf Devlete ia-
de etmesi halinde, bu tür bir geri gön-
derme o kiflinin güvenli¤ini, kiflinin in-
san ticareti ma¤duru olmas›na yol açan
olaylarla ilgili yasal ifllemlerin durumu-
nu ve geri dönüflün mümkünse gönül-
lü olarak yap›lmas› gere¤ini gözetmek
suretiyle gerçeklefltirilecektir.

3. Girifl yap›lan Taraf Devletin talebi
üzerine, talepte bulunulan Taraf Devlet
sebepsiz veya makul olmayan bir gecik-
meye yol açmadan, insan ticareti ma¤-
duru olan kiflinin kendi vatandafl› olup
olmad›¤›n› veya girifl yap›lan Taraf Dev-
letin ülkesine girifl zaman›nda kendi ül-
kesinde daimi ikamet hakk›na sahip
olup olmad›¤›n› do¤rulayacakt›r.

4. Gerekli belgeleri bulunmayan bir in-
san ticareti ma¤durunun dönüflünü ko-
laylaflt›rabilmek için, vatandafl› oldu¤u
veya girifl yap›lan Taraf Devletin ülkesi-
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ne girifli s›ras›nda daimi ikamet hakk›-
n›n bulundu¤u Taraf Devlet, girifl yap›-
lan Taraf Devletin talebi üzerine, kiflinin
seyahat etmesine veya ülkesine yeni-
den girifl yapmas›na imkân sa¤layacak
gerekli seyahat belgelerini tanzim et-
meyi veya müsaadeyi vermeyi kabul
edecektir.

5. Bu madde, girifl yap›lan Taraf Devle-
tin iç hukukunun insan ticareti ma¤du-
runa tan›d›¤› herhangi bir hakk› orta-
dan kald›rmayacakt›r.

6. Bu madde, insan ticareti ma¤durlar›-
n›n dönüflünü k›smen veya tamamen
tanzim eden, yürürlükteki herhangi bir
ikili veya çok tarafl› anlaflmaya veya dü-
zenlemeye halel getirmeyecektir.

III. Önleme, iflbirli¤i ve di¤er önlemler

Madde 9

‹nsan ticaretinin önlenmesi

1. Taraf Devletler, afla¤›daki amaçlarla,
kapsaml› politikalar, programlar ve di-
¤er önlemleri oluflturacaklard›r:

(a) ‹nsan ticaretini önlemek ve bununla
mücadele etmek,

(b) ‹nsan ticareti ma¤durlar›n›, özellikle
kad›nlar› ve çocuklar› yeni ma¤duriyet-
lerden korumak.

2. Taraf Devletler, insan ticaretini önle-
mek ve bununla mücadele etmek için,
araflt›rma, bilgi ve kitle iletiflim kam-
panyalar› ve sosyal ve ekonomik giri-
flimler gibi önlemleri uygulamak için ça-
ba göstereceklerdir.

3. Bu maddede yer alan politikalar,
programlar ve di¤er önlemler, uygun
oldu¤u ölçüde sivil toplum örgütleriyle,
di¤er ilgili kurulufllarla ve sivil toplumun
di¤er unsurlar›yla iflbirli¤ini içerecektir.

4. Taraf Devletler, ikili veya çok tarafl›
iflbirli¤i yolu da dahil, kiflileri, özellikle
de kad›nlar› ve çocuklar› insan ticareti-
ne karfl› korumas›z bir konuma düflü-
ren yoksulluk, az geliflmifllik ve f›rsat
eflitsizli¤i gibi olgular› gidermek için ön-
lemler alacak veya bu önlemleri güçlen-
direceklerdir.

5. Taraf Devletler, ikili ve çok tarafl› ifl-
birli¤i yolu da dahil olmak üzere, insan
ticaretine yol açan, özellikle kad›nlar ve

çocuklar olmak üzere, kiflilerin her bi-
çimdeki istismar›n›n artmas›na sebep
olan talebi engellemek için e¤itici, sos-
yal ve kültürel önlemler gibi yasal veya
di¤er önlemleri alacak veya güçlendire-
ceklerdir.

Madde 10

Bilgi de¤iflimi ve e¤itim

1. Taraf Devletlerin kanun uygulay›c›,
göçmenlikten sorumlu ve di¤er ilgili
makamlar›, gerekti¤inde, kendi iç hu-
kuklar›na uygun olarak, afla¤›daki hu-
suslar›n belirlenmesinde birbirlerine
yard›mc› olmak için bilgi de¤iflimi yoluy-
la, iflbirli¤i yapacaklard›r:

(a) Baflkalar›na ait seyahat belgeleriyle
veya seyahat belgeleri olmadan, ulusla-
raras› bir s›n›r› geçen veya geçmeye te-
flebbüs eden kiflilerin insan ticareti faili
veya ma¤duru olup olmad›klar›,

(b) ‹nsan ticareti amac›yla uluslararas›
bir s›n›r› geçmek için, kiflilerin kullanm›fl
olduklar› veya kullanmaya teflebbüs et-
tikleri seyahat belgelerinin türleri,

(c) Ma¤durlar›n toplanmas› ve bir yer-
den bir yere tafl›nmas›, bu tür bir tica-
rette yer alm›fl kifliler ve gruplar aras›n-
da kullan›lan yollar ve ba¤lant›lar dahil,
insan ticareti amac›yla örgütlü suç
gruplar› taraf›ndan kullan›lan araçlar ve
yöntemler ve bunlar› ortaya ç›karmak
için al›nabilecek önlemler.

2. Taraf Devletler, insan ticaretinin ön-
lenmesinde kanun uygulay›c› makam-
lar, göçmenlikten sorumlu görevliler ve
ilgili di¤er görevlileri e¤itecek ve verilen
e¤itimi güçlendireceklerdir. E¤itim,
ma¤durlar›n insan tacirlerinden korun-
mas› dahil, bu tür ticaretin önlenmesin-
de, insan tacirleri hakk›nda kanunî ta-
kipte bulunulmas›nda ve ma¤durlar›n
haklar›n›n korunmas›nda kullan›lan
yöntemler üzerinde odaklanmal›d›r.
E¤itim, insan haklar› ile çocuk ve kad›n-
lara özgü sorunlar› gözönüne alma ge-
re¤ini de hesaba katmal› ve sivil toplum
örgütleriyle, di¤er ilgili kurulufllarla ve
sivil toplumun di¤er unsurlar›yla iflbirli-
¤ini teflvik etmelidir.

3. Bilgi alan bir Taraf Devlet, bilgiyi ile-
ten Taraf Devletin bilginin kullan›m›na

s›n›rlama getirecek herhangi bir talebi-
ne uyacakt›r.

Madde 11

S›n›r önlemleri

1. Taraf Devletler, kiflilerin serbest dola-
fl›m›na iliflkin uluslararas› taahhütlere
ba¤l› kalmak kayd›yla, insan ticaretinin
önlenmesi ve ortaya ç›kar›lmas› için ge-
rekli olabilecek s›n›r kontrollerini, müm-
kün oldu¤u ölçüde güçlendireceklerdir.

2. Her Taraf Devlet, ticarî nakliyeciler
taraf›ndan iflletilen ulafl›m araçlar›n›n,
bu Protokol’ün 
5. maddesinde belirtilen suçlar›n ifllen-
mesinde kullan›lmas›n› önlemek için ya-
sal ve di¤er uygun önlemleri, mümkün
oldu¤u ölçüde alacakt›r.

3. Uygun hallerde ve uygulanmakta
olan uluslararas› sözleflmelere ba¤l› kal-
mak kayd›yla, bu tür önlemler, herhan-
gi bir nakliye flirketi veya herhangi bir
ulafl›m arac›n›n sahibi veya iflletmecisi
dahil, ticarî nakliyecilere, yolcular›n›n
girifl yap›lan Devlete giriflleri için gerek-
li olan seyahat belgelerine sahip olup
olmad›klar›n› araflt›rma zorunlulu¤unu
getirmeyi içerecektir.

4. Her Taraf Devlet, bu maddenin 3.
f›kras›nda öngörülen yükümlülü¤ün ih-
lalini yapt›r›ma ba¤lamak için gerekli
önlemleri, kendi iç hukukuna uygun
olarak alacakt›r.

5. Her Taraf Devlet, bu Protokol’de yer
alan suçlar›n ifllenmesine kar›flan kiflile-
rin ülkeye giriflinin engellenmesine ve-
ya vizelerinin iptaline olanak veren ön-
lemleri, kendi iç hukukuna uygun ola-
rak, almay› de¤erlendirecektir.

6. Taraf Devletler, Sözleflme’nin 27.
maddesi sakl› kalmak kayd›yla, do¤ru-
dan iletiflim kanallar› kurmak ve sürdür-
mek suretiyle de s›n›r kontrol makamla-
r› aras›ndaki iflbirli¤ini güçlendirmeyi
de¤erlendireceklerdir.

Madde 12

Belgelerin güvenli¤i ve kontrolü

Her Taraf Devlet, afla¤›daki amaçlar
için gerekli olabilecek önlemleri, müm-
kün olan yollarla, alacakt›r:

(a) Verdi¤i seyahat veya kimlik belgele-
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rinin kolayca kötüye kullan›lamayacak
ve güçlük çekmeden tahrif edilemeye-
cek veya kanuna ayk›r› flekilde de¤ifltiri-
lemeyecek, kopya edilemeyecek veya
düzenlenemeyecek kalitede olmalar›n›
temin etmek,

(b) Taraf Devlet taraf›ndan veya ad›na
verilen seyahat veya kimlik belgelerinin
do¤rulu¤unu ve güvenli¤ini temin et-
mek ve bunlar›n kanuna ayk›r› flekilde
yap›m›n›, düzenlenmesini ve kullan›m›-
n› önlemek.

Madde 13

Belgelerin yasall›¤› ve geçerlili¤i

Bir Taraf Devlet, baflka bir Taraf Devle-
tin talebi üzerine, kendi ad›na ç›kar›l-
m›fl olan veya ç›kar›lm›fl görünen seya-
hat veya kimlik belgelerinin insan tica-
reti için kullan›ld›¤›ndan flüphe duyul-
mas› halinde bunlar›n yasall›¤›n› ve ge-
çerlili¤ini, kendi iç hukukuna uygun
olarak makul bir süre içinde do¤rulaya-
cakt›r.

IV. Nihai hükümler

Madde 14

Sakl› tutulan hususlar

1. Bu Protokol’deki hiçbir hüküm, Dev-
letlerin ve kiflilerin, uluslararas› insanc›l
hukuk ve uluslararas› insan haklar› hu-
kuku ve özellikle, uyguland›¤› durum-
larda, 1951 tarihli Mültecilerin Statü-
sü’ne iliflkin Sözleflme ve 1967 tarihli
Protokol ile bu belgelerde yer alan kaç-
t›¤› ülkeye iade edilmeme ilkesi dahil,
uluslararas› hukuk kapsam›ndaki hakla-
r›n›, yükümlülüklerini ve sorumluluklar›-
n› etkilemeyecektir.

2. Bu Protokol’de öngörülen önlemler
kiflilere, insan ticareti ma¤durlar› olduk-
lar› gerekçesiyle ayr›m yapmayacak bi-
çimde yorumlanacak ve uygulanacak-
t›r. Bu önlemlerin yorumu ve uygulan›-
fl› uluslararas› kabul görmüfl ayr›mc›l›k
yapmama ilkelerine uygun olacakt›r.

Madde 15

Uyuflmazl›klar›n çözümü

1. Taraf Devletler, bu Protokol’un yo-
rumlanmas›na veya uygulanmas›na ilifl-
kin uyuflmazl›klar› müzakere yoluyla
çözmek için çaba göstereceklerdir.

2. Makul bir zaman içerisinde müzake-
re yoluyla çözülemeyen bu Protokol’un
yorumlanmas›na veya uygulanmas›na
iliflkin iki veya daha fazla devlet aras›n-
da herhangi bir uyuflmazl›k, bu Taraf
Devletlerden birinin talebi üzerine, tah-
kime götürülecektir. E¤er, tahkim tale-
binin yap›ld›¤› tarihten alt› ay sonra, Ta-
raf Devletler, tahkime dair düzenleme-
lerde anlaflamazlarsa, bu Taraf Devlet-
lerden herhangi biri, uyuflmazl›¤› Di-
van’›n Statüsü’ne uygun bir taleple,
Uluslararas› Adalet Divan›’na götürebi-
lir.

3. Her Taraf Devlet, bu Protokol’e ilifl-
kin imzalama, onaylama, kabul veya
uygun bulma veya kat›l›m s›ras›nda
kendisini, bu maddenin 2. f›kras›yla
ba¤l› saymad›¤›n› bildirebilir. Di¤er Ta-
raf Devletler, bu tür bir çekince koymufl
herhangi bir Taraf Devlete karfl› bu
maddenin 2 nci f›kras›yla ba¤l› olmaya-
caklard›r.

4. Bu maddenin 3. f›kras› uyar›nca çe-
kince koymufl herhangi bir Taraf Dev-
let, Birleflmifl Milletler Genel Sekrete-
ri’ne bildirmek suretiyle, bu çekinceyi
her zaman kald›rabilir.

Madde 16

‹mza, onay, kabul, uygun bulma ve ka-
t›l›m

1. Bu Protokol, 12-15 Aral›k 2000 tarih-
leri aras›nda ‹talya’n›n Palermo kentin-
de ve ondan sonra da, 12 Aral›k 2002
tarihine kadar New York’taki Birleflmifl
Milletler Genel Merkezi’nde bütün dev-
letlerin imzas›na aç›k kalacakt›r.

2. Bu Protokol, bu maddenin 1. f›kras›
uyar›nca, üyelerinden en az bir devletin
bu Protokol’u imzalamas› halinde, böl-
gesel ekonomik bütünleflme teflkilatla-
r›n›n imzas›na da aç›k olacakt›r.

3. Bu Protokol, onaylamaya, kabule ve-
ya uygun bulmaya tabidir. Onaylama,
kabul veya uygun bulma belgeleri Bir-
leflmifl Milletler Genel Sekreteri’ne tev-
di edilecektir. Bir bölgesel ekonomik
bütünleflme teflkilat›, üye devletlerin-
den en az biri ayn› ifllemi yapt›¤› takdir-
de, onaylama, kabul veya uygun bulma
belgesini tevdi edebilir. Onaylama, ka-

bul veya uygun bulma belgesinde bu
tür bir teflkilat, bu Protokol ile düzenle-
nen konulara iliflkin yetkilerinin s›n›r›n›
beyan edecektir. Bu tür bir teflkilat yet-
kilerinin kapsam›na iliflkin herhangi bir
de¤iflikli¤i de saklay›c›ya bildirecektir.

4. Bu Protokol, herhangi bir devletin
veya üyesi devletlerden en az birinin bu
Protokol’e taraf oldu¤u herhangi bir
bölgesel ekonomik bütünleflme teflkila-
t›n›n kat›l›m›na aç›kt›r. Kat›l›m belgeleri
Birleflmifl Milletler Teflkilat› Genel Sekre-
terine tevdi edilecektir. Kat›l›m› s›ras›n-
da, bölgesel bir ekonomik bütünleflme
teflkilat› bu Protokol ile düzenlenen ko-
nulara iliflkin yetkilerinin s›n›r›n› beyan
edecektir. Bu tür bir teflkilat yetkilerinin
kapsam›nda meydana gelecek herhan-
gi bir de¤iflikli¤i de saklay›c›ya bildire-
cektir.

Madde 17

Yürürlü¤e girifl

1. Bu Protokol, k›rk›nc› onaylama, ka-
bul, uygun bulma veya kat›l›m belgesi-
nin tevdi edildi¤i tarihten sonraki dok-
san›nc› günde yürürlü¤e girecek, ancak
Sözleflme yürürlü¤e girmeden önce yü-
rürlü¤e girmeyecektir. Bu f›kran›n
amaçlar› bak›m›ndan, bölgesel bir eko-
nomik bütünleflme teflkilat› taraf›ndan
tevdi edilmifl herhangi bir belge, bu tür
teflkilatlara üye devletler taraf›ndan
tevdi edilenlere ilave olarak say›lmaya-
cakt›r.

2. Her devlet veya bölgesel bir ekono-
mik bütünleflme teflkilat› için, bu Proto-
kol’e iliflkin k›rk›nc› onaylama, kabul,
uygun bulma veya kat›l›m belgelerinin
tevdiinden sonra bu Protokol’u onayla-
yan, kabul eden, uygun bulan ve Proto-
kol’e kat›lan her Taraf Devlet ve bölge-
sel ekonomik bütünleflme teflkilat› bak›-
m›ndan, bu Protokol ilgili belgenin tev-
diini izleyen 30. gün yürürlü¤e girecek-
tir.

Madde 18

De¤ifliklikler

1. Bu Protokol’un yürürlü¤e girmesini
takip eden beflinci y›l›n dolmas›ndan iti-
baren, bir Taraf Devlet, de¤ifliklik öne-
risinde bulunabilir ve bunu Birleflmifl
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Milletler Genel Sekreteri’ne yaz›l› ola-
rak sunabilir, Genel Sekreter bunun
üzerine, de¤ifliklik önerisini Taraf Dev-
letlere ve Taraflar Konferans›’na, öneri-
lerin görüflülmesi ve karara ba¤lanmas›
amac›yla iletecektir. Taraflar Konferan-
s› her bir de¤ifliklik üzerinde görüfl birli-
¤ine varabilmek için her türlü çabay›
gösterecektir. E¤er, görüfl birli¤ine yö-
nelik bütün çabalar tükenmifl ve anlafl-
maya var›lamam›flsa, de¤iflikli¤in be-
nimsenmesi için son çare olarak, Taraf-
lar Konferans› toplant›s›nda haz›r bulu-
nan ve oy kullanan Taraf Devletlerin
üçte iki oy çoklu¤u aranacakt›r.

2. Bölgesel ekonomik bütünleflme tefl-
kilatlar›, kendi yetkileri dahilindeki ko-
nularda, bu maddedeki oy haklar›n›, bu
Protokole taraf olan kendi üyesi devlet-
lerin say›s›na eflit say›da oyla kullana-
caklard›r. Bu tür bir teflkilata üye dev-
letler kendi oy haklar›n› kulland›klar›
takdirde teflkilat oy kullanamayacak;
teflkilat›n oy hakk›n› kullanmas› halinde
üye devletler ayr›ca oy haklar›n› kulla-

namayacaklard›r.

3. Bu maddenin 1. f›kras› uyar›nca be-
nimsenen bir de¤ifliklik, Taraf Devletler-
ce, onaya, kabule veya uygun bulmaya
tabidir.

4. Taraf bir Devlet aç›s›ndan, bu mad-
denin 1. f›kras› uyar›nca benimsenen
bir de¤ifliklik, bu tür bir de¤iflikli¤e ilifl-
kin onaylama, kabul veya uygun bulma
belgesinin Birleflmifl Milletler Genel
Sekreteri’ne tevdi edildi¤i tarihten dok-
san gün sonra yürürlü¤e girecektir.

5. Yürürlü¤e giren bir de¤ifliklik, bu de-
¤ifliklikle ba¤l› oldu¤unu aç›kça bildiren
Taraf Devletler aç›s›ndan ba¤lay›c› ola-
cakt›r. Di¤er Taraf Devletler ise bu Pro-
tokol’un hükümleriyle ve daha önce
onaylam›fl, kabul etmifl veya uygun bul-
mufl olduklar› herhangi bir de¤ifliklik ile
ba¤l› kalmaya devam edeceklerdir.

Madde 19

Çekilme

1. Taraf bir Devlet, bu Protokol’den,
Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri’ne

yapaca¤› yaz›l› bir bildirimle çekilebilir.
Çekilme, bildirimin Genel Sekreterce
al›nmas›ndan bir y›l sonra geçerli ola-
cakt›r.

2. Bölgesel bir ekonomik bütünleflme
teflkilat›n›n bu Protokole taraf olma du-
rumu, teflkilata üye bütün devletlerin
Protokol’den çekilmeleri halinde sona
erecektir.

