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ÇOCUK HAK İHLALLERİ RAPORU 