Madde 20

Saklay›c› ülke ve kullan›lacak diller

1. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri,
bu Sözleflme’nin saklay›c›s› tayin edil-
mifltir.

2. Bu Protokol’un Arapça, Çince, ‹ngi-
lizce, Frans›zca, Rusça ve ‹spanyolca
metinlerinin eflit derecede geçerli oldu-
¤u özgün metni Birleflmifl Milletler Ge-
nel Sekreterince saklan›r.

Yukar›daki hususlar› tasdiken, usulen
yetkilendirilmifl afla¤›da imzalar› bulu-
nan temsilciler bu Protokol’u imzala-

m›fllard›r.
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Baflta Kad›nlar ve Çocuklar
Olmak Üzere ‹nsan

Kaçakç›l›¤›n›n Önlenmesi,
Durdurulmas› ve

Cezaland›r›lmas› Hakk›nda
Protokol, S›n›raflan Organize

Suçlara Karfl› Birleflmifl Milletler
Sözleflmesine Ek Olarak

Genel Kurul

S›n›r ötesi örgütlü suçlara karfl›
mücadele konusunda kapsaml›
bir uluslararas› sözleflme tasar›s›
haz›rlamak; ayr›ca, kad›n ve ço-
cuk kaçakç›l›¤›, ateflli silahlar›n,
aksam›n›n ve cephanelerin yasa
d›fl› üretimi ve kaçakç›l›¤› ve göç-
menlerin deniz yolu dahil kaçak
yollardan nakli ile ilgili gerekli
uluslararas› anlaflmalar üzerinde
çal›flmak üzere hükümetler aras›
aç›k uçlu bir ad hoc komite ku-
rulmas› yolunda ald›¤› 9 Aral›k
1998 tarih ve 53/111 say›l› kara-
r›n›, S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlar
Sözleflmesi haz›rl›k Komitesi’nin,
çal›flmalar›na 9 Aral›k 1998 tarih
ve 53/111 - 53/114 say›l› karar-
lar do¤rultusunda  ve bu çal›fl-
malar› 2000 y›l›nda tamamlana-
cak flekilde h›zland›rarak devam
etmesi yolunda ald›¤› 17 Aral›k
1999 tarih ve 54/126 say›l›  ka-

rar›n›, ve ‹talya Hükümeti’nin, Bi-
leflmifl Milletler S›n›r Ötesi Örgüt-
lü Suçlar Sözleflmesi (Palermo
Sözleflmesi) ile bu sözleflmenin
protokollerinin imzalanaca¤› üst
düzey siyasal konferansa ev sa-
hipli¤i yapma teklifini memnuni-
yetle karfl›layan ve Genel Sekre-
ter’den söz konusu konferans›n
2000 y›l› Biny›l Toplant›s›ndan en
az bir hafta önce gerçekleflmesi
için gerekli düzenlemeleri yap-
mas›n› talep eden 17 aral›k 1999
tarih ve 54/129 say›l› karar›n› ha-
t›rlatarak, S›n›r ötesi örgütlü suç-
larla ilgili Birleflmifl Milletler söz-
leflmesinin ilk tasla¤›n› Genel Ku-
rul’un 51. oturumunda  sunmufl
olmas›ndan ve 2-6 fiubat 1998
tarihlerinde Varflova’da yap›lan
ve 12 Aral›k 1997 tarih ve 52/85
say›l› karar uyar›nca s›n›r ötesi
örgütlü suçlarla ilgili kapsaml› bir

taslak haz›rlanmas› konusunu
ele almakla görevlendirilen hü-
kümetler aras› aç›k uçlu uzman-
lar grubunun   2-6 fiubat 1998
tarihlerinde Varflova’da gerçek-
lefltirdi¤i toplant›ya ev sahipli¤i
yapm›fl olmas›ndan dolay› Polon-
ya Hükümeti’ne taktirlerini suna-
rak, Ad hoc Komite’nin 31 A¤us-
tos- 4 Eylül 1998 tarihlerinde Bu-
enos Aires’te yapt›¤› gayr› resmi  

Haz›rl›k toplant›s›na ev sahipli¤i
yapm›fl olmas›ndan dolay› Arjan-
tin Hükümeti’ne taktirlerini su-
narak, S›n›r Ötesi Örgütlü Suçla-
ra Karfl› Mücadelede Kapasite
Gelifltirme konulu Asya-Pasifik
Bölgesi Bakanlar Semineri’ne 20-
21 Mart 2000 tarihlerinde Bang-
kok’ta ‘ta ev sahipli¤i yapm›fl ol-
mas›ndan dolay› Tayland Hükü-
meti’ne taktirlerini sunarak,
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Örgütlü suç faaliyetlerinin olum-
suz ekonomik ve sosyal sonuçla-
r›ndan duydu¤u derin kayg›larla
ve bu tür faaliyetlerin ulusal, böl-
gesel ve uluslar aras› düzeylerde
daha etkili biçimde önlenmesi
aç›s›ndan iflbirli¤inin acilen güç-
lendirilmesi gereklili¤ine inana-
rak,

Birleflmifl Milletler fiart› ve Genel
Kurul’un ilgili kararlar› dikkate
al›narak, s›n›r ötesi örgütlü suç-
larla terörizm kapsam›ndaki suç-
lar aras›nda giderek artan ba¤la-
r› kayg›yla kaydederek,

Nerede olursa olsun ilgili suçlar›
kovuflturarak ve bu amaçla ulus-
lararas› iflbirli¤ine yönelerek s›n›r
ötesi örgütlü suç olaylar›na kar›-
flanlara aman vermeme kararl›l›-
¤› içinde,

Birleflmifl Milletler S›n›r Ötesi Ör-
gütlü Suçlara Karfl› Mücadele
Sözleflmesi’nin, baflka olumsuz-
luklar›n yan› s›ra, kara para akla-
ma, rüflvet, yolsuzluk, tehlike al-
t›ndaki yabani bitki ve hayvan
türlerinin yasa d›fl› kaçakç›l›¤›,
kültürel mirasa karfl› ifllenen suç-
lar ve s›n›r ötesi örgütlü suçlar ile
terörizm aras›nda giderek artan
ba¤lara karfl› etkili bir araç ve
uluslararas› iflbirli¤i için bir çerçe-
ve oluflturaca¤›na yürekten ina-
narak, 

1. Çal›flmalar›n› Viyana’daki BM
Uyuflturucu Kontrol ve Suç Önle-
me Ofisi’nde sürdüren, S›n›r Öte-
si Örgütlü Suçlara Karfl› Sözlefl-
me tasar›s›n› haz›rlamakla görev-
li Ad Hoc Komite taraf›ndan su-
nulan raporu dikkate al›r ve çal›fl-
mas›ndan dolay› Komite’ye tak-
tirlerini sunar, 

2. Birleflmifl Milletler S›n›r Ötesi
Örgütlü Suçlara Karfl› Mücadele
Sözleflmesi ile bu sözleflmeyi ta-

mamlayan Baflka Kad›nlar ve Ço-
cuklar Olmak Üzere ‹nsan Ka-
çakç›l›¤›n›n Önlenmesi, Bast›r›l-
mas› ve Cezaland›r›lmas› Proto-
kolünü; Birleflmifl Milletler S›n›r
Ötesi Örgütlü Suçlara Karfl› Mü-
cadele Sözleflmesi’ni tamamla-
yan ve bu karara ek olarak veri-
len Göçmenlerin Kara, Deniz ve
Hava Yoluyla Kaç›r›lmalar›na
Karfl› Protokolü kabul eder ve
54/129 say›l› karar uyar›nca bu
belgeleri 12-15 Aral›k 2000 ta-
rihlerinde ‹talya’n›n Palermo
kentinde yap›lacak Üst Düzey Si-
yasal ‹mza Konferans›’nda imza-
ya açar;  

3. Genel Sekreter’den, 54/129
say›l› karar gere¤ince Paler-
mo’da yap›lacak olan Üst Düzey
Siyasal ‹mza Konferans› için kap-
saml› bir rapor haz›rlamas›n› ta-
lep eder,  

4. Ad Hoc Komitenin, S›n›r Ötesi
Örgütlü Suçlara Karfl› BM Sözlefl-
me’sini tamamlay›c› mahiyetteki
Ateflli Silahlar›n, Aksam›n›n ve
Cephanelerin Yasa D›fl› ‹mali ve
Kaçakç›l›¤›n›n Önlenmesi Proto-
kolü üzerindeki taslak çal›flmala-
r›n› henüz tamamlamad›¤›n› kay-
deder,

5. Komiteden, bu Protokol tasla-
¤›na iliflkin çal›flmalar›n› 53/111,
53/114 ve 54/126 say›l› kararlar
çerçevesinde sürdürmesini ve
mümkün olan en k›sa sürede ta-
mamlamas›n› talep eder,

6. Bütün Taraf Devletlere, Genel
Kurulun ilgili kararlar›n› da dikka-
te alarak s›n›r ötesi örgütlü suç
etkinlikleriyle terörist eylemler
aras›ndaki ba¤lant›y› görmeleri
ve suç teflkil eden her tür etkinli-
¤e karfl› mücadelede burada yer
alan hükümler çerçevesinde Bir-
leflmifl Milletler S›n›r Ötesi Örgüt-

lü Suçlar›n Önlenmesi Sözleflme-
si’ni uygulamalar› ça¤r›s›nda bu-
lunur,

7. Genel Kurul’un 17 Aral›k
1996 tarih ve 51/210 say›l› kara-
r›yla kurulmufl olup 9 Aral›k
1999 tarih ve 54/110 say›l› karar
uyar›nca uluslar aras› terörizm
konusunda kapsaml› bir sözlefl-
me haz›rlanmas› yönündeki ça-
l›flmalar›na bafllamakta olan Ad
Hoc Komite’nin, S›n›r Ötesi Ör-
gütlü Suçlara karfl› Birleflmifl Mil-
letler Sözleflmesi’nde yer alan
hükümleri de dikkate almas›n›
tavsiye eder, 

8. Sözleflme’nin ve ilgili proto-
kollerinin bir an önce yürürlü¤e
girmesini sa¤lama aç›s›ndan bü-
tün devletleri ve bölgesel ekono-
mik kurulufllar›  Birleflmifl Millet-
ler S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlar›n
Önlenmesi Sözleflmesi’ni ve ilgili
protokollerini imzalamaya ve
onaylamaya ça¤›r›r,

9.  Birleflmifl Milletler S›n›r Ötesi
Örgütlü Suçlar›n Önlenmesi Söz-
leflmesi’ne Taraf Devletler aksi
yönde bir karar almad›klar› süre-
ce, bu Sözleflme’nin 30. madde-
sinde at›fta bulunulan hesab›n
BM Suç önleme ve A¤›r Ceza Fo-
nu içinde iflletilmesini kararlaflt›-
r›r ve Taraf Devletleri yukar›da
sözü edilen hesaba yeterli mik-
tarda gönüllü katk›larda bulun-
maya özendirir. Bu hesap, gelifl-
mekte olan ülkelerle ekonomile-
ri geçifl sürecinde olan ülkelere,
uygulamaya dönük haz›rl›klar
dahil olmak üzere, Sözleflme’nin
ve ilgili protokollerin uygulanma-
s› için gerekli teknik yard›mlar›n
sa¤lanmas› amac›yla kullan›la-
cakt›r,

10. S›n›r Ötesi Örgütlü Suçlar
Sözleflmesi’nin haz›rlanmas›yla
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görevli Ad Hoc Komite’nin, bu
görevini, Sözleflme’ye taraf ola-
cak Devletler toplulu¤unun ilk
oturumundan yeterli bir süre ön-
ce tamamlamas›n› kararlaflt›r›r.
Böylece, Taraf Devletler Konfe-
rans› ile ilgili usul ve kurallar›n
taslak metni ile Sözleflme’nin 32.
maddesinde belirtilen di¤er ku-
rallar ve mekanizmalar önceden
belirlenerek dikkate almalar› için
Taraflar Konferans›’n›n ilk oturu-
muna sunulabilecektir,  

11. Genel Sekreter’den, BM
Uyuflturucu Kontrol ve Suç Önle-
me Ofisi’ni ayn› zamanda Uluslar
aras› Suç Önleme Merkezi ola-
rak da belirlemesini ve bu mer-
keze Sözleflme’nin 33. maddesi
uyar›nca Sözleflme’nin taraflar›n-
dan oluflan Konferans›n sekre-
terlik hizmetlerini yürütme göre-
vini vermesini talep eder,

12. Genel Sekreter’den, ayr›ca,
Uluslar aras› Suç Önleme Merke-
zi’ne, Birleflmifl Milletler S›n›r
Ötesi Örgütlü Suçlar›n Önlenme-
si Sözleflmesi’nin bir an önce yü-
rürlü¤e girmesini sa¤lamak üze-
re gerekli kaynaklar› tahsis etme-
sini, Sözleflme’ye Taraf Devletler
Konferans› sekretaryas›n›n ifllev-
lerini yerine getirmesini sa¤lama-
s›n› ve Ad Hoc Komite’nin yuka-
r›daki 10. madde uyar›nca yapa-
ca¤› çal›flmalar› desteklemesini
talep eder,

Bu Protokole Taraf Devletler,

‹nsan ticaretini, özellikle kad›n
ve çocuk ticaretini önlemek ve
bununla mücadele etmek için
at›lacak etkin ad›mlar›n kaynak,
transit ve hedef ülkelerde insan
tacirlerinin cezaland›r›lmas› ve
bu ticaretin ma¤durlar›n›n ulus-
lararas› düzeyde tan›nm›fl insan
haklar›n›n korunmas› dahil, ön-

lemler içeren kapsaml› bir ulusla-
raras› yaklafl›m gerektirdi¤ini be-
yan ederek,

‹nsanlar›n, özellikle kad›nlar›n ve
çocuklar›n istismar›yla mücadele
etmek için kurallar› ve uygulana-
bilir önlemleri içeren çeflitli ulus-
lararas› belgelerin bulunmas›na
ra¤men, insan ticaretini tüm
yönleriyle ele alan evrensel bir
düzenlemenin mevcut olmad›¤›
gerçe¤ini gözönünde tutarak,

Bu tür bir düzenlemenin olma-
mas› halinde, insan ticaretine
karfl› savunmas›z durumdaki kifli-
lerin yeterli derecede korunma-
yacaklar›ndan endifle duyarak,

S›n›raflan örgütlü suçlara karfl›
kapsaml› bir uluslararas› sözlefl-
menin ayr›nt›l› bir flekilde haz›r-
lanmas› ve di¤erlerinin yan› s›ra,
kad›n ve çocuk ticaretini ele alan
uluslararas› bir belgenin ayr›nt›l›
olarak haz›rlan›fl›n› görüflmek
amac›yla, Birleflmifl Milletler Ge-
nel Kurulu’nun aç›k kat›l›ml› hü-
kümetleraras› bir ad-hoc komite
kurulmas›na karar verdi¤i, 9 Ara-
l›k 1998 tarih ve 53/111 say›l›
Genel Kurul karar›n› hat›rlaya-
rak,

S›n›raflan Örgütlü Suçlara Karfl›
Birleflmifl Milletler Sözleflmesine,
insan ticaretinin, özellikle kad›n
ve çocuk ticaretinin önlenmesi,
durdurulmas› ve cezaland›r›lmas›
için uluslararas› bir belgenin ek-
lenmesinin bu suçu önlemede ve
bu suçla mücadelede faydal› ola-
ca¤›na kanaat getirerek,

Afla¤›daki hususlarda anlaflm›fl-
lard›r.

I. Genel hükümler

Madde 1

S›n›raflan Örgütlü Suçlara Karfl›

Birleflmifl Milletler Sözleflmesi’yle
iliflkisi

1. Bu Protokol, S›n›raflan Örgüt-
lü Suçlara Karfl› Birleflmifl Millet-
ler Sözleflmesi’ne ektir. Bu Proto-
kol Sözleflme’yle birlikte yorum-
lanacakt›r.

2. Bu Protokol’de aksine hüküm
bulunmad›kça, Sözleflme’de yer
alan hükümler bu Protokol için
de geçerli olacakt›r.

3. Bu Protokol’un 5. maddesin-
de belirtilen suçlar, Sözleflme
uyar›nca belirlenmifl suçlar ola-
rak kabul edilecektir.

Madde 2

Amaç

Bu Protokol’un amaçlar› flunlar-
d›r:

(a) Kad›n ve çocuklara özel
önem verilerek, insan ticaretini
önlemek ve mücadele etmek,

(b) Bu tür ticaretin ma¤durlar›n›,
onlar›n insan haklar›na bütünüy-
le sayg› göstererek korumak ve
onlara yard›m etmek,

(c) Bu amaçlara eriflebilmek için
Taraf Devletler aras›ndaki iflbirli-
¤ini gelifltirmek.

Madde 3

Tan›mlar

Bu Protokol’un amaçlar› bak›-
m›ndan:

(a) “‹nsan ticareti”, kuvvet kulla-
narak veya kuvvet kullanma teh-
didi ile veya di¤er bir biçimde
zorlama, kaç›rma, hile, aldatma,
nüfuzu kötüye kullanma kiflinin
çaresizli¤inden yararlanma veya
baflkas› üzerinde denetim yetkisi
olan kiflilerin r›zas›n› kazanmak
için o kifliye veya baflkalar›na ka-
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zanç veya ç›kar sa¤lama yoluyla
kiflilerin istismar amaçl› temini,
bir yerden bir yere tafl›nmas›,
devredilmesi, bar›nd›r›lmas› veya
teslim al›nmas› anlam›na gelir.
‹stismar terimi, asgari olarak,
baflkalar›n›n fuhuflunun istismar
edilmesini veya cinsel istismar›n
baflka biçimlerini, zorla çal›flt›r-
may› veya hizmet ettirmeyi, esa-
reti veya esaret benzeri uygula-
malar›, kullu¤u veya organlar›n
al›nmas›n› içerecektir.

(b) ‹nsan ticaretinin (a) bendinde
belirtilen yöntemlerden herhan-
gi biriyle yap›lm›fl olmas› halinde,
ma¤durun bu istismara raz› olup
olmamas› durumu de¤ifltirmeye-
cektir.

(c) Bu maddenin (a) bendinde
öngörülen yöntemlerden her-
hangi birini içermese bile, çocu-
¤un istismar amaçl› temini, bir
yerden bir yere tafl›nmas›, devre-
dilmesi, bar›nd›r›lmas› veya tes-
lim al›nmas› “insan ticareti” ola-
rak kabul edilecektir.

(d) Onsekiz yafl›n›n alt›ndaki her-
kes “çocuk” kabul edilecektir.

Madde 4

Kapsam

Bu Protokol, metinde baflka tür-
lü belirtilmedikçe, mahiyetleri iti-
bariyle s›n›r aflan nitelikte olduk-
lar› ve suça örgütlü bir suç grubu
kar›flt›¤› takdirde, bu Proto-
kol’un 5. maddesinde belirtilen
suçlar›n önlenmesi, soruflturul-
mas› ve kovuflturulmas›nda ve
suç ma¤durlar›n›n korunmas›n-
da uygulan›r.

Madde 5

Suç haline getirme

1. Her Taraf Devlet bu Proto-

kol’un 3. maddesinde belirtilen
eylemlerin kasten gerçeklefltiril-
mesi halinde cezaland›r›lmalar›n›
teminen gerekli yasal ve di¤er
önlemleri alacakt›r.

2. Her Taraf Devlet, afla¤›daki
eylemlerin de suç say›lmalar› için
gerekli yasal ve di¤er önlemleri
alacakt›r:

(a) Kendi hukuk sisteminin te-
mel kavramlar›na ba¤l› kalmak
kayd›yla, bu maddenin 1. f›kras›
uyar›nca ihdas edilen bir suçun
ifllenmesine teflebbüs edilmesi,

(b) Bu maddenin 1. F›kras› uya-
r›nca tesis edilen bir suça, suç or-
ta¤› olarak ifltirak edilmesi,

(c) Bu maddenin 1. F›kras› uya-
r›nca ihdas edilen bir suçu iflle-
mek için baflkalar›n›n örgütlen-
mesi veya suça teflvik edilmesi.

II. ‹nsan ticareti ma¤durlar›n›n
korunmas›

Madde 6

‹nsan ticareti ma¤durlar›na yö-
nelik yard›m ve koruma

1. Uygun hallerde ve kendi iç hu-
kukunun elverdi¤i ölçüde, her
Taraf Devlet, di¤er önlemlerin
yan› s›ra, insan ticaretine iliflkin
yarg›lama ifllemlerini gizli yürüte-
rek insan ticareti ma¤durlar›n›n
özel hayatlar›n› ve kimliklerini
koruyacakt›r.

2. Her Taraf Devlet, uygun hal-
lerde, kendi iç hukukî veya idarî
sisteminin insan ticareti ma¤dur-
lar› lehine afla¤›daki olanaklar›
içermesini sa¤layacakt›r:

a) ‹lgili yarg›sal ve idarî ifllemler
hakk›nda bilgi,

b) Ceza yarg›lamas›n›n uygun
aflamalar›nda ma¤durun görüfl

ve endiflelerinin, san›klar›n sa-
vunma haklar›na engel olmaya-
cak flekilde ileri sürülebilmesine
ve bunlar›n göz önüne al›nmas›-
na yard›m.

3. Her Taraf Devlet, uygun du-
rumlarda, sivil toplum örgütleriy-
le, di¤er ilgili kurulufllarla ve sivil
toplumun di¤er unsurlar›yla ifl-
birli¤i içinde özellikle afla¤›daki
hususlara iliflkin hükümler dahil,
insan ticareti ma¤durlar›n›n fizik-
sel, psikolojik ve sosyal yönden
iyileflmelerini sa¤lamak için ön-
lemler al›n›p uygulanmas›n› de-
¤erlendirecektir.

(a) Uygun bar›nma olana¤›,

(b) ‹nsan ticareti ma¤durlar›n›n
anlayabilecekleri bir dilde özellik-
le yasal haklar›na iliflkin dan›fl-
manl›k hizmeti ve bilgi verilmesi,

(c) T›bbî, psikolojik ve maddî yar-
d›m,

(d) Çal›flma, ö¤renim ve e¤itim
olanaklar›.

4. Her Taraf Devlet, bu madde
hükümlerini uygularken, insan ti-
careti ma¤durlar›n›n yafl›n›, cinsi-
yetini ve uygun bar›nma, e¤itim
ve bak›m dahil, özel ihtiyaçlar›n›
ve özellikle çocuklar›n özel ihti-
yaçlar›n› dikkate alacakt›r.

5. Her Taraf Devlet, kendi ülkesi
içinde bulundu¤u sürece, insan
ticareti ma¤durlar›n›n fiziksel gü-
venli¤ini sa¤lamak için çaba gös-
terecektir.

6. Her Taraf Devlet, kendi iç hu-
kuk sisteminin insan ticareti
ma¤durlar›na gördükleri zararlar
için tazminat alma olana¤›n› ve-
ren önlemleri içermesini temin
edecektir.    
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Madde 7

‹nsan ticareti ma¤durlar›n›n girifl
yap›lan Devletlerdeki statüleri

1. Her Taraf Devlet, bu Proto-
kol’un 6. maddesi uyar›nca al›-
nacak önlemlere ek olarak, uy-
gun hallerde, insan ticareti ma¤-
durlar›n›n kendi ülkesinde geçici
veya daimi olarak kalmalar›na
izin veren yasal veya di¤er uy-
gun önlemleri almay› düflüne-
cektir.

2. Her Taraf Devlet, bu madde-
nin 1. f›kras›n›n hükmünün yeri-
ne getirilmesinde, insanc›l ve
merhametli yaklafl›mlara gere-
ken de¤eri verecektir.

Madde 8

‹nsan ticareti ma¤durlar›n›n ken-
di memleketlerine dönmeleri

1. Her Taraf Devlet, kendi vatan-
dafl› olan veya di¤er bir Taraf Dev-
letin ülkesine girifli s›ras›nda kendi
ülkesinde daimi ikamet hakk›na
sahip bulunan bir insan ticareti
ma¤durunun geri dönüflünü, o ki-
flinin güvenli¤ini de gözeterek, se-
bepsiz veya makul olmayan bir
gecikme olmaks›z›n kolaylaflt›ra-
cak ve kabul edecektir.

2. Bir Taraf Devletin, bir insan ti-
careti ma¤durunu, o Taraf Dev-
letin ülkesine girifli s›ras›nda ül-
kesinde daimi ikamet hakk›na
sahip bulundu¤u veya vatandafl›
oldu¤u di¤er bir Taraf Devlete
iade etmesi halinde, bu tür bir
geri gönderme o kiflinin güvenli-
¤ini, kiflinin insan ticareti ma¤-
duru olmas›na yol açan olaylarla
ilgili yasal ifllemlerin durumunu
ve geri dönüflün mümkünse gö-
nüllü olarak yap›lmas› gere¤ini
gözetmek suretiyle gerçeklefltiri-
lecektir.

3. Girifl yap›lan Taraf Devletin ta-
lebi üzerine, talepte bulunulan
Taraf Devlet sebepsiz veya ma-
kul olmayan bir gecikmeye yol
açmadan, insan ticareti ma¤du-
ru olan kiflinin kendi vatandafl›
olup olmad›¤›n› veya girifl yap›-
lan Taraf Devletin ülkesine girifl
zaman›nda kendi ülkesinde da-
imi ikamet hakk›na sahip olup ol-
mad›¤›n› do¤rulayacakt›r.

4. Gerekli belgeleri bulunmayan
bir insan ticareti ma¤durunun
dönüflünü kolaylaflt›rabilmek
için, vatandafl› oldu¤u veya girifl
yap›lan Taraf Devletin ülkesine
girifli s›ras›nda daimi ikamet hak-
k›n›n bulundu¤u Taraf Devlet,
girifl yap›lan Taraf Devletin talebi
üzerine, kiflinin seyahat etmesi-
ne veya ülkesine yeniden girifl
yapmas›na imkân sa¤layacak ge-
rekli seyahat belgelerini tanzim
etmeyi veya müsaadeyi vermeyi
kabul edecektir.

5. Bu madde, girifl yap›lan Taraf
Devletin iç hukukunun insan ti-
careti ma¤duruna tan›d›¤› her-
hangi bir hakk› ortadan kald›r-
mayacakt›r.

6. Bu madde, insan ticareti ma¤-
durlar›n›n dönüflünü k›smen ve-
ya tamamen tanzim eden, yürür-
lükteki herhangi bir ikili veya çok
tarafl› anlaflmaya veya düzenle-
meye halel getirmeyecektir.

III. Önleme, iflbirli¤i ve di¤er ön-
lemler

Madde 9

‹nsan ticaretinin önlenmesi

1. Taraf Devletler, afla¤›daki
amaçlarla, kapsaml› politikalar,
programlar ve di¤er önlemleri
oluflturacaklard›r:

(a) ‹nsan ticaretini önlemek ve

bununla mücadele etmek,

(b) ‹nsan ticareti ma¤durlar›n›,
özellikle kad›nlar› ve çocuklar›
yeni ma¤duriyetlerden korumak.

2. Taraf Devletler, insan ticareti-
ni önlemek ve bununla mücade-
le etmek için, araflt›rma, bilgi ve
kitle iletiflim kampanyalar› ve
sosyal ve ekonomik giriflimler gi-
bi önlemleri uygulamak için çaba
göstereceklerdir.

3. Bu maddede yer alan politika-
lar, programlar ve di¤er önlem-
ler, uygun oldu¤u ölçüde sivil
toplum örgütleriyle, di¤er ilgili
kurulufllarla ve sivil toplumun di-
¤er unsurlar›yla iflbirli¤ini içere-
cektir.

4. Taraf Devletler, ikili veya çok
tarafl› iflbirli¤i yolu da dahil, kifli-
leri, özellikle de kad›nlar› ve ço-
cuklar› insan ticaretine karfl› ko-
rumas›z bir konuma düflüren
yoksulluk, az geliflmifllik ve f›rsat
eflitsizli¤i gibi olgular› gidermek
için önlemler alacak veya bu ön-
lemleri güçlendireceklerdir.

5. Taraf Devletler, ikili ve çok ta-
rafl› iflbirli¤i yolu da dahil olmak
üzere, insan ticaretine yol açan,
özellikle kad›nlar ve çocuklar ol-
mak üzere, kiflilerin her biçimde-
ki istismar›n›n artmas›na sebep
olan talebi engellemek için e¤iti-
ci, sosyal ve kültürel önlemler gi-
bi yasal veya di¤er önlemleri ala-
cak veya güçlendireceklerdir.

Madde 10

Bilgi de¤iflimi ve e¤itim

1. Taraf Devletlerin kanun uygu-
lay›c›, göçmenlikten sorumlu ve
di¤er ilgili makamlar›, gerekti¤in-
de, kendi iç hukuklar›na uygun
olarak, afla¤›daki hususlar›n be-
lirlenmesinde birbirlerine yard›m-
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c› olmak için bilgi de¤iflimi yoluy-
la, iflbirli¤i yapacaklard›r:

(a) Baflkalar›na ait seyahat bel-
geleriyle veya seyahat belgeleri
olmadan, uluslararas› bir s›n›r›
geçen veya geçmeye teflebbüs
eden kiflilerin insan ticareti faili
veya ma¤duru olup olmad›klar›,

(b) ‹nsan ticareti amac›yla ulusla-
raras› bir s›n›r› geçmek için, kifli-
lerin kullanm›fl olduklar› veya
kullanmaya teflebbüs ettikleri se-
yahat belgelerinin türleri,

(c) Ma¤durlar›n toplanmas› ve
bir yerden bir yere tafl›nmas›, bu
tür bir ticarette yer alm›fl kifliler
ve gruplar aras›nda kullan›lan
yollar ve ba¤lant›lar dahil, insan
ticareti amac›yla örgütlü suç
gruplar› taraf›ndan kullan›lan
araçlar ve yöntemler ve bunlar›
ortaya ç›karmak için al›nabilecek
önlemler.

2. Taraf Devletler, insan ticareti-
nin önlenmesinde kanun uygula-
y›c› makamlar, göçmenlikten so-
rumlu görevliler ve ilgili di¤er gö-
revlileri e¤itecek ve verilen e¤iti-
mi güçlendireceklerdir. E¤itim,
ma¤durlar›n insan tacirlerinden
korunmas› dahil, bu tür ticaretin
önlenmesinde, insan tacirleri
hakk›nda kanunî takipte bulu-
nulmas›nda ve ma¤durlar›n hak-
lar›n›n korunmas›nda kullan›lan
yöntemler üzerinde odaklanma-
l›d›r. E¤itim, insan haklar› ile ço-
cuk ve kad›nlara özgü sorunlar›
gözönüne alma gere¤ini de he-
saba katmal› ve sivil toplum ör-
gütleriyle, di¤er ilgili kurulufllarla
ve sivil toplumun di¤er unsurla-
r›yla iflbirli¤ini teflvik etmelidir.

3. Bilgi alan bir Taraf Devlet, bil-
giyi ileten Taraf Devletin bilginin
kullan›m›na s›n›rlama getirecek
herhangi bir talebine uyacakt›r.

Madde 11

S›n›r önlemleri

1. Taraf Devletler, kiflilerin ser-
best dolafl›m›na iliflkin uluslarara-
s› taahhütlere ba¤l› kalmak kay-
d›yla, insan ticaretinin önlenmesi
ve ortaya ç›kar›lmas› için gerekli
olabilecek s›n›r kontrollerini,
mümkün oldu¤u ölçüde güçlen-
direceklerdir.

2. Her Taraf Devlet, ticarî nakli-
yeciler taraf›ndan iflletilen ulafl›m
araçlar›n›n, bu Protokol’ün 
5. maddesinde belirtilen suçlar›n
ifllenmesinde kullan›lmas›n› önle-
mek için yasal ve di¤er uygun
önlemleri, mümkün oldu¤u ölçü-
de alacakt›r.

3. Uygun hallerde ve uygulan-
makta olan uluslararas› sözlefl-
melere ba¤l› kalmak kayd›yla, bu
tür önlemler, herhangi bir nakli-
ye flirketi veya herhangi bir ula-
fl›m arac›n›n sahibi veya iflletme-
cisi dahil, ticarî nakliyecilere, yol-
cular›n›n girifl yap›lan Devlete gi-
riflleri için gerekli olan seyahat
belgelerine sahip olup olmad›k-
lar›n› araflt›rma zorunlulu¤unu
getirmeyi içerecektir.

4. Her Taraf Devlet, bu madde-
nin 3. f›kras›nda öngörülen yü-
kümlülü¤ün ihlalini yapt›r›ma
ba¤lamak için gerekli önlemleri,
kendi iç hukukuna uygun olarak
alacakt›r.

5. Her Taraf Devlet, bu Proto-
kol’de yer alan suçlar›n ifllenme-
sine kar›flan kiflilerin ülkeye girifli-
nin engellenmesine veya vizeleri-
nin iptaline olanak veren önlem-
leri, kendi iç hukukuna uygun
olarak, almay› de¤erlendirecek-
tir.

6. Taraf Devletler, Sözleflme’nin

27. maddesi sakl› kalmak kayd›y-
la, do¤rudan iletiflim kanallar›
kurmak ve sürdürmek suretiyle
de s›n›r kontrol makamlar› ara-
s›ndaki iflbirli¤ini güçlendirmeyi
de¤erlendireceklerdir.

Madde 12

Belgelerin güvenli¤i ve kontrolü

Her Taraf Devlet, afla¤›daki
amaçlar için gerekli olabilecek
önlemleri, mümkün olan yollar-
la, alacakt›r:

(a) Verdi¤i seyahat veya kimlik
belgelerinin kolayca kötüye kul-
lan›lamayacak ve güçlük çekme-
den tahrif edilemeyecek veya ka-
nuna ayk›r› flekilde de¤ifltirileme-
yecek, kopya edilemeyecek veya
düzenlenemeyecek kalitede ol-
malar›n› temin etmek,

(b) Taraf Devlet taraf›ndan veya
ad›na verilen seyahat veya kimlik
belgelerinin do¤rulu¤unu ve gü-
venli¤ini temin etmek ve bunla-
r›n kanuna ayk›r› flekilde yap›m›-
n›, düzenlenmesini ve kullan›m›-
n› önlemek.

Madde 13

Belgelerin yasall›¤› ve geçerlili¤i

Bir Taraf Devlet, baflka bir Taraf
Devletin talebi üzerine, kendi
ad›na ç›kar›lm›fl olan veya ç›kar›l-
m›fl görünen seyahat veya kimlik
belgelerinin insan ticareti için
kullan›ld›¤›ndan flüphe duyulma-
s› halinde bunlar›n yasall›¤›n› ve
geçerlili¤ini, kendi iç hukukuna
uygun olarak makul bir süre için-
de do¤rulayacakt›r.

IV. Nihai hükümler

Madde 14

Sakl› tutulan hususlar
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1. Bu Protokol’deki hiçbir hü-
küm, Devletlerin ve kiflilerin,
uluslararas› insanc›l hukuk ve
uluslararas› insan haklar› hukuku
ve özellikle, uyguland›¤› durum-
larda, 1951 tarihli Mültecilerin
Statüsü’ne iliflkin Sözleflme ve
1967 tarihli Protokol ile bu bel-
gelerde yer alan kaçt›¤› ülkeye
iade edilmeme ilkesi dahil, ulus-
lararas› hukuk kapsam›ndaki
haklar›n›, yükümlülüklerini ve so-
rumluluklar›n› etkilemeyecektir.

2. Bu Protokol’de öngörülen ön-
lemler kiflilere, insan ticareti
ma¤durlar› olduklar› gerekçesiy-
le ayr›m yapmayacak biçimde
yorumlanacak ve uygulanacak-
t›r. Bu önlemlerin yorumu ve uy-
gulan›fl› uluslararas› kabul gör-
müfl ayr›mc›l›k yapmama ilkeleri-
ne uygun olacakt›r.

Madde 15

Uyuflmazl›klar›n çözümü

1. Taraf Devletler, bu Proto-
kol’un yorumlanmas›na veya uy-
gulanmas›na iliflkin uyuflmazl›k-
lar› müzakere yoluyla çözmek
için çaba göstereceklerdir.

2. Makul bir zaman içerisinde
müzakere yoluyla çözülemeyen
bu Protokol’un yorumlanmas›na
veya uygulanmas›na iliflkin iki ve-
ya daha fazla devlet aras›nda
herhangi bir uyuflmazl›k, bu Ta-
raf Devletlerden birinin talebi
üzerine, tahkime götürülecektir.
E¤er, tahkim talebinin yap›ld›¤›
tarihten alt› ay sonra, Taraf Dev-
letler, tahkime dair düzenleme-
lerde anlaflamazlarsa, bu Taraf
Devletlerden herhangi biri, uyufl-
mazl›¤› Divan’›n Statüsü’ne uy-
gun bir taleple, Uluslararas› Ada-
let Divan›’na götürebilir.

3. Her Taraf Devlet, bu Proto-

kol’e iliflkin imzalama, onayla-
ma, kabul veya uygun bulma ve-
ya kat›l›m s›ras›nda kendisini, bu
maddenin 2. f›kras›yla ba¤l› say-
mad›¤›n› bildirebilir. Di¤er Taraf
Devletler, bu tür bir çekince koy-
mufl herhangi bir Taraf Devlete
karfl› bu maddenin 2 nci f›kras›y-
la ba¤l› olmayacaklard›r.

4. Bu maddenin 3. f›kras› uyar›n-
ca çekince koymufl herhangi bir
Taraf Devlet, Birleflmifl Milletler
Genel Sekreteri’ne bildirmek
suretiyle, bu çekinceyi her
zaman kald›rabilir.

Madde 16

‹mza, onay, kabul, uygun bulma
ve kat›l›m

1. Bu Protokol, 12-15 Aral›k
2000 tarihleri aras›nda ‹talya’n›n
Palermo kentinde ve ondan son-
ra da, 12 Aral›k 2002 tarihine
kadar New York’taki Birleflmifl
Milletler Genel Merkezi’nde
bütün devletlerin imzas›na aç›k
kalacakt›r.

2. Bu Protokol, bu maddenin 1.
f›kras› uyar›nca, üyelerinden en
az bir devletin bu Protokol’u im-
zalamas› halinde, bölgesel
ekonomik bütünleflme teflkilat-
lar›n›n imzas›na da aç›k olacak-
t›r.

3. Bu Protokol, onaylamaya,
kabule veya uygun bulmaya
tabidir. Onaylama, kabul veya
uygun bulma belgeleri Birleflmifl
Milletler Genel Sekreteri’ne tev-
di edilecektir. Bir bölgesel
ekonomik bütünleflme teflkilat›,
üye devletlerinden en az biri ay-
n› ifllemi yapt›¤› takdirde, onay-
lama, kabul veya uygun bulma
belgesini tevdi edebilir. Onay-
lama, kabul veya uygun bulma
belgesinde bu tür bir teflkilat, bu

Protokol ile düzenlenen konu-
lara iliflkin yetkilerinin s›n›r›n›
beyan edecektir. Bu tür bir tefl-
kilat yetkilerinin kapsam›na ilifl-
kin herhangi bir de¤iflikli¤i de
saklay›c›ya bildirecektir.

4. Bu Protokol, herhangi bir dev-
letin veya üyesi devletlerden en
az birinin bu Protokol’e taraf ol-
du¤u herhangi bir bölgesel
ekonomik bütünleflme tefl-
kilat›n›n kat›l›m›na aç›kt›r.
Kat›l›m belgeleri Birleflmifl Millet-
ler Teflkilat› Genel Sekreterine
tevdi edilecektir. Kat›l›m› s›ras›n-
da, bölgesel bir ekonomik
bütünleflme teflkilat› bu Protokol
ile düzenlenen konulara iliflkin
yetkilerinin s›n›r›n› beyan
edecektir. Bu tür bir teflkilat yet-
kilerinin kapsam›nda meydana
gelecek herhangi bir de¤iflikli¤i
de saklay›c›ya bildirecektir.

Madde 17

Yürürlü¤e girifl

1. Bu Protokol, k›rk›nc› onay-
lama, kabul, uygun bulma veya
kat›l›m belgesinin tevdi edildi¤i
tarihten sonraki doksan›nc› gün-
de yürürlü¤e girecek, ancak Söz-
leflme yürürlü¤e girmeden önce
yürürlü¤e girmeyecektir. Bu f›k-
ran›n amaçlar› bak›m›ndan, böl-
gesel bir ekonomik bütünleflme
teflkilat› taraf›ndan tevdi edilmifl
herhangi bir belge, bu tür tefl-
kilatlara üye devletler taraf›ndan
tevdi edilenlere ilave olarak say›l-
mayacakt›r.

2. Her devlet veya bölgesel bir
ekonomik bütünleflme teflkilat›
için, bu Protokol’e iliflkin k›rk›nc›
onaylama, kabul, uygun bulma
veya kat›l›m belgelerinin tevdiin-
den sonra bu Protokol’u onay-
layan, kabul eden, uygun bulan
ve Protokol’e kat›lan her Taraf
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Devlet ve bölgesel ekonomik
bütünleflme teflkilat› bak›m›n-
dan, bu Protokol ilgili belgenin
tevdiini izleyen 30. gün yürür-
lü¤e girecektir.

Madde 18

De¤ifliklikler

1. Bu Protokol’un yürürlü¤e gir-
mesini takip eden beflinci y›l›n
dolmas›ndan itibaren, bir Taraf
Devlet, de¤ifliklik önerisinde
bulunabilir ve bunu Birleflmifl
Milletler Genel Sekreteri’ne
yaz›l› olarak sunabilir, Genel Sek-
reter bunun üzerine, de¤ifliklik
önerisini Taraf Devletlere ve
Taraflar Konferans›’na, öneri-
lerin görüflülmesi ve karara ba¤-
lanmas› amac›yla iletecektir.
Taraflar Konferans› her bir
de¤ifliklik üzerinde görüfl bir-
li¤ine varabilmek için her türlü
çabay› gösterecektir. E¤er,
görüfl birli¤ine yönelik bütün
çabalar tükenmifl ve anlaflmaya
var›lamam›flsa, de¤iflikli¤in
benimsenmesi için son çare
olarak, Taraflar Konferans› top-
lant›s›nda haz›r bulunan ve oy
kullanan Taraf Devletlerin üçte
iki oy çoklu¤u aranacakt›r.

2. Bölgesel ekonomik bütünlefl-
me teflkilatlar›, kendi yetkileri

dahilindeki konularda, bu mad-
dedeki oy haklar›n›, bu
Protokole taraf olan kendi üyesi
devletlerin say›s›na eflit say›da
oyla kullanacaklard›r. Bu tür bir
teflkilata üye devletler kendi oy
haklar›n› kulland›klar› takdirde
teflkilat oy kullanamayacak; tefl-
kilat›n oy hakk›n› kullanmas›
halinde üye devletler ayr›ca oy
haklar›n› kullanamayacaklard›r.

3. Bu maddenin 1. f›kras› uyar›n-
ca benimsenen bir de¤ifliklik,
Taraf Devletlerce, onaya, kabule
veya uygun bulmaya tabidir.

4. Taraf bir Devlet aç›s›ndan, bu
maddenin 1. f›kras› uyar›nca
benimsenen bir de¤ifliklik, bu tür
bir de¤iflikli¤e iliflkin onaylama,
kabul veya uygun bulma bel-
gesinin Birleflmifl Milletler Genel
Sekreteri’ne tevdi edildi¤i tarih-
ten doksan gün sonra yürürlü¤e
girecektir.

5. Yürürlü¤e giren bir de¤ifliklik,
bu de¤ifliklikle ba¤l› oldu¤unu
aç›kça bildiren Taraf Devletler
aç›s›ndan ba¤lay›c› olacakt›r.
Di¤er Taraf Devletler ise bu
Protokol’un hükümleriyle ve
daha önce onaylam›fl, kabul et-
mifl veya uygun bulmufl olduklar›
herhangi bir de¤ifliklik ile ba¤l›
kalmaya devam edeceklerdir.

Madde 19

Çekilme

1. Taraf bir Devlet, bu
Protokol’den, Birleflmifl Milletler
Genel Sekreteri’ne yapaca¤›
yaz›l› bir bildirimle çekilebilir.
Çekilme, bildirimin Genel Sek-
reterce al›nmas›ndan bir y›l son-
ra geçerli olacakt›r.

2. Bölgesel bir ekonomik bütün-
leflme teflkilat›n›n bu Protokole
taraf olma durumu, teflkilata
üye bütün devletlerin
Protokol’den çekilmeleri halinde
sona erecektir.

Madde 20

Saklay›c› ülke ve kullan›lacak dil-
ler

1. Birleflmifl Milletler Genel Sek-
reteri, bu Sözleflme’nin sak-
lay›c›s› tayin edilmifltir.

2. Bu Protokol’un Arapça, Çince,
‹ngilizce, Frans›zca, Rusça ve ‹s-
panyolca metinlerinin eflit dere-
cede geçerli oldu¤u özgün met-
ni Birleflmifl Milletler Genel Sek-
reterince saklan›r.

Yukar›daki hususlar› tasdiken,
usulen yetkilendirilmifl afla¤›da
imzalar› bulunan temsilciler bu
Protokol’u imzalam›fllard›r.
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Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi’ne Ölüm Cezas›n›n Kal-
d›r›lmas›na ‹liflkin Olarak Konulan
‹kinci ‹htiyari Protokol (1989)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatla-
r›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

Herkesin Gözalt›ndaki Kay›plardan
Korunmas›na ‹liflkin Bildirge (1993)

• Di¤er Kaynaklar

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›,
Beijing, Çin, 4-15 Eylül 1995; Eylem
Platformu ve Beijing Bildirgesi, Bir-
leflmifl Milletler,
A/KONF.177/20/Rev.1.

Genel Kurulun 23. özel oturumu,
“Beijing Bildirgesi ve Eylem Platfor-
munun yaflama geçirilmesi için yap›-
lacak ifller ve gerçeklefltirilecek giri-
flimler”, A/RES/S-23/3, 10 Temmuz
2000.  

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Kad›nla-
r›n ve çocuklar›n sa¤l›¤›n› etkileyen
geleneksel uygulamalar› araflt›ran
çal›flma grubunun raporu”,
E/CN.4//1986/42, fiubat 1986

Kad›nlara Karfl› Ayr›mc›l›¤›n Önlen-
mesi Komitesi, Genel Tavsiye 24,
“Madde 12”, 1999, ‹nsan Haklar›
Anlaflmalar› Organlar› Taraf›ndan
Benimsenen Genel Yorumlar ve
Tavsiyeler Derlemesi içinde,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 6, “Madde 6”, 1982: ‹nsan
Haklar› Komitesi, Genel Yorum 14,
“Madde 6”, 1984, ‹nsan Haklar›
Antlaflmalar› Organlar› Taraf›ndan
Benimsenen Genel Yorumlar ve
Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001.

Marta Santos Pais, “Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflme”, Bafll›ca alt› ulus-
lararas› insan haklar› belgesine göre
‹nsan Haklar› Raporlar› Elkitab›, ‹n-
san Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Ce-
nevre; Birleflmifl Milletler E¤itim ve
Araflt›rma Enstitüsü (UNITAR), Bir-
leflmifl Milletler Personeli Koleji Pro-
jesi, Torino, Birleflmifl Milletler, Ce-
nevre, 1997

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

Birleflmifl Milletler Çocuklara Yar-
d›m Fonu, Uluslar›n Geliflmesi
1996, UNICEF, New York 1996

Çocuklar ‹çin Dünya Zirvesi, New
York (Amerika Birleflik Devletleri),
29-30 Eylül 1990, “Çocuklar›n Yafla-
t›lmalar›, Korunmalar› ve Gelifltiril-
meleri ile ilgili Dünya Bildirgesi ve
Bildirge’nin 1990’l› Y›llarda Yaflama
Geçirilmesi ile ilgili Eylem Plan›”,
CF/WSC/1990/WS-001.

Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi, Ko-
penhag, Danimarka, 6-12 Mart
1995: “Dünya Sosyal Kalk›nma Zir-
vesi Raporu”, A/KONF.166/9.
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MADDE 7

• Belgeler

Çocuk Haklar› Bildirgesi (1959)

Tabiiyetsiz Kifli Say›s›n› Azaltma
Sözleflmesi (1961) 

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Amerikan ‹nsan Haklar› Sözleflmesi
(1969)

Birleflmifl Milletler Ülkeiçi ve Ülkele-
raras› Evlat Edinme ve Koruyucu Ai-
le ‹fllemlerine Özel At›fla Çocuklar›n
Korunmas›na ve Esenli¤ine ‹liflkin
Sosyal ve Hukuksal ‹lkeler Bildirgesi
(1986) 

Çocuklar›n Korunmas› ve Ülkelera-
ras› Evlat Edinmeye ‹liflkin ‹flbirli¤i
Hakk›ndaki Lahey Sözleflmesi
(1993)

• Di¤er Kaynaklar

BM Çocuklara Yard›m Fonu, Ulusla-
r›n Geliflmesi 1998, UNICEF 1998.

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999.

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 17, “Madde 24”, 1989; ‹nsan
Haklar› Antlaflmalar› Organlar› Tara-
f›ndan Benimsenen Genel Yorum-
lar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001.

Marta Santos Pais, “Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflme”, Bafll›ca alt› ulus-
lararas› insan haklar› belgesine göre
‹nsan Haklar› Raporlar› Elkitab›, ‹n-
san Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Ce-
nevre;  Birleflmifl Milletler E¤itim ve
Araflt›rma Enstitüsü (UNITAR), Bir-
leflmifl Milletler Personeli Koleji Pro-
jesi, Torino, Birleflmifl Milletler, Ce-
nevre, 1997

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

MADDE 8

• Belgeler

12 A¤ustos 1949 tarihli Cenevre
Sözleflmelerine ek niteli¤inde olup,
Uluslararas› Silahl› Çat›flma Ma¤-
durlar›n›n Korunmas›na iliflkin Pro-
tokol (Protokol I) (1977)

Uluslararas› Çocuk ‹stismar›n›n Me-
deni Hukuk Yönlerine ‹liflkin Lahey
Sözleflmesi (1980) 

Herkesin Gözalt›ndaki Kay›plardan
Korunmas›na ‹liflkin Bildirge (1992)

• Di¤er Kaynaklar

Marta Santos Pais, “Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflme”, Bafll›ca alt› ulus-
lararas› insan haklar› belgesine göre
‹nsan Haklar› Raporlar› Elkitab›, ‹n-
san Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Ce-
nevre; Birleflmifl Milletler E¤itim ve
Araflt›rma Enstitüsü (UNITAR), Bir-
leflmifl Milletler Personeli Koleji Pro-
jesi, Torino, Birleflmifl Milletler, Ce-
nevre, 1997

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

‹nsan Haklar› Komisyonu, Kendi Ül-
kelerinde Yerlerinden Olanlara ilifl-
kin Yönlendirici ‹lkeler,
E/CN.4/1998/53/Add. 2, 11 fiubat
1998. 

MADDE 9

• Belgeler

Çocuk Haklar› Bildirgesi (1959)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleflmesi (1966)

Birleflmifl Milletler Çocuk Adaletinin
Yönetimi Hakk›nda Asgarî Standart
Kurallar (Beijing Kurallar›) (1985)

• Di¤er Kaynaklar

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999.

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992.

MADDE 10

• Belgeler

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Uluslararas› Çocuk Kaçakç›l›¤›n›n Ki-
flisel Hukukla ‹lgili Yönlerine ‹liflkin
Lahey Sözleflmesi (1980)

Tüm Göçmen ‹flçilerin ve Aile Üyele-
rinin Haklar›n›n Korunmas›na ‹liflkin
Uluslararas› Sözleflme (1990)

Ebeveynin Sorumlulu¤u ve Çocukla-
r›n Korunmas›na Yönelik Önlemler
Konusunda Yarg›, Uygulanabilir Ya-
salar, Uygulama ve ‹flbirli¤i ile ‹lgili
Lahey Sözleflmesi (1996)

• Di¤er Kaynaklar

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999.

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
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Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

MADDE 11

• Belgeler

Çocuklar›n Nezaret Alt›nda Tutul-
mas›na ‹liflkin Kararlar›n Tan›nmas›-
na ve Tenfizine ‹liflkin Avrupa Söz-
leflmesi (1980)

Uluslararas› Çocuk Kaçakç›l›¤›n›n Ki-
flisel Hukukla ‹lgili Yönlerine ‹liflkin
Lahey Sözleflmesi (1980)

Çocuklar›n Ülkelerine ‹ade Edilmele-
rine ‹liflkin Inter-Amerikan Sözleflme
(1989)

• Di¤er Kaynaklar

Marta Santos Pais, “Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflme”, Bafll›ca alt› ulus-
lararas› insan haklar› belgesine göre
‹nsan Haklar› Raporlar› Elkitab›, ‹n-
san Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Ce-
nevre; Birleflmifl Milletler E¤itim ve
Araflt›rma Enstitüsü (UNITAR), Bir-
leflmifl Milletler Personeli Koleji Pro-
jesi, Torino, Birleflmifl Milletler, Ce-
nevre, 1997.

MADDE 12

• Belgeler

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Uluslararas› Çocuk Kaçakç›l›¤›n›n Ki-
flisel Hukukla ‹lgili Yönlerine ‹liflkin
Lahey Sözleflmesi (1980)

Çocuk Suçlulu¤unun Önlenmesi
‹çin Birleflmifl Milletler Yönlendirici
‹lkeleri (Riyad ‹lkeleri) (1990)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatla-
r›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

ILO Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçim-
leri Tavsiye Karar› (no. 190) (1999)

• Di¤er Kaynaklar

Toplumun Merkezine En Temel Dü-
zeyde Demokrasinin Yerlefltirilmesi,
Birleflmifl Milletler Sosyal Kalk›nma
ve ‹nsanî Meseleler Merkezi, Viya-
na, 1991

Kad›nlara Karfl› Ayr›mc›l›¤›n Önlen-
mesi Komitesi, Genel Yorum 23,
1997, ‹nsan Haklar› Anlaflmalar› Or-
ganlar› Taraf›ndan Benimsenen Ge-
nel Yorumlar ve Tavsiyeler Derle-
mesi içinde, ‹HB/GEN/1/Rev.5, 26
Nisan 2001

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHK/C/Rev. 8, 7 Aral›k 1999.

Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Gö-
rüfl 1, “E¤itimin amaçlar›”, ‹nsan
Haklar› Anlaflmalar› Organlar› Tara-
f›ndan Beyan Edilen Genel Görüfller
ve Tavsiyeler derlemesi içinde,
‹HB/GEN/1/Rev. 5, 26 Nisan 2001. 

Mülteci Çocuklar: Koruma ve Ba-
k›m K›lavuzu, UNHCR, Cenevre,
1994

Dünya Zirvesi 92: Birleflmifl Milletler
Çevre ve Kalk›nma Konferans›, Rio
de Janeiro 1992; Regency Press
Corporation Ltd., BK, 1992

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›,
Beijing, Çin, 4-15 Eylül 1995; Eylem
Platformu ve Beijing Bildirgesi, Bir-
leflmifl Milletler
A/CONF.177/20/Rev.1.

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 25, “Madde 25”, ‹nsan Haklar›
Anlaflmalar› Organlar› Taraf›ndan
Benimsenen Genel Yorumlar ve

Tavsiyeler Derlemesi içinde,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001. 

Marta Santos Pais, “Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflme”, Bafll›ca alt› ulus-
lararas› insan haklar› belgesine göre
‹nsan Haklar› Raporlar› Elkitab›, ‹n-
san Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Ce-
nevre; Birleflmifl Milletler E¤itim ve
Araflt›rma Enstitüsü (UNITAR), Bir-
leflmifl Milletler Personeli Koleji Pro-
jesi, Torino, Birleflmifl Milletler, Ce-
nevre, 1997

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

Birleflmifl Milletler ‹nsan Yerleflimle-
ri Konferans› (Habitat II), “Birleflmifl
Milletler ‹nsan Yerleflimleri Konfe-
rans› (Habitat II, ‹stanbul, 3-14 Ha-
ziran 1996) Raporu”,
A/KONF.165/14.

Çocuklar›n Ticari Amaçl› Cinsel
Sömürüsü Dünya Konferans›,
Stockholm, 27-31 A¤ustos 1996,
“Bildirge ve Eylem Gündemi”,
A/51/385, 1996.

EKS‹KÇocuklar ‹çin Dünya Zirvesi,
29-30 Eylül 1990, “Çocuklar›n
Yaflat›lmalar›, Korunmalar› ve
Gelifltirilmeleri ile ilgili Dünya
Bildirgesi ve Bildirge’nin 1990’l›
Y›llarda Yaflama Geçirilmesi ile ilgili
Eylem Plan›”, CF/WSC/1990/WS-
001.

MADDE 13

• Belgeler

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
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Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin
Birleflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsat-
lar›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

• Di¤er Kaynaklar

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999.

Çocuk Haklar› Komitesi, Genel
Yorum 1, “E¤itimin amaçlar›”,
2001, ‹nsan Haklar› Anlaflmalar›
Organlar› Taraf›ndan Benimsenen
Genel Yorumlar ve Tavsiyeler
Derlemesi içinde,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001. 

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel
Yorum 10, “Madde 19”, 1983;
Genel Yorum 17, “Madde 24”,
1989, ‹nsan Haklar› Antlaflmalar›
Organlar› Taraf›ndan Benimsenen
Genel Yorumlar ve Tavsiyeler
Derlemesi, ‹HB/GEN/1/Rev.5, 26
Nisan 2001.

Marta Santos Pais, “Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme”, Bafll›ca
alt› uluslararas› insan haklar› belge-
sine göre ‹nsan Haklar› Raporlar›
Elkitab›, ‹nsan Haklar› Yüksek
Komiserli¤i, Cenevre; Birleflmifl
Milletler E¤itim ve Araflt›rma
Enstitüsü (UNITAR), Birleflmifl
Milletler Personeli Koleji Projesi,
Torino, Birleflmifl Milletler, Cenevre,
1997

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux
Préparatories” K›lavuzu, derleyen
Sharon Detrick, katk›da bulunanlar
Jaap Doek, Nigel Cantwell,
Martinus Nijhoff Yay›nc›l›k,
Hollanda, 1992

MADDE 14

• Belgeler

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatla-
r›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

• Di¤er Kaynaklar

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999.

Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 1, “E¤itimin amaçlar›”, 2001,
‹nsan Haklar› Anlaflmalar› Organlar›
Taraf›ndan Benimsenen Genel Yo-
rumlar ve Tavsiyeler Derlemesi için-
de, ‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan
2001. 

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Askerlik
hizmetinde vicdanî ret hakk›na say-
g›”, karar 1987/46,
E/CN.4/1987/60.

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 22, “Madde 18”, 1993; ‹nsan
Haklar› Antlaflmalar› Organlar› Tara-
f›ndan Benimsenen Genel Yorum-
lar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001.

Bafll›ca alt› uluslararas› insan haklar›
belgesine göre ‹nsan Haklar› Rapor-
lar› Elkitab›, ‹H/PUB/91/1, Birleflmifl
Milletler ‹nsan Haklar› Merkezi, Ce-
nevre ve ‹nsan Haklar› Yüksek Ko-
miserli¤i, Cenevre; Birleflmifl Millet-
ler E¤itim ve Araflt›rma Enstitüsü
(UNITAR), Cenevre, Birleflmifl Millet-
ler New York 1991

MADDE 15

• Belgeler

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatla-
r›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

• Di¤er Kaynaklar

Genel Kurul, “Özürlü Kiflilerle ‹lgili
Dünya Eylem Program›”, Birleflmifl
Milletler Özürlüler Ony›l›, 1983-
1992, Birleflmifl Milletler, New
York, 1983

Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 1, “E¤itimin amaçlar›”, 2001,
‹nsan Haklar› Anlaflmalar› Organlar›
Taraf›ndan Benimsenen Genel Yo-
rumlar ve Tavsiyeler Derlemesi için-
de, ‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan
2001. 

MADDE 16

• Belgeler

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Birleflmifl Milletler Çocuk Adaletinin
Yönetimi Hakk›nda Asgarî Standart
Kurallar (Beijing Kurallar›) (1985)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatla-
r›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)
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• Di¤er Kaynaklar

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 16, “Madde 17”, 1988; ‹nsan
Haklar› Antlaflmalar› Organlar› Tara-
f›ndan Benimsenen Genel Yorum-
lar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

MADDE 17

• Belgeler

Kitle ‹letiflim Araçlar›n›n Bar›fl› ve
Uluslararas› Anlay›fl› Güçlendirme-
ye, ‹nsan Haklar›n› Gelifltirmeye, Irk-
ç›l›¤a, Apartheida ve Savafl Tahrikçi-
li¤ine Karfl› Mücadeleye Katk›lar›na
‹liflkin Temel ‹lkeler Bildirgesi
(UNESCO, 1978)

Çocuk Suçlulu¤unun Önlenmesi
‹çin Birleflmifl Milletler Yönlendirici
‹lkeleri (Riyad ‹lkeleri) (1990)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatla-
r›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

• Di¤er Kaynaklar

Çocuklar, Birleflmifl Milletler Sözlefl-
mesi ve Medya, Çocuk Haklar› Ko-
mitesi Genel Görüflme Raporu, Tho-
mas Hammarberg, 7 Ekim 1996

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›,
Beijing, Çin, 4-15 Eylül 1995; Eylem
Platformu ve Beijing Bildirgesi, Bir-
leflmifl Milletler
A/CONF.177/20/Rev.1.

Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 1, “E¤itimin amaçlar›”, 2001,
‹nsan Haklar› Anlaflmalar› Organlar›
Taraf›ndan Benimsenen Genel Yo-
rumlar ve Tavsiyeler Derlemesi için-
de, ‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan
2001. 

“Silahl› Çat›flmalar›n Çocuklar Üze-
rindeki Etkisi” Genel Sekreterlik uz-
man› Graça Machel’in Raporu,
A/51/306, 26 A¤ustos 1996

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

Çocuklar ve Medya Çal›flma Grubu,
“Çocuk Haklar› Komitesi’ne Rapor”,
‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli-
¤i/‹nsan Haklar› Merkezi, May›s
1997. 

“Çocuklar ve Medya Çal›flma Gru-
bu”, Çocuk Haklar› Komitesi’ne su-
nulan rapor, ‹nsan Haklar› Yüksek
Komiserli¤i/‹nsan Haklar› Merkezi,
May›s 1997, “Bildirge ve Eylem
Gündemi”, A/51/385, 1996

MADDE 18

• Belgeler

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Anlaflmas› (1996)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Kad›nlara Karfl› Her Tür Ayr›mc›l›¤›n
Önlenmesi Sözleflmesi (1979)

Çocuk Suçlulu¤unun Önlenmesi
‹çin Birleflmifl Milletler Yönlendirici
‹lkeleri (Riyad ‹lkeleri) (1990)

Do¤um Yapan Kad›nlar›n Korun-
mas›yla ilgili 191 say›l› ILO Tavsiye
Karar› (2000)

• Di¤er Kaynaklar

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak-
lar Komitesi, Genel Yorum 4, “Ye-
terli bar›nma imkanlar›na sahip ol-
ma hakk›”, ‹nsan Haklar› Anlaflma-
lar› Organlar› Taraf›ndan Benimse-
nen Genel Yorumlar ve Tavsiyeler
Derlemesi içinde,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001. 

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 17, “Madde 24”, 1989; Genel
Yorum 19, “Madde 23”, 1990, ‹n-
san Haklar› Antlaflmalar› Organlar›
Taraf›ndan Benimsenen Genel Yo-
rumlar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001

Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma
Konferans›, Kahire, 5-13 Eylül
1994, “Uluslararas› Nüfus ve Kal-
k›nma Konferans› Raporu”,
A/KONF.171/13 

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

Çocuklar ‹çin Dünya Zirvesi, “Ço-
cuklar›n Yaflat›lmalar›, Korunmalar›
ve Gelifltirilmeleri ile ilgili Dünya
Bildirgesi ve Bildirge’nin 1990’l›
Y›llarda Yaflama Geçirilmesi ile ilgili
Eylem Plan›”, CF/WSC/1990/WS-
001

MADDE 19

• Belgeler

Birleflmifl Milletler Çocuk Adaletinin
Yönetimi Hakk›nda Asgarî Standart
Kurallar (Beijing Kurallar›) (1985)

Çocuk Suçlulu¤unun Önlenmesi
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‹çin Birleflmifl Milletler Yönlendirici
‹lkeleri (Riyad ‹lkeleri) (1990)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatla-
r›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

• Di¤er Kaynaklar

Suçlar›n Önlenmesi ve Ceza Huku-
ku Komisyonu, Karar 3/1, Nisan
1994

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Gözalt›-
na al›nm›fl ya da hapiste olan kiflile-
rin, insan haklar› sorunu”; gözalt›n-
daki çocuklar ve çocuk suçlularla il-
gili uzman grup toplant›s›; insan
haklar› standartlar›n›n uygulanmas›
E/CN.4/1995/100

Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 1, “E¤itimin amaçlar›”, 2001,
‹nsan Haklar› Anlaflmalar› Organlar›
Taraf›ndan Benimsenen Genel Yo-
rumlar ve Tavsiyeler Derlemesi için-
de, ‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan
2001. 

Genel Kurulun 23. özel oturumu,
“Beijing Bildirgesi ve Eylem Platfor-
munun yaflama geçirilmesi için yap›-
lacak ifller ve gerçeklefltirilecek giri-
flimler”, A/RES/S-23/3, 10 Haziran
2000.  

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 7, “Madde 7”, 1982; Genel
Yorum 20, “Madde 7”, 1992, ‹nsan
Haklar› Antlaflmalar› Organlar› Tara-
f›ndan Benimsenen Genel Yorum-
lar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001

MADDE 20

• Belgeler

Birleflmifl Milletler Ülkeiçi ve Ülkele-
raras› Evlat Edinme ve Koruyucu Ai-

le ‹fllemlerine Özel At›fla Çocuklar›n
Korunmas›na ve Esenli¤ine ‹liflkin
Sosyal ve Hukuksal ‹lkeler Bildirgesi
(1986) 

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatla-
r›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

• Di¤er Kaynaklar

‹nsan Haklar› Merkezi, Profesyonel
E¤itim Dizisi No. 1, ‹nsan Haklar› ve
Sosyal Hizmetler: Sosyal Hizmet
Okullar› ve Çal›flanlar› için Elkitab›,
Birleflmifl Milletler, New York ve Ce-
nevre, 1994

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

MADDE 21

• Belgeler

Birleflmifl Milletler Ülkeiçi ve Ülkele-
raras› Evlat Edinme ve Koruyucu Ai-
le ‹fllemlerine Özel At›fla Çocuklar›n
Korunmas›na ve Esenli¤ine ‹liflkin
Sosyal ve Hukuksal ‹lkeler Bildirgesi
(1986)

Çocuklar›n Korunmas› ve Ülkelera-
ras› Evlat Edinmeye ‹liflkin ‹flbirli¤i
Hakk›ndaki Lahey Sözleflmesi
(1993)

• Di¤er Kaynaklar

Ekonomik ve Sosyal Konsey, “Ça¤-
dafl Kölelik Biçimleri Çal›flma Grubu

Raporu”, on sekizinci oturum,
E/CN.4/Sub.2/1993/30, 23 Hazi-
ran 1993

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

MADDE 22

• Belgeler

Mültecilerin Statüsüne ‹liflkin Söz-
leflme (1951)

Mültecilerin Statüsüne ‹liflkin Proto-
kol (1967)

Birleflmifl Milletler Çocuk Adaletinin
Yönetimi Hakk›nda Asgarî Standart
Kurallar (Beijing Kurallar›) (1985)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

• Di¤er Kaynaklar

Birleflmifl Milletler Mülteciler Yük-
sek Komiserli¤i Yönetim Kurulu Ka-
rarlar›: “Mülteci Çocuklar”, no. 47
(1987); “Mülteci Çocuklar” no. 59
(1989); “Mülteci Çocuklar ve Er-
genler”, no. 84 (1998); “Mültecinin
Ailesinin Korunmas›”, no. 88
(1999). 

Birleflmifl Milletler Mülteciler Yük-
sek Komiserli¤i (UNHCR), Mülteci
Çocuklar: Koruma ve Bak›m K›lavu-
zu, UNRHCR, Cenevre, 1994

Birleflmifl Milletler Mülteciler Yük-
sek Komiserli¤i, Mülteci statüsü
arayan refakatsiz çocuklarla ilgili
politika ve usuller, UNHCR, Cenev-
re, 1997
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‹nsan Haklar› Komisyonu, Ülkelerin-
de Yerlerinden Edilen Kiflilerle ilgili
Yönlendirici ‹lkeler,
E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 fiubat
1998. 

Birleflmifl Milletler Mülteciler Yük-
sek Komiserli¤i, Mülteci Çocuklar
ve Ergenlere ‹liflkin Strateji ve Etkin-
likler, UNHCR, Cenevre, 2000. 

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 20, “Madde 7”, 1992, ‹nsan
Haklar› Antlaflmalar› Organlar› Tara-
f›ndan Benimsenen Genel Yorum-
lar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001

Marta Santos Pais, “Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme”, Bafll›ca
alt› uluslararas› insan haklar› belge-
sine göre ‹nsan Haklar› Raporlar›
Elkitab›, ‹nsan Haklar› Yüksek
Komiserli¤i, Cenevre; Birleflmifl
Milletler E¤itim ve Araflt›rma
Enstitüsü (UNITAR), Birleflmifl
Milletler Personeli Koleji Projesi,
Torino, Birleflmifl Milletler, Cenevre,
1997

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux
Préparatories” K›lavuzu, derleyen
Sharon Detrick, katk›da bulunanlar
Jaap Doek, Nigel Cantwell,
Martinus Nijhoff Yay›nc›l›k,
Hollanda, 1992

MADDE 23

• Belgeler

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve

Kültürel Haklar Sözleflmesi (1966)

Zihinsel Özürlülerin Haklar›na ‹liflkin
Bildirge (1971)

Özürlülerin Haklar›na ‹liflkin Bildirge
(1975) 

Kad›nlara Karfl› Her Tür Ayr›mc›l›¤›n
Önlenmesi Sözleflmesi (1979)

Meslekî Rehabilitasyon ve ‹stih-
damla ilgili (Özürlüler) 159 Say›l›
ILO Sözleflmesi, Uluslararas›
Çal›flma Örgütü (1983)

Mesleki Rehabilitasyon ve ‹stih-
damla ilgili (Özürlüler) 168 say›l›
ILO Tavsiye Karar› (1983)

Tüm Göçmen ‹flçilerin ve Aile
Üyelerinin Haklar›n›n Korunmas›na
‹liflkin Uluslararas› Sözleflme (1990)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin
Birleflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsat-
lar›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

• Di¤er Kaynaklar

Sosyal Kalk›nma Komisyonu, “Özel
Raportör’ün, Özürlü Kiflilerin Önün-
deki F›rsatlar›n Eflitlenmesine ‹liflkin
Standart Kurallar’›n
Uygulanmas›n›n ‹zlenmesiyle ‹lgili
Raporu”, A/52/56, 23 Aral›k 1996

‹nsan Haklar› Komisyonu,
Az›nl›klara Karfl› Ayr›mc›l›¤›n Önlen-
mesi ve Az›nl›klar›n Korunmas› Alt
Komisyonu Karar› 1982/1, 1982

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi, Genel Yorum 5,
“Özürlüler”, 1994, ‹nsan Haklar›
Antlaflmalar› Organlar› Taraf›ndan
Benimsenen Genel Yorumlar ve
Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001

Çocuk Haklar› Komitesi, Genel
Yorum 1, “E¤itimin amaçlar›”,
2001, ‹nsan Haklar› Anlaflmalar›
Organlar› Taraf›ndan Benimsenen
Genel Yorumlar ve Tavsiyeler
Derlemesi içinde,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey, “‹nsan
Haklar› ve Özürlülük: Özel Raportör
Leadro Despouy taraf›ndan
haz›rlanan Nihaî Rapor”,
E/CN.4/Sub.2/1991/31, 12
Temmuz 1991

Ekonomik ve Sosyal Konsey “Alt
Komisyon’un 1995/17 say›l› karar›
üzerine Genel Sekreter taraf›ndan
haz›rlanan rapor”,
E/CN.4/Sub.2/1996/27, 2
Temmuz 1996

Ekonomik ve Sosyal Konsey, “Özür-
lü Çocuklar” karar›, E/1997/L.23,
1997

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›,
Beijing, Çin, 4-15 Eylül 1995, Eylem
Platformu ve Beijing Bildirgesi, BM,
A/KONF/177/20/Rev.1

Genel Kurulun 23. özel oturumu,
“Beijing Bildirgesi ve Eylem
Platformunun yaflama geçirilmesi
için yap›lacak ifller ve gerçeklefltirile-
cek giriflimler”, A/RES/S-23/3, 10
Haziran 2000.  

Genel Kurul, “Zihinsel
Rahats›zl›klar› Olanlar›n
Korunmalar› ve Zihinsel
Rahats›zl›klar›n Tedavisinin Gelifltir-
ilmesi ile ‹lgili ‹lkeler”, Karar
46/119, 17 Aral›k 1991

Genel Kurul, “Özürlülerle ‹lgili
Dünya Eylem Program›”, Birleflmifl
Milletler Özürlüler Ony›l›, 1983-
1992, Birleflmifl Milletler, New
York, 1983

Geliflmekte Olan Ülkelerde Özür-
lülerle ilgili Ulusal Eflgüdüm
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Komitelerinin Rolleri ve ‹fllevleri
Konusunda Uluslararas› Toplant›,
Beijing (Çin), 5-11 Kas›m 1990,
“Özürlüler Ulusal Eflgüdüm
Komitelerinin ya da Benzer
Organlar›n Oluflturulmas›na iliflkin
Yönlendirici ‹lkeler”, A/C.3/46/4 

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel
Yorum 18, “Ayr›m Gözetmeme”,
1989, ‹nsan Haklar› Antlaflmalar›
Organlar› Taraf›ndan Benimsenen
Genel Yorumlar ve Tavsiyeler
Derlemesi, ‹HB/GEN/1/Rev.5, 26
Nisan 2001

“Silahl› Çat›flmalar›n Çocuklar
Üzerindeki Etkisi”, Genel
Sekreterlik uzman› Graça Machel’in
Raporu, A/51/306, 26 A¤ustos
1996

Özürlülerin Toplumla Bütünleflmele-
rinin Önündeki Engellerin Afl›lmas›,
1995 y›l› Mart ay›nda Kopenhag’da
yap›lan Dünya Sosyal Kalk›nma Zir-
vesi’ne katk› amac›yla UNESCO ta-
raf›ndan haz›rlatt›r›lan rapor, Lond-
ra, BK, 1995

Özel Gereksinim E¤itimi Dünya
Konferans›, “Özel Gereksinim
E¤itimine ‹liflkin Salamanca Aç›kla-
mas› ve Eylem Çerçevesi”,
UNESCO, ED-94/WS/18, 1994

Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi,
Kopenhag, Danimarka, 6-12 Mart
1995: “Dünya Sosyal Kalk›nma
Zirvesi Raporu”, A/KONF.166/9

MADDE 24

• Belgeler

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleflmesi (1966)

Sosyal Geliflme ve Kalk›nma
Bildirgesi (1969)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsat-
lar›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

• Di¤er Kaynaklar

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi, Genel Yorum 3,
“Taraf Devletler’in
Yükümlülüklerinin Niteli¤i”, 1990,
Genel Yorum 12, “Yeterli besin
hakk›”, 1999; ‹nsan Haklar›
Antlaflmalar› Organlar› Taraf›ndan
Benimsenen Genel Yorumlar ve
Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001

Kad›nlara Karfl› Ayr›mc›l›¤›n Önlen-
mesi Komitesi, Genel Yorum 14,
“Kad›n Sünneti”, 1990, Genel
Tavsiye 24, “Kad›n ve sa¤l›k”,
1999, ‹nsan Haklar› Antlaflmalar›
Organlar› Taraf›ndan Benimsenen
Genel Yorumlar ve Tavsiyeler
Derlemesi, ‹HB/GEN/1/Rev.5, 26
Nisan 2001

Genel Kurulun 24. özel oturumu,
“Sosyal kalk›nma için at›lacak daha
ileri ad›mlar”. A/RES/S-24/2, 1
Temmuz 2000.

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›,
Beijing, Çin, 4-15 Eylül 1995; Eylem
Platformu ve Beijing Bildirgesi, BM,
A/KONF.177/20/Rev.1

Genel Kurulun 23. özel oturumu,
“Beijing Bildirgesi ve Eylem
Platformunun yaflama geçirilmesi
için yap›lacak ifller ve gerçeklefltirile-
cek giriflimler”, A/RES/S-23/3, 10
Haziran 2000.  

Genel Kurul, “Kalk›nman›n ayr›lmaz
bir parças› olarak sa¤l›k”, Karar
34/58, 29 Kas›m 1979

Anne Sütüyle Beslemenin
Desteklenmesi ve

Yayg›nlaflt›r›lmas›yla ‹lgili Innocenti
Bildirgesi, Floransa (‹talya) 1990

Uluslararas› Sa¤l›k Konferans›,
Ottawa, Kanada, 1986, “Sa¤l›¤›n
Gelifltirilmesi – Ottawa Bildirgesi”,
sponsorlu¤u WHO, Kanada Halk
Sa¤l›¤› Derne¤i ve Kanada Sa¤l›k ve
Refah Kuruluflu taraf›ndan yap›lan
Konferans

Uluslararas› Beslenme Konferans›,
“Beslenmeyle ‹lgili Dünya Bildirgesi
ve Eylem Plan›”, G›da ve Tar›m
Örgütü/Dünya Sa¤l›k Örgütü,
Roma 1992

Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma
Konferans›, Kahire, 1994,
“Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma
Konferans› Raporu”,
A/KONF.171/13

‹nsan Haklar› Komisyonu,
“Kad›nlar›n ve çocuklar›n sa¤l›¤›n›
etkileyen geleneksel uygulamalar›
araflt›ran çal›flma grubunun
raporu”, E/CN.4/1986/42, fiubat
1986

‹nsan Haklar› Komisyonu,
Az›nl›klara Karfl› Ayr›mc›l›¤›n Önlen-
mesi ve Az›nl›klar›n Korunmas› Alt
Komisyonu, “Özel Raportör’ün,
kad›nlar›n ve çocuklar›n sa¤l›¤›n›
etkileyen geleneksel uygulamalara
iliflkin nihaî raporu”,
E/CN.4/Sub.2/1996/6, 14
Temmuz 1996

‹nsan Haklar› Komisyonu,
“Kad›nlar›n ve çocuklar›n sa¤l›¤›n›
etkileyen zararl› geleneksel uygula-
malar›n ortadan kald›r›lmas› için
eylem plan›”
E/CN.4/Sub.2/1994/10/Add.1, 22
Temmuz 1994

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux
Préparatories” K›lavuzu, derleyen
Sharon Detrick, katk›da bulunanlar
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Jaap Doek, Nigel Cantwell,
Martinus Nijhoff Yay›nc›l›k,
Hollanda, 1992

BM HIV/AIDS Ortak Program›,
‹nsan Haklar› Mekanizmalar› için
UNAIDS Rehberi, UNAIDS,
Cenevre, 1997

UNICEF ve WHO, Dünyada afl›lar›n
ve ba¤›fl›klaman›n durumu:
kaydedilen geliflmenin, s›n›rla-
malar›n ve görevlerin
de¤erlendirilmesi, UNICEF/WHO,
1996

UNICEF, Çocuklarda yetersiz
beslenme: Çocuklar ‹çin Dünya
Zirvesi hedefleri do¤rultusunda
kaydedilen ilerleme, UNICEF, New
York, Mart 1993

UNICEF, Uluslar›n Geliflmesi 1997,
UNICEF 1997. 

UNICEF, Uluslar›n Geliflmesi: 2000,
UNICEF, New York, 2000

UNICEF, Dünya Çocuklar›n›n
Durumu 1997, Oxford University
Press, Oxford ve New York, 1997 

UNICEF, Dünya Çocuklar›n›n
Durumu 1997, UNICEF 1996. 

Genel Kurulun 26. özel oturumu,
“HIV/AIDS konusunda kararl›l›k
bildirisi”, A/RES/S-26/2, 2 A¤ustos
2001.

Genel Kurul karar›, ““Kad›nlar›n ve
çocuklar›n sa¤l›¤›n› etkileyen zararl›
geleneksel uygulamalar”,
A/RES/54/133

WHO ve UNICEF, Temel Sa¤l›k
Hizmetleri Uluslararas› Bildirgesi
(Alma Ata Bildirgesi), 1978

WHO/UNICEF, Baflar›l› emzirmeye
götüren on ad›m, 1989

WHO, Anne sütü yerine kullan›lan
bebek mamalar›n›n pazarlanmas›na

iliflkin kurallar, 1981

19 Haziran 1946 tarihinde
Uluslararas› Sa¤l›k Konferans›nda
kabul edilen ve daha sonra
üzerinde de¤ifliklik yap›lan WHO
Anayasas›, Cenevre, 1989

Çocuklar ‹çin Dünya Zirvesi,
“Çocuklar›n Yaflat›lmalar›,
Korunmalar› ve Gelifltirilmeleri ile
ilgili Dünya Bildirgesi ve Bildirge’nin
1990’l› Y›llarda Yaflama Geçirilmesi
ile ilgili Eylem Plan›”,
CF/WSC/1990/WS-001

Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi,
Kopenhag, Danimarka, 6-12 Mart
1995: “Dünya Sosyal Kalk›nma
Zirvesi Raporu”, A/KONF.166/9

Dünya Sa¤l›k Asemblesi, Genel
Direktörün Raporu, A45/28 1992

Dünya Sa¤l›k Asemblesi Karar›:
“Ana-çocuk sa¤l›¤› ve aile planla-
mas›: Kad›nlar›n ve çocuklar›n
sa¤l›¤› aç›s›ndan zararl› geleneksel
uygulamalar”, WHA 47/10, 1994

MADDE 25

• Belgeler

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin
Birleflmifl Milletler Kurallar› (1990)

• Di¤er Kaynaklar

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux
Préparatories” K›lavuzu, derleyen
Sharon Detrick, katk›da bulunanlar
Jaap Doek, Nigel Cantwell,
Martinus Nijhoff Yay›nc›l›k,
Hollanda, 1992.

MADDE 26

• Belgeler

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleflmesi (1966)

• Di¤er Kaynaklar

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflmeyle ‹lgili
Aç›klamalar ve Çekinceler,
ÇHS/K/Rev.8, 7 Aral›k 1999.

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux
Préparatories” K›lavuzu, derleyen
Sharon Detrick, katk›da bulunanlar
Jaap Doek, Nigel Cantwell,
Martinus Nijhoff Yay›nc›l›k,
Hollanda, 1992

Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi,
Kopenhag, Danimarka, 6-12 Mart
1995: “Dünya Sosyal Kalk›nma
Zirvesi Raporu”, A/KONF.166/9

Genel Kurulun 24. özel oturumu,
“Sosyal kalk›nma için at›lacak daha
ileri ad›mlar”. A/RES/S-24/2, 1
Temmuz 2000. 

Dünya Bankas›, Çocuklar›n
esenli¤inin art›r›lmas›, Çocuklar için
Dünya Zirvesi takibi çerçevesinde
Genel Kurul özel oturumuna
sunulan rapor, 2001,
A/AC.256/CRP.8, Aral›k 2000. 

MADDE 27

• Belgeler

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

Bak›m Masraflar›n›n Yurtd›fl›ndan
Karfl›lanmas›yla ‹lgili Birleflmifl
Milletler Sözleflmesi (1956)

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleflmesi (1966)

Lahey Sözleflmesi Ülkelerinde
Geçim Masraflar›n›n Karfl›lanmas›
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Hükümlerinin Karfl›l›kl› Uygulanmas›
(1993)

• Di¤er Kaynaklar

Çocuk Haklar› ve Habitat – Mahalle
ve Yerleflimlerde Konut ‹mkanlar›,
Uzmanlar Semineri Bildirgesi ve
Raporu, 111 Bas›m 1996, ‹nsan
Yerleflimleri Komisyonu, Kentler
Seksiyonu, Çocuk Ortamlar›
Çal›flma Grubu, UNICEF, New York,
1996

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Sokak
Çocuklar›n›n Ac›lar›”, karar
1994/93, 9 Mart 1994

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Komitesi, Genel Yorum 3,
“Taraf Devletler’in
Yükümlülüklerinin Niteli¤i”, 1990,
‹nsan Haklar› Antlaflmalar›
Organlar› Taraf›ndan Benimsenen
Genel Yorumlar ve Tavsiyeler
Derlemesi, ‹HB/GEN/1/Rev.5, 26
Nisan 2001

Bafll›ca alt› uluslararas› insan haklar›
belgesine göre ‹nsan Haklar›
Raporlar› Elkitab›, Birleflmifl Milletler
‹nsan Haklar› Merkezi, Cenevre ve
Birleflmifl Milletler E¤itim ve
Araflt›rma Enstitüsü (UNITAR),
Cenevre Birleflmifl Milletler,
‹H/PUB/91/1, New York, 1991

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux
Préparatories” K›lavuzu, derleyen
Sharon Detrick, katk›da bulunanlar
Jaap Doek, Nigel Cantwell,
Martinus Nijhoff Yay›nc›l›k,
Hollanda, 1992

Dünya Bankas›, Dünya Kalk›nma
Raporu 2000/2001; Yoksullukla
Mücadele, Oxford University Press,
BM, 2001. 

Birleflmifl Milletler ‹nsan Yerleflimleri
Konferans› (Habitat II), ‹stanbul
(Türkiye) 3-14 Haziran 1996,

“Birleflmifl Milletler ‹nsan
Yerleflimleri Konferans› (Habitat II)
Raporu”, A/KONF.165/14

Çocuklar ‹çin Dünya Zirvesi, “Ço-
cuklar›n Yaflat›lmalar›, Korunmalar›
ve Gelifltirilmeleri ile ilgili Dünya Bil-
dirgesi ve Bildirge’nin 1990’l› Y›llar-
da Yaflama Geçirilmesi ile ilgili Ey-
lem Plan›”, CF/WSC/1990/WS-001

Dünya Sosyal Kalk›nma Zirvesi, Ko-
penhag, Danimarka, 6-12 Mart
1995: “Dünya Sosyal Kalk›nma Zir-
vesi Raporu”, A/KONF.166/9.

Genel Kurulun 23. özel oturumu,
“Beijing Bildirgesi ve Eylem Platfor-
munun yaflama geçirilmesi için yap›-
lacak ifller ve gerçeklefltirilecek giri-
flimler”, A/RES/S-23/3, 10 Haziran
2000.  

MADDE 28

• Belgeler

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

E¤itimde Ayr›mc›l›¤a Karfl› Sözlefl-
me (1960)

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleflmesi (1966)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

ILO Asgari Yafl Sözleflmesi (no.
138) (1973)

Uluslararas› Anlay›fl, ‹flbirli¤i, Bar›fl,
‹nsan Haklar› ve Temel Özgürlükle-
re ‹liflkin E¤itimle ‹lgili Tavsiye Kara-
r› (UNESCO) (1974)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatla-
r›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

• Di¤er Kaynaklar

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak-
lar Komitesi, Genel Yorum 11, “‹l-
kö¤retime yönelik eylem planlar›”
1999; Genel Yorum 13, “E¤itim
hakk›”, 1999, ‹nsan Haklar› Anlafl-
malar› Organlar› Taraf›ndan Benim-
senen Genel Yorumlar ve Tavsiyeler
Derlemesi içinde,
‹HB/GEN/1/Rev.5.

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999

Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 1, “E¤itimin amaçlar›”, 2001,
‹nsan Haklar› Anlaflmalar› Organlar›
Taraf›ndan Benimsenen Genel Yo-
rumlar ve Tavsiyeler Derlemesi için-
de, ‹HB/GEN/1/Rev.5, Nisan 2001. 

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›,
Beijing, Çin, 4-15 Eylül 1995; Eylem
Platformu ve Beijing Bildirgesi, BM,
A/KONF.177/20/Rev.1

‹nsan Haklar› Komitesi, Birleflik Kral-
l›¤›n Dördüncü Periyodik Raporu
üzerindeki inceleme,
CCPR/K/79/Add.55, 27 Temmuz
1995

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 20, “Madde 7”, 1992, ‹nsan
Haklar› Antlaflmalar› Organlar› Tara-
f›ndan Benimsenen Genel Yorum-
lar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001

Marta Santos Pais, “Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflme”, Bafll›ca alt› ulus-
lararas› insan haklar› belgesine göre
‹nsan Haklar› Raporlar› Elkitab›, ‹n-
san Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Ce-
nevre; Birleflmifl Milletler E¤itim ve
Araflt›rma Enstitüsü (UNITAR), Bir-
leflmifl Milletler Personeli Koleji Pro-
jesi, Torino, Birleflmifl Milletler, Ce-
nevre, 1997
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Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

UNICEF, Uluslar›n Geliflmesi: 1997,
UNICEF, New York, 1997

UNICEF, Dünya Çocuklar›n›n Duru-
mu 1997, Oxford University Press,
Oxford ve New York, 1996

UNICEF, Dünya Çocuklar›n›n Duru-
mu 1999, Oxford University Press,
Oxford ve New York, 1998

Herkes için E¤itim Dünya Konferan-
s›, Jomtien, Tayland, “Herkes için
E¤itim Dünya Bildirgesi ve Temel
Ö¤renme Gereksinimlerinin Karfl›-
lanmas› için Eylem Çerçevesi”, 5-9
Mart 1990

Dünya E¤itim Forumu, Dakar (Se-
negal), 28-28 Nisan 2000. “Dakar
Eylem Çerçevesi, Herkes için E¤itim:
Toplu Taahhütlerimizin Yerine Geti-
rilmesi”, ED-2000/KONF.211/1

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Özel Ra-
portörün e¤itim hakk›yla ilgili y›ll›k
raporu”, E/CN.4/2001/52, 11
Ocak 2001. 

Irkç›l›k, Irk Ayr›mc›l›¤›, Yabanc› Düfl-
manl›¤› ve ‹lgili Hoflgörüsüzlükler
Dünya Konferans›, Durban (Güney
Afrika), 31 A¤ustos-8 Eylül 2001,
“Bildirge ve Eylem Program›”,
A/KONF.189/12

Çocuklar ‹çin Dünya Zirvesi, “Ço-
cuklar›n Yaflat›lmalar›, Korunmalar›
ve Gelifltirilmeleri ile ilgili Dünya Bil-
dirgesi ve Bildirge’nin 1990’l› Y›llar-
da Yaflama Geçirilmesi ile ilgili Ey-
lem Plan›”, CF/WSC/1990/WS-001

MADDE 29

• Belgeler

Birleflmifl Milletler Anayasas› ve

Uluslararas› Adalet Divan›n›n Statü-
sü (1945) 

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleflmesi (1966)

Bar›fl, ‹nsan Haklar› ve Demokrasi
için E¤itime Yönelik Bildirge ve Bü-
tüncül Eylem Çerçevesi (UNESCO)
(1995)

• Di¤er Kaynaklar

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak-
lar Komitesi, Genel Yorum 13, “E¤i-
tim hakk›”, 1999, ‹nsan Haklar› An-
laflmalar› Organlar› Taraf›ndan Be-
nimsenen Genel Yorumlar ve Tavsi-
yeler Derlemesi içinde,
‹HB/GEN/1/Rev.5. 

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999

Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 1, “E¤itimin amaçlar›”, 2001,
‹nsan Haklar› Anlaflmalar› Organlar›
Taraf›ndan Benimsenen Genel Yo-
rumlar ve Tavsiyeler Derlemesi için-
de, ‹HB/GEN/1/Rev.5, Nisan 2001. 

Dünya Zirvesi ’92, Birleflmifl Millet-
ler Çevre ve Kalk›nma Konferans›,
Rio de Janeiro 1992, Regency Press
Corporation Ltd., BK, 1992

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›,
Beijing, Çin, 4-15 Eylül 1995, “Be-
ijing Bildirgesi ve Eylem Platformu”,
A/KONF.177/20/Rev.1

Genel Kurulun 23. özel oturumu,
“Beijing Bildirgesi ve Eylem Platfor-
munun yaflama geçirilmesi için yap›-
lacak ifller ve gerçeklefltirilecek giri-
flimler”, A/RES/S-23/3, 10 Haziran
2000.  

Genel Kurul, “Birleflmifl Milletler ‹n-
san Haklar› E¤itimi Ony›l›”, Kararlar
A/RES/48/127, 1993;
A/RES/49/184, 1994 ve
A/RES/50/177, 1995

Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma
Konferans›, Kahire, 1994, “Ulusla-
raras› Nüfus ve Kalk›nma Konferan-
s› Raporu”, A/KONF.171/13

Irkç›l›k, Irk Ayr›mc›l›¤›, Yabanc› Düfl-
manl›¤› ve ‹lgili Hoflgörüsüzlükler
Dünya Konferans›, Durban (Güney
Afrika), 31 A¤ustos-8 Eylül 2001,
“Bildirge ve Eylem Program›”,
A/KONF.189/12

Din ve ‹nanç Özgürlü¤ü, Hoflgörü
ve Ayr›m Gözetmeme çerçevesinde
Okul E¤itimi Uluslararas› Dan›flma
Konferans›, Madrid (‹spanya), 23-
25 Kas›m 2001, “Nihai Belge”.  

Marta Santos Pais, “Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflme”, Bafll›ca alt› ulus-
lararas› insan haklar› belgesine göre
‹nsan Haklar› Raporlar› Elkitab›, ‹n-
san Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Ce-
nevre; Birleflmifl Milletler E¤itim ve
Araflt›rma Enstitüsü (UNITAR), Bir-
leflmifl Milletler Personeli Koleji Pro-
jesi, Torino, Birleflmifl Milletler, Ce-
nevre, 1997

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

MADDE 30

• Belgeler

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Tüm Göçmen ‹flçilerin ve Aile Üyele-
rinin Haklar›n›n Korunmas›na ‹liflkin
Uluslararas› Sözleflme (1990)

Ulusal ya da Etnik, Dinî ve Dilsel
Az›nl›klar›n Haklar› Bildirgesi (1992)
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• Di¤er Kaynaklar

Irk Ayr›mc›l›¤›n›n Önlenmesi Komi-
tesi, Genel Tavsiye XXIII, “Yerli
halklar›n haklar›”, 1997, ‹nsan Hak-
lar› Anlaflmalar› Organlar› Taraf›n-
dan Benimsenen Genel Yorumlar
ve Tavsiyeler Derlemesi içinde,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001. 

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999  

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 23, “Madde 27”, 1994, ‹nsan
Haklar› Antlaflmalar› Organlar› Tara-
f›ndan Benimsenen Genel Yorum-
lar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1 /Rev.5, 26 Nisan 2001

Marta Santos Pais, “Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflme”, Bafll›ca alt› ulus-
lararas› insan haklar› belgesine göre
‹nsan Haklar› Raporlar› Elkitab›, ‹n-
san Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Ce-
nevre; Birleflmifl Milletler E¤itim ve
Araflt›rma Enstitüsü (UNITAR), Bir-
leflmifl Milletler Personeli Koleji Pro-
jesi, Torino, Birleflmifl Milletler, Ce-
nevre, 1997

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992.

Irkç›l›k, Irk Ayr›mc›l›¤›, Yabanc› Düfl-
manl›¤› ve ‹lgili Hoflgörüsüzlükler
Dünya Konferans›, Durban (Güney
Afrika), 31 A¤ustos-8 Eylül 2001,
“Bildirge ve Eylem Program›”,
A/KONF.189/12

S. Mehotra, J. Vandemoortele, E.
Dalamonica, Herkes için temel hiz-
metler?, UNICEF Innocenti Araflt›r-
ma Merkezi, Floransa (‹talya),
2000. 

MADDE 31

• Belgeler

Gençlerin Gece ‹fllerinde (Sanayi D›-
fl› Meslekler) Çal›flmalar›yla ‹lgili 79
Say›l› ILO Sözleflmesi (1946)

Gençlerin Gece ‹fllerinde (Sanayi)
Çal›flmalar›yla ‹lgili 90 Say›l› (Göz-
den Geçirilmifl) ILO Sözleflmesi
(1948)

Çocuk Haklar› Bildirgesi (1959)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatla-
r›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

• Di¤er Kaynaklar

Çocu¤un Oyun Haklar› Uluslararas›
Derne¤i, Çocuklar›n Oyun Haklar›-
na ‹liflkin IPA Bildirgesi, Kas›m 1988
ve 1989

Marta Santos Pais, “Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflme”, Bafll›ca alt› ulus-
lararas› insan haklar› belgesine göre
‹nsan Haklar› Raporlar› Elkitab›, ‹n-
san Haklar› Yüksek Komiserli¤i, Ce-
nevre; Birleflmifl Milletler E¤itim ve
Araflt›rma Enstitüsü (UNITAR), Bir-
leflmifl Milletler Personeli Koleji Pro-
jesi, Torino, Birleflmifl Milletler, Ce-
nevre, 1997

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

MADDE 32

• Belgeler

ILO’nun 5 Say›l› Asgarî Yafl (Sanayi)
Sözleflmesi (1919)

ILO’nun Angarya ile ‹lgili 29 Say›l›
Sözleflmesi (1930)

Gençlerin T›bbî Muayeneleri (Sana-
yide) ile ilgili 77 Say›l› ILO Sözleflme-
si (1946)

Gençlerin T›bbî Muayeneleri (Sana-
yi-D›fl› ‹fllerde) ile ilgili 78 Say›l› ILO
Sözleflmesi (1946)

Kad›n ve Çocuk Kaçakç›l›¤›n›n Ön-
lenmesine ‹liflkin Uluslararas› Söz-
leflme (1921) ve bu Sözleflme’nin
Protokol’le (1947) De¤ifltirilmifl Hali

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n ve Baflkalar›n›n
Fuhflundan Kar Sa¤lanmas›n›n Ön-
lenmesi Sözleflmesi (1949) 

Köleli¤in, Köle Ticaretinin ve Kölelik
Benzeri Uygulamalar›n Yasaklan-
mas›na ‹liflkin Ek Sözleflme (1956)

Gençlerin T›bbî Muayeneleri (Yeral-
t›ndaki ‹fller) ile ilgili 124 Say›l› ILO
Sözleflmesi (1965)

Uluslararas› Medeni ve Siyasal Hak-
lar Anlaflmas› (1966)

ILO Asgari Yafl Sözleflmesi (no.
138) (1973)

ILO Asgari Yafl Tavsiye Karar› (no.
146) (1973) 

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleflmesi (1966)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Çal›flma Yaflam›nda Temel ‹lkeler ve
Haklar ILO Bildirgesi (1998)

ILO Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçim-
leri Sözleflmesi (no. 182) (1999)

ILO Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçim-
leri Tavsiye Karar› (no. 190) (1999) 
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S›n›raflan Örgütlü Suçlara Karfl› Bir-
leflmifl Milletler Sözleflmesine Ek ‹n-
san Ticaretinin, Özellikle Kad›n ve
Çocuk Ticaretinin Önlenmesine,
Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lma-
s›na ‹liflkin Protokol 2000

• Di¤er Kaynaklar

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Çocuk
Eme¤i Sömürüsünün Ortadan Kal-
d›r›lmas› için Eylem Program›”,
1993/79, 10 Mart 1993 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak-
lar Komitesi, Genel Yorum 13, “E¤i-
tim hakk›”, 1999, ‹nsan Haklar› An-
laflmalar› Organlar› Taraf›ndan Be-
nimsenen Genel Yorumlar ve Tavsi-
yeler Derlemesi içinde,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001. 

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev 8, 7 Aral›k 1999. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey “Köleli-
¤in Ça¤dafl Biçimleri: Çal›flma Gru-
bu’nun 18. oturumu raporu”,
E/CN.4/Sub.2/1993/30, 23 Hazi-
ran 1993

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›,
Beijing, Çin, 4-15 Eylül 1995; Eylem
Platformu ve Beijing Bildirgesi, BM,
A/KONF.177/20/Rev. 1. 

Genel Kurulun 23. özel oturumu,
“Beijing Bildirgesi ve Eylem Platfor-
munun yaflama geçirilmesi için yap›-
lacak ifller ve gerçeklefltirilecek giri-
flimler”, A/RES/S-23/3, 10 Haziran
2000.  

Dünya Ekonomik Forumu, Davos
(‹sviçre), “Küresel Anlaflma, 9 ‹lke”,
31 Ocak 1999, www.unglobalcom-
pact.org. 

Uluslararas› Çal›flma Konferans›,
1998 y›l›nda yap›lan 86. Oturum,
Çocuk ‹flçili¤i Raporu VI(1): Anket,

Uluslararas› Çal›flma Ofisi, Cenevre,
1996

Uluslararas› Çal›flma Örgütü, Ulusla-
raras› Çal›flma Standartlar› S›n›flan-
d›r›lm›fl Rehberi (Uluslararas› Çal›fl-
ma Konferans›n›n 83. Oturumuna
dek kabul edilen belgeler dahil,
1996), Appl. 10, ILO, Cenevre,
1996

Uluslararas› Çal›flma Örgütü, Çocuk
iflçili¤i: Kabul edilemez olan› hedef-
leme, ILO, Cenevre, 1996

UNICEF, Dünya Çocuklar›n›n Duru-
mu 1997, Oxford University Press,
New York, 1996 

Çocuklar ‹çin Dünya Zirvesi, “Ço-
cuklar›n Yaflat›lmalar›, Korunmalar›
ve Gelifltirilmeleri ile ilgili Dünya Bil-
dirgesi ve Bildirge’nin 1990’l› Y›llar-
da Yaflama Geçirilmesi ile ilgili Ey-
lem Plan›”, CF/WSC/1990/WS-001

MADDE 33

• Belgeler

Protokol’le (1972) de¤ifltirilmifl ha-
liyle Uyuflturucu Maddelere ‹liflkin
Tek Sözleflme (1961)

Psikotropik Maddelere ‹liflkin Söz-
leflme (1971)

Çocuk Suçlulu¤unun Önlenmesi
‹çin Birleflmifl Milletler Yönlendirici
‹lkeleri (Riyad ‹lkeleri) (1990)

ILO En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹fl-
çili¤i Sözleflmesi (No. 182) (1999) 

• Di¤er Kaynaklar

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Çocuk
Eme¤i Sömürüsünün Ortadan Kal-
d›r›lmas› için Eylem Program›”,
1993/79, 10 Mart 1993 

Uyuflturucu Kullan›m› ve Kaçakç›l›-
¤›na Karfl› Mücadelede 989 Say›l›
Avrupa Konseyi Tavsiye Karar›
(1984)

Birleflmifl Milletler Uyuflturucularla
Mücadele Ony›l› 1991-2000, Siyasal
Bildirge, Küresel Eylem Program› ve
S-17/2 say›l› karar, 23 fiubat 1990

Uyuflturucu Kullan›m›, Kaçakç›l›¤›
ve Uyuflturucular›n Denetimi Ala-
n›nda Gelece¤e Dönük Çok Yönlü
Etkinliklerle ‹lgili Uluslararas› Konfe-
rans Bildirgesi Viyana (Avusturya),
17-26 Haziran 1987, BM yay›n›. Se-
ri no. E.87.I.18

Çocuklar ‹çin Dünya Zirvesi, “Ço-
cuklar›n Yaflat›lmalar›, Korunmalar›
ve Gelifltirilmeleri ile ilgili Dünya Bil-
dirgesi ve Bildirge’nin 1990’l› Y›llar-
da Yaflama Geçirilmesi ile ilgili Ey-
lem Plan›”, CF/WSC/1990/WS-001

Genel Kurulun 20. özel oturu-
mu,”uyuflturucu talebinin azalt›lma-
s›na yönelik genel ilkeler bildirgesi”,
A/RES/S-20/3, 10 Haziran 1998.

Genel Kurul, “Dünyadaki uyuflturu-
cu sorununa karfl› uluslararas› iflbir-
li¤i”, karar, A/RES/53/115, 1998. 

Narkotik Komisyonu, “Baflta çocuk-
lar ve gençler olmak üzere dünyada
uyuflturucu al›flkanl›klar›”,
E/CN.7/2001/4, 6 Aral›k 2000. 

BM Uluslararas› Uyuflturucu Kontrol
Program›, “Çocuklar için Dünya Zir-
vesi Eylem Plan›n›n Uygulanmas›n-
da elde edilen Baflar›lar ve Gelecek-
te Yap›lacaklar”, A/AC.256/CRP.8,
2001. 

MADDE 34

• Belgeler

ILO’nun Angarya ile ‹lgili 29 Say›l›
Sözleflmesi (1930)

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n ve Baflkalar›n›n
Fuhflundan Kazanç Sa¤lanmas›n›n
Önlenmesi Sözleflmesi (1949)
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Köleli¤in, Köle Ticaretinin ve Kölelik
Benzeri Uygulamalar›n Yasaklan-
mas›na ‹liflkin Ek Sözleflme (1956)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Hakla-
r› Sözleflmesi (1966)

Kad›nlara Karfl› Her Tür Ayr›mc›l›¤›n
Önlenmesi Sözleflmesi (1979)

Özürlü Kiflilerin Önündeki F›rsatla-
r›n Eflitlenmesine ‹liflkin Standart
Kurallar (1993)

ILO En Kötü Biçimlerdeki Çocuk ‹fl-
çili¤i Sözleflmesi (No. 182) (1999) 

S›n›raflan Örgütlü Suçlara Karfl› Bir-
leflmifl Milletler Sözleflmesine Ek ‹n-
san Ticaretinin, Özellikle Kad›n ve
Çocuk Ticaretinin Önlenmesine,
Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lma-
s›na ‹liflkin Protokol (2000)

• Di¤er Kaynaklar

‹nsan Haklar› Merkezi, ‹nsan Hakla-
r› Komisyonu Eski Özel Raportörü
Vitit Muntarbhorn, ‹nsan Haklar›
Araflt›rmalar› Dizisi 8, Çocuklar›n
Cinsel Sömürüsü, Çocuk Sat›fl›, Ço-
cuk Fuhflu ve Pornografisi, Cenevre,
1996

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Özel Ra-
portör’ün çocuk sat›fl›, çocuk fuhflu
ve pornografisine iliflkin ara rapo-
ru”, E/CN.4/1997/95, 7 fiubat
1997

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Çocukla-
r›n sat›fl›n›n, çocuk fuhflunun, por-
nografisinin ve çocuk eme¤i sömü-
rüsünün önlenmesine iliflkin eylem
programlar›”, karar 1992/74 , 5
Mart 1992

‹nsan Haklar› Komisyonu, kad›nlara
yönelik fliddet, nedenleri ve sonuç-
lar› 1995/85, E/CN.4/1996/3, 5
fiubat 1996

‹nsan Haklar› Komisyonu “Çocukla-
r›n sat›fl›n›n, çocuk fuhflunun ve

pornografisinin önlenmesine ve or-
tadan kald›r›lmas›na iliflkin etkili
uluslararas› önlemler al›nmas› ge-
reklili¤ine” iflaret eden 1994/90 sa-
y›l› karar, 9 Mart 1994

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Silahl›
çat›flma durumlar›nda sistematik bi-
çimde uygulanan tecavüz, cinsel
kölelik ve kölelik benzeri uygulama-
larla ilgili Özel Rapor”,
E/CN.4/Sub.2/1996/26, 16 Tem-
muz 1996

Kad›nlara Karfl› Ayr›mc›l›¤› Önlen-
mesi Komitesi, Genel Yorum 19,
“Kad›nlara Yönelik fiiddet”, 1992,
‹nsan Haklar› Antlaflmalar› Organla-
r› Taraf›ndan Benimsenen Genel
Yorumlar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.2, 29 Mart 1996

Asya Turizminde Çocuk Fuhfluna
Son (ECPAT), “Uluslararas› Hukuk-
sal Çerçeve ve Ülkelerin Mevcut Ya-
sal Düzenlemeleri ve Uygulamaya
‹liflkin Durumlar›”, Çocuklar›n Ticarî
Amaçl› Cinsel Sömürüsüne Karfl›
Dünya Kongresi’ne sunulan rapor,
1996

Dördüncü Dünya Kad›n Konferans›,
Beijing, Çin, 4-15 Eylül 1995; Eylem
Platformu ve Beijing Bildirgesi, BM,
A/KONF.177/20/Rev.1

Genel Kurulun 23. özel oturumu,
“Beijing Bildirgesi ve Eylem Platfor-
munun yaflama geçirilmesi için yap›-
lacak ifller ve gerçeklefltirilecek giri-
flimler”, A/RES/S-23/3, 10 Haziran
2000.  

Genel Kurul, “Çocuk Haklar›n›n Ge-
lifltirilmesi ve Korunmas›: Çocuk sa-
t›fl›, çocuk fuhflu ve pornografisi”,
A/49/478, 5 Ekim 1994

Genel Kurul, “Çocuk Haklar›n›n Ge-
lifltirilmesi ve Korunmas›: Çocuk sa-
t›fl›, çocuk fuhflu ve pornografisi, ‹n-
san Haklar› Komisyonu çocuk sat›fl›,

çocuk fuhflu ve pornografisi Özel
Raportörü Ofelia Calcetas-San-
tos’un ara dönem raporu”,
A/51/456, 7 Ekim 1996

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 17, “Madde 24”, 1989, ‹nsan
Haklar› Antlaflmalar› Organlar› Tara-
f›ndan Benimsenen Genel Yorum-
lar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001. 

“Silahl› Çat›flmalar›n Çocuklar Üze-
rindeki Etkisi”, Genel Sekreterlik Uz-
man› Graça Machel’in Raporu,
A/51/306, 26 A¤ustos 1996

Internet’te Çocuk Pornografisi ile
Mücadele Uluslararas› Konferans›,
Viyana (Avusturya), 29 Eylül-1 Ekim
1999, kararlar ve tavsiyeler.

INTERPOL, Çocuklara Karfl› ‹fllenen
Suçlarla ‹lgili Daimi Çal›flma Grubu
Raporu, Lyon, 1993

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

Dünya Turizm Örgütü, Turizmde
Haklar ve Turistlerin Davran›fl Kural-
lar›, 1985

UNHCR, WHO ve BM HIV/AIDS Or-
tak Program›, Ola¤anüstü Durum-
larda HIV/AIDS Müdahalelerine ilifl-
kin ‹leiler, UNAIDS, 1996. 

UNHCR, Mültecilere yönelik cinsel
fliddet: Al›nmas› gereken önlemler-
le ilgili k›lavuz, UNHCR, Cenevre,
1995

UNICEF, Dünya Çocuklar›n›n Duru-
mu 1997, Oxford University Press,
New York, 1996

Dünya ‹nsan Haklar› Konferans›, Vi-
yana (Avusturya), 14-25 Temmuz
1993, Viyana Bildirgesi ve Eylem
Program›”, A/KONF.157/24.
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Çocuklar›n Ticarî Amaçl› Cinsel Sö-
mürüsüne Karfl› Dünya Konferans›,
Stockholm (‹sveç), 27-31 A¤ustos
1996, “Bildirge ve Eylem Günde-
mi”, A/51/385

Çocuklar›n Ticari Amaçl› Cinsel Sö-
mürüsü ‹kinci Dünya Konferans›,
Yokohama (Japonya), 17-20 Aral›k
2001, “Yokohama Küresel Taahhü-
dü” 

Çocuklar ‹çin Dünya Zirvesi, “Ço-
cuklar›n Yaflat›lmalar›, Korunmalar›
ve Gelifltirilmeleri ile ilgili Dünya Bil-
dirgesi ve Bildirge’nin 1990’l› Y›llar-
da Yaflama Geçirilmesi ile ilgili Ey-
lem Plan›”, CF/WSC/1990/WS-001

MADDE 35

• Belgeler

‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n ve Baflkalar›n›n
Fuhflundan Kazanç Sa¤lanmas›n›n
Önlenmesi Sözleflmesi (1949)

Köleli¤in, Köle Ticaretinin ve Kölelik
Benzeri Uygulamalar›n Yasaklan-
mas›na ‹liflkin Ek Sözleflme (1956)

Çocuklar›n Korunmas› ve Ülkelera-
ras› Evlat Edinmeye ‹liflkin ‹flbirli¤i
Hakk›ndaki Lahey Sözleflmesi
(1993)

ILO Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçim-
leri Sözleflmesi (no. 182) (1999)

S›n›raflan Örgütlü Suçlara Karfl› Bir-
leflmifl Milletler Sözleflmesine Ek ‹n-
san Ticaretinin, Özellikle Kad›n ve
Çocuk Ticaretinin Önlenmesine,
Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lma-
s›na ‹liflkin Protokol (2000)

• Di¤er Kaynaklar

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Çocuk
Eme¤i Sömürüsünün Ortadan Kal-
d›r›lmas› için Eylem Program›”,
1993/79, 10 Mart 1993

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Çocukla-

r›n sat›fl›n›n, çocuk fuhflunun, por-
nografisinin ve çocuk eme¤i sömü-
rüsünün önlenmesine iliflkin eylem
programlar›”, karar 1992/74, 5
Mart 1992

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Çocuk
Haklar›, Çocuk Sat›fl›, Komisyon’un
1990/68 say›l› karar› ile atanan
Özel Raportör Vitit Muntarb-
horn’un sundu¤u rapor”,
E/CN.4/1992/55, 22 Ocak 1992

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Çocuk
Haklar›, Çocuk Sat›fl›, Çocuk Fuhflu
ve Pornografisi, Komisyon’un
1993/82 say›l› karar› ile atanan
Özel Raportör Vitit Muntarb-
horn’un sundu¤u rapor”,
E/CN.4/1994/84, 14 Ocak 1994

‹nsan Haklar› Komisyonu, Ça¤dafl
kölelik biçimleri çal›flma grubu,
E/CN.4/Sub.2/1993/30, 23 Hazi-
ran 1993

Genel Kurul, “Çocuk Haklar›n›n Ko-
runmas› ve Gelifltirilmesi, Çocuk Sa-
t›fl›, Çocuk Fuhflu ve Pornografisi,
‹nsan Haklar› Komisyonu’nun Özel
Raportörü Vitit Muntarbhorn’un
çocuk sat›fl›, çocuk fuhflu ve por-
nografisi ile ilgili olarak sundu¤u
geçici rapor”, A/49/478/5 Ekim
1994

Genel Kurul, “Çocuk Haklar›n›n Ge-
lifltirilmesi ve Korunmas›: Çocuk sa-
t›fl›, çocuk fuhflu ve pornografisi, ‹n-
san Haklar› Komisyonu çocuk sat›fl›,
çocuk fuhflu ve pornografisi Özel
Raportörü Ofelia Calcetas-San-
tos’un ara dönem raporu”,
A/51/456, 7 Ekim 1996

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme’ye
konulacak, çocuk sat›fl›, çocuk fahi-
fleli¤i ve çocuk pornografisiyle ilgili
‹htiyari Protokol tasla¤›n› haz›rla-
makla görevli Çal›flma Grubu,
E/CN.4/1994/ÇG.14/Add.1

Çocuklar›n Ticari Amaçl› Cinsel Sö-
mürüsüne Karfl› Dünya Konferans›,
Stockholm (‹sveç), 27-31 A¤ustos
1996, “Bildirge ve Eylem Günde-
mi”, A/51/385 

WHO, ‹nsanlarda Organ Nakli ile ‹l-
gili Yönlendirici ‹lkeler, 1991

‹nsanlarda Organ Nakli: Bu alanda-
ki geliflmelerle ilgili Dünya Sa¤l›k
Örgütü himayesinde haz›rlanan ra-
por 1987-1991, Uluslararas› Sa¤l›k
Yasalar› Y›ll›¤› 1991: 42, 389-413,
s. 26-28

Genel Kurul, “Çocuk sat›fl›, fuhflu ve
pornografisiyle ilgili olarak ‹nsan
Haklar› Komisyonu Özel Raportörü
taraf›ndan haz›rlanan rapor”,
A/53/311, 26 A¤ustos 1998. 

MADDE 36

• Belgeler

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

• Di¤er Kaynaklar

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 17, “Madde 24”, 1989; ‹nsan
Haklar› Komitesi, Genel Yorum 20,
“Madde 7”, 1992, ‹nsan Haklar›
Antlaflmalar› Organlar› Taraf›ndan
Benimsenen Genel Yorumlar ve
Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992



Uluslararas› T›p Bilim Kurulufllar›
Konseyi, ‹nsanlar Üzerinde Yap›lan
Biyomedikal Araflt›rmalarla ‹lgili
Uluslararas› Etik K›lavuzlar, Cenev-
re, 1993

MADDE 37

• Belgeler

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

Mahkumlara Yönelik Muameleye
‹liflkin Asgarî Standart Kurallar
(1957)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Herkesin ‹flkenceye ve Di¤er Zalim-
ce, ‹nsanl›kd›fl› veya Onur K›r›c› Mu-
amele veya Cezaya Karfl› Korunma-
s›na Dair Bildirge (1975)

‹flkenceye ve Di¤er Zalimce, ‹nsan-
l›kd›fl› veya Onur K›r›c› Muamele ve
Cezaya Karfl› Sözleflme (1984)

Birleflmifl Milletler Çocuk Adaletinin
Yönetimi Hakk›nda Asgarî Standart
Kurallar (Beijing Kurallar›) (1985)

Gözalt›na Al›nanlar›n ya da Hapiste
Bulunanlar›n Korunmas›na ‹liflkin ‹l-
keler Bütünü (1988)

Yasa D›fl›, Keyfî ve Yarg›s›z ‹nfazla-
r›n Önlenmesi ve Araflt›r›lmas›na
‹liflkin ‹lkeler (1989)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi ‹kinci ‹htiyari Protokol
(1989)

Çocuk Suçlulu¤unun Önlenmesi
‹çin Birleflmifl Milletler Yönlendirici
‹lkeleri (Riyad ‹lkeleri) (1990)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Gözalt›na Al›nma Harici Önlemlerle
‹lgili Birleflmifl Milletler Standart As-

garî Kurallar› (Tokyo Kurallar›)
(1990)

Herkesin Zorla Kay›p Edilmeye Karfl›
Korunmalar›na Dair Bildirge (1993)

Uluslararas› Ceza Mahkemesi Roma
Nizamnamesi (1998)

• Di¤er Kaynaklar

‹nsan Haklar› Merkezi, Suçlar›n Ön-
lenmesi ve Ceza Hukuku Dal›, ‹nsan
Haklar› ve Yarg›lama Öncesi Gözal-
t›, Meslekî E¤itim Dizisi No.3, Birlefl-
mifl Milletler, New York ve Cenev-
re, 1994

Suçlar›n Önlenmesi ve Ceza Huku-
ku Komisyonu, karar 3/1, Nisan
1994

‹nsan Haklar› Komisyonu, karar
1992/35, “‹hzar Emri”, 28 fiubat
1992

‹nsan Haklar› Komisyonu, “‹flkence
ve zalimane, insanl›k d›fl› ya da afla-
¤›lay›c› nitelikte di¤er uygulamalar
ve cezalar”, karar,
E/CN.4/RES/2001/62

Genel Kurul, “Genel Kurul’un 44.
Oturumunun Resmî Tutanaklar›, Ek
No. 40”, A/44/40, 1989

Genel Kurul, “Genel Kurul’un 46.
Oturumunun Resmî Tutanaklar›, Ek
No. 40”, A/46/40, 1991

Genel Kurul, “‹flkenceye Karfl› Komi-
te Raporu” 50. Oturum Resmî Tuta-
naklar›, Ek No. 44”, A/50/44, 1995

Genel Kurul, “Özgürlü¤ünden Yok-
sun B›rak›lm›fl Çocuklar›n Korunma-
s›na ‹liflkin Birleflmifl Milletler Kural-
lar›”, karar A/RES/ 45/113, 14 Ara-
l›k 1990

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 7, “Madde 7”, 1982; Genel
Yorum 9, “Madde 10”, 1982; Ge-
nel Yorum 20, “Madde 7”, 1992.

‹nsan Haklar› Antlaflmalar› Organla-
r› Taraf›ndan Benimsenen Genel
Yorumlar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001

Genel Kurul, “‹nsan Haklar› Komis-
yonu Özel Raportörünün iflkence ve
zalimane, insanl›k d›fl› ya da afla¤›la-
y›c› nitelikte di¤er uygulamalar ve
cezalarla ilgili raporu”, A/55/290,
11 A¤ustos 2000. 

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Özel Ra-
portörün yarg› d›fl› ve keyfi infazlar-
la ilgili raporu”, E/CN.4/2001/9, 4
Nisan 2001. 

Mülteci Çocuklar: Koruma ve Ba-
k›m K›lavuzu, UNHCR, Cenevre,
1994

UNHCR Yürütme Kurulu Karar› No.
44, 1986

Mülteci Çocuklarla ‹lgili UNHCR Po-
litikalar›, EC/SCP/82, 1993

MADDE 38

• Belgeler

Silahl› Kuvvetler Mensubu Olup
Cephede Hastalanan ve Yaralanan-
lar›n Durumlar›n›n ‹yilefltirilmesine
‹liflkin Cenevre Sözleflmesi (1949)

Silahl› Kuvvetler Mensubu Olup De-
nizde Hastalanan, Yaralanan ve Ka-
za Geçirenlerin Durumlar›n›n ‹yilefl-
tirilmesine ‹liflkin Cenevre Sözlefl-
mesi (1949)

Savafl Tutsaklar›na Yönelik Muame-
le ile ‹lgili Cenevre Sözleflmesi
(1949)

Savafl Esnas›nda Sivillerin Korunma-
lar›yla ‹lgili Cenevre Sözleflmesi
(1949)

Mültecilerin Statüsüne ‹liflkin Proto-
kol (1951)

Çocuk Haklar› Bildirgesi (1959)

812 Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme Uygulama Elkitab›
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Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Mültecilerin Statüsüne iliflkin Proto-
kol (1967)

Ola¤anüstü ve Silahl› Çat›flma Halle-
rinde Kad›nlar›n ve Çocuklar›n Ko-
runmas›na Dair Bildirge (1974)

Uluslararas› Silahl› Çat›flma Ma¤-
durlar›n›n Korunmalar›na ‹liflkin 12
A¤ustos 1949 tarihli Cenevre Söz-
leflme’leri Ek Protokolü (Protokol I)
(1977)

Uluslararas›Nitelikte Olmayan Silah-
l› Çat›flma Ma¤durlar›n›n Korunma-
lar›na ‹liflkin 12 A¤ustos 1949 tarih-
li Cenevre Sözleflme’leri Ek Protoko-
lü (Protokol II) (1977)

Kad›nlara Karfl› Her Tür Ayr›mc›l›¤›n
Önlenmesi Sözleflmesi (1979)

Afl›r› Ölçüde Tehlikeli ve Ayr›m Gö-
zetmeyen Geleneksel Silahlar›n Ya-
saklanmas›na ya da S›n›rland›r›lma-
s›na ‹liflkin Sözleflme (1980)

May›nlar›n, Bubi Tuzaklar›n›n ve
Benzeri Di¤er Yöntemlerinin Yasak-
lanmas›na ya da S›n›rland›r›lmas›na
‹liflkin II Say›l› Protokol (1980) 

Anti personel May›nlar›n Stoklan-
mas›n›n, Üretilmesinin ve Aktar›l-
mas›n›n Yasaklanmas› ve bu May›n-
lar›n Tahribi Sözleflmesi (1997)

Uluslararas› Ceza Mahkemesi Roma
Nizamnamesi (1998)

ILO Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçim-
leri Sözleflmesi (no. 182) (1999)

• Di¤er Kaynaklar

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Silahl›
çat›flmalar esnas›nda sistematik te-
cavüz, cinsel kölelik ve kölelik ben-
zeri durumlar Özel Raportörü tara-
f›ndan sunulan ön rapor”,
E/CN.4/Sub.2/1996/26, 16 Tem-
muz 1996

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999

Genel Kurul “Anti-personel may›n-
lar›n yasaklanmas› için uluslararas›
bir antlaflma”, karar
A/RRES/51/45/5, 10 Aral›k 1996

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 17, “Madde 24”, 1989; ‹nsan
Haklar› Antlaflmalar› Organlar› Tara-
f›ndan Benimsenen Genel Yorum-
lar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001

“Silahl› Çat›flmalar›n Çocuklar Üze-
rindeki Etkisi”, Genel Sekreterlik Uz-
man› Graça Machel’in Raporu,
A/51/306, 26 A¤ustos 1996

UNICEF taraf›ndan, Çocuk Haklar›-
na Dair Sözleflme HDK alt grubu ile
birlikte düzenlenen Sempozyum:
“Afrika’da çocuklar›n silahl› kuvvet-
lere al›nmalar›n›n önlenmesi ve bu
durumdaki çocuklar›n terhis edilip
toplumla bütünlefltirilmelerine ilifl-
kin Cape Town ilkeleri”, kat›l›mc›lar
taraf›ndan kabul edilen belge, Ca-
pe Town, 30 Nisan 1997

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

Güvenlik Konseyi, “Çocuklar ve si-
lahl› çat›flma”, S/RES/1261 (1999)
ve S/RES/1314 (2000)

Binleflmifl Milletler Genel Sekreteri,
“Güvenlik Konseyine Rapor”,
A/55/163-S/2000/712, 21 Tem-
muz 2000. 

Dünya ‹nsan Haklar› Konferans›, Vi-
yana (Avusturya), 14-25 Temmuz
1993, Viyana Bildirgesi ve Eylem
Program›”, A/KONF.157/23. 

Çocuklar ‹çin Dünya Zirvesi, “Ço-
cuklar›n Yaflat›lmalar›, Korunmalar›
ve Gelifltirilmeleri ile ilgili Dünya Bil-
dirgesi ve Bildirge’nin 1990’l› Y›llar-
da Yaflama Geçirilmesi ile ilgili Ey-
lem Plan›”, CF/WSC/1990/WS-001

MADDE 39

• Belgeler

Silahl› Kuvvetler Mensubu Olup
Cephede Hastalanan ve Yaralanan-
lar›n Durumlar›n›n ‹yilefltirilmesine
‹liflkin 1 Say›l› Cenevre Sözleflmesi
(1949)

Silahl› Kuvvetler Mensubu Olup De-
nizde Hastalanan, Yaralanan ve Ka-
za Geçirenlerin Durumlar›n›n ‹yilefl-
tirilmesine ‹liflkin 2 Say›l› Cenevre
Sözleflmesi (1949)

Savafl Tutsaklar›na Yönelik Muame-
le ile ‹lgili 3 Say›l› Cenevre Sözlefl-
mesi (1949)

Savafl Esnas›nda Sivillerin Korunma-
lar›yla ‹lgili 4 Say›l› Cenevre Sözlefl-
mesi (1949)

Uluslararas› Silahl› Çat›flma Ma¤-
durlar›n›n Korunmalar›na ‹liflkin 12
A¤ustos 1949 tarihli Cenevre Söz-
leflme’lerine Ek Protokol (Protokol I)
(1977)

Uluslararas› Nitelikte Olmayan Si-
lahl› Çat›flma Ma¤durlar›n›n Korun-
malar›na ‹liflkin 12 A¤ustos 1949
tarihli Cenevre Sözleflme’lerine Ek
Protokol (Protokol II) (1977)

‹flkence ile ‹nsanl›k D›fl›, Zalimce ve
Afla¤›lay›c› Di¤er Davran›fl ve Ceza-
lara Karfl› Sözleflme (1984)

Birleflmifl Milletler Çocuk Adaletinin
Yönetimi Hakk›nda Asgarî Standart
Kurallar (Beijing Kurallar›) (1985)

Kendilerine Karfl› ‹fllenen Suçlar ya
da Yetki ‹stismar› Dolay›s›yla Ma¤-
dur Durumda Olanlara Adalet Sa¤-
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lanmas›na ‹liflkin Temel ‹lkeler Bildir-
gesi (1985)

Çocuk Suçlulu¤unun Önlenmesi
‹çin Birleflmifl Milletler Yönlendirici
‹lkeleri (Riyad ‹lkeleri) (1990)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

S›n›raflan Örgütlü Suçlara Karfl› Bir-
leflmifl Milletler Sözleflmesine Ek ‹n-
san Ticaretinin, Özellikle Kad›n ve
Çocuk Ticaretinin Önlenmesine,
Durdurulmas›na ve Cezaland›r›lma-
s›na ‹liflkin Protokol(2000) 

• Di¤er Kaynaklar

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Çocuk
Eme¤i Sömürüsünün Ortadan Kal-
d›r›lmas› için Eylem Program›”,
1993/79, 10 Mart 1993

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Çocukla-
r›n sat›fl›n›n, çocuk fuhflunun, por-
nografisinin ve çocuk eme¤i sömü-
rüsünün önlenmesine iliflkin eylem
programlar›”, karar 1992/77, Ek, 5
Mart 1992

Genel Kurul, “Çocuk Haklar›n›n Ge-
lifltirilmesi ve Korunmas›: Çocuk sa-
t›fl›, çocuk fuhflu ve pornografisi, ‹n-
san Haklar› Komisyonu çocuk sat›fl›,
çocuk fuhflu ve pornografisi Özel
Raportörü Ofelia Calcetas-San-
tos’un ara dönem raporu”,
A/51/456, 7 Ekim 1996

Uluslararas› Çal›flma Örgütü, Çocuk
iflçili¤i: Kabul edilemez olan› hedef-
leme, ILO, Cenevre, 1996

Çocuklar›n Ticari Amaçl› Cinsel Sö-
mürüsü Dünya Konferans›, Stock-
holm, 27-31 A¤ustos 1996, “Bildir-
ge ve Eylem Gündemi”, A/51/385.

MADDE 40

• Belgeler

ILO’nun Angarya ile ‹lgili 29 Say›l›
Sözleflmesi (1930)

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi
(1948)

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

Birleflmifl Milletler Çocuk Adaletinin
Yönetimi Hakk›nda Asgarî Standart
Kurallar (Beijing Kurallar›) (1985)

Çocuk Suçlulu¤unun Önlenmesi
‹çin Birleflmifl Milletler Yönlendirici
‹lkeleri (Riyad ‹lkeleri) (1990)

Özgürlü¤ünden Yoksun B›rak›lm›fl
Çocuklar›n Korunmas›na ‹liflkin Bir-
leflmifl Milletler Kurallar› (1990)

Gözalt›na Al›nma Harici Önlemlerle
‹lgili Birleflmifl Milletler Standart As-
garî Kurallar› (Tokyo Kurallar›)
(1990)

• Di¤er Kaynaklar

Çocuk Haklar› Komitesi, Çocuk
Haklar›na Dair Sözleflme’yle ‹lgili
Aç›klamalar, ‹tirazlar ve Çekinceler,
ÇHS/K/2/Rev.8, 7 Aral›k 1999

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 17, “Madde 24”, 1989; ‹nsan
Haklar› Antlaflmalar› Organlar› Tara-
f›ndan Benimsenen Genel Yorum-
lar ve Tavsiyeler Derlemesi,
‹HB/GEN/1/Rev.5, 26 Nisan 2001

Ekonomik ve Sosyal Konsey, “Ceza
adaleti sistemindeki çocuklarla ilgili
yönlendirici ilkeler”, karar,
1997/30, ek, 21 Temmuz 1997. 

MADDE 41

• Belgeler

Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleflmesi(1966)

Uluslararas› Medeni ve Siyasal Hak-
lar Sözleflmesi (1966) 

• Di¤er Kaynaklar

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar›na
Dair Sözleflme, “Travaux Préparato-
ries” K›lavuzu, derleyen Sharon
Detrick, katk›da bulunanlar Jaap
Doek, Nigel Cantwell, Martinus Nij-
hoff Yay›nc›l›k, Hollanda, 1992

41/120 say›l› Genel Kurul karar›, in-
san haklar› alan›nda uluslararas›
standartlar›n belirlenmesi, 4 Aral›k
1986.

Dünya ‹nsan Haklar› Konferans›, Vi-
yana, 14-25 Haziran 1993, “Viyana
Bildirgesi ve Eylem Program›”,
A/KONF.157/23

MADDE 42

• Belgeler

Uluslararas› Kiflisel ve Siyasal Haklar
Sözleflmesi (1966)

• Di¤er Kaynaklar

‹nsan Haklar› Komitesi, Genel Yo-
rum 3 “Madde 2”, Ulusal düzeyde
uygulama, 1981, ‹nsan Haklar› Ant-
laflmalar› Organlar› Taraf›ndan Be-
nimsenen Genel Yorumlar ve Tavsi-
yeler Derlemesi, ‹HB/GEN/1/Rev.2,
29Mart 1996

ÇOCUKLARIN S‹LAHLI ÇATIfiMA-
LARA KATILMALARIYLA ‹LG‹L‹ ‹H-
TIYARI PROTOKOL

• Belgeler 

Silahl› Kuvvetler Mensubu Olup
Cephede Hastalanan ve Yaralanan-
lar›n Durumlar›n›n ‹yilefltirilmesine
‹liflkin Cenevre Sözleflmesi I (1949)

Silahl› Kuvvetler Mensubu Olup De-
nizde Hastalanan, Yaralanan ve Ka-
za Geçirenlerin Durumlar›n›n ‹yilefl-
tirilmesine ‹liflkin Cenevre Sözlefl-
mesi II (1949)

Savafl Tutsaklar›na Yönelik Muame-
le ile ‹lgili Cenevre Sözleflmesi III
(1949)
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Savafl Esnas›nda Sivillerin Korunma-
lar›yla ‹lgili Cenevre Sözleflmesi IV
(1949)

12 A¤ustos 1949 tarihli Cenevre
Sözleflmelerine ek niteli¤inde olup,
Uluslararas› Silahl› Çat›flma Ma¤-
durlar›n›n Korunmas›na iliflkin Pro-
tokol (Protokol I) (1977)

Uluslararas› Nitelikte Olmayan Si-
lahl› Çat›flma Kurbanlar›n›n Korun-
malar›na ‹liflkin 12 A¤ustos 1949
tarihli Cenevre Sözleflmelerine Ek
Protokol (Protokol II) (1977)

ÇOCUK SATIfiI, ÇOCUK FAH‹fiEL‹⁄‹

VE ÇOCUK PORNOGRAF‹S‹ ‹LE ‹L-
G‹L‹ ‹HTIYARI PROTOKOL

• Belgeler

Ülkeler aras› Evlat edinme ‹fllem-
lerinde Çocuklar›n Korunmas› ve Bu
Alanda ‹flbirli¤iyle ilgili Lahey Söz-
leflmesi (1993)

ILO Çocuk ‹flçili¤inin En Kötü Biçim-
leri Sözleflmesi (no. 182) (1999)

S›n›raflan Örgütlü Suçlara Karfl› Bir-
leflmifl Milletler Sözleflmesine Ek ‹n-
san Ticaretinin, Özellikle Kad›n ve
Çocuk Ticaretinin Önlenmesine,

Durdurulmas›na ve Cezaland›r›l-
mas›na ‹liflkin Protokol (2000)

•Di¤er kaynaklar

Çocuklar›n Ticari Amaçl› Cinsel
Sömürüsü Dünya Konferans›,
Stockholm, 27-31 A¤ustos 1996,
“Bildirge ve Eylem Gündemi”,
A/51/385

‹nsan Haklar› Komisyonu, “Çocuk
sat›fl›n›n, fuhflunun ve pornog-
rafisinin önlenmesi ve çocuk eme¤i
sömürüsünün ortadan kald›r›lmas›
için Eylem Programlar›”, 1992/74,
5 Mart 1992.
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KISALTMALAR
IRSG, IR, vb. gibi Referanslarda kullan›lan k›saltmalar için bkz. s. XVIII

AIDS Edinilmifl ba¤›fl›kl›k yetmezli¤i sendromu

CEDC Özellikle güç koflullardaki çocuklar

CEDAW Kad›nlara Karfl› Ayr›mc›l›¤› Önleme Komitesi

CERD Irksal Temelde Ayr›mc›l›¤› Önleme Komitesi

ÇHK Çocuk Haklar› Komitesi

ÇDZ Çocuklar ‹çin Dünya Zirvesi

ECOSOC Birleflmifl Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi

FAO Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü

HDK Hükümet D›fl› Kurulufl

HIV ‹nsanlarda ba¤›fl›kl›k yetmezli¤i virüsü

IBRD Uluslararas› ‹mar ve Kalk›nma Bankas›

ICPD Uluslararas› Nüfus ve Kalk›nma Konferans›

IDA Uluslararas› Kalk›nma Birli¤i

ILO Uluslararas› Çal›flma Örgütü

IMF Uluslararas› Para Fonu

INCB Uluslararas› Narkotik Kontrol Kurulu

INSTRAW Kad›nlar›n Geliflmesi Uluslararas› E¤itim ve Araflt›rma Merkezi

INTERPOL Uluslararas› Polis Örgütü

IOM Uluslararas› Göç Örgütü

IPA Uluslararas› Çocuk Oyun Hakk› Birli¤i

IPEC Çocuk ‹flçili¤ini Önleme Uluslararas› Program›

‹HK ‹nsan Haklar› Komitesi

UNAIDS Birleflmifl Milletler HIV/AIDS Program›

UNCHS Birleflmifl Milletler ‹nsan Yerleflimleri Merkezi (Habitat)

UNCTAD Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk›nma Konferans›

UNDCP Birleflmifl Milletler Uluslararas› Uyuflturucu Kontrol Program›

UNDP Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›

UNEP Birleflmifl Milletler Çevre Program›

UNESCO Birleflmifl Milletler Bilim, E¤itim ve Kültür Örgütü

UNFPA Birleflmifl Milletler Nüfus Fonu

UNHCR Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i

UNICEF Birleflmifl Milletler Çocuk Fonu

UNICRI Birleflmifl Milletler Uluslararas› Suç ve Adalet Araflt›rmalar› Enstitüsü

UNIFEM Birleflmifl Milletler Kad›n Kalk›nma Fonu

UNITAR Birleflmifl Milletler E¤itim ve Araflt›rma Enstitüsü

UNRISD Birleflmifl Milletler Sosyal Kalk›nma Araflt›rmalar› Enstitüsü

WFP Dünya G›da Program›

WHA Dünya Sa¤l›k Asemblesi

WHO Dünya Sa¤l›k Örgütü

WTO Dünya Ticaret Örgütü








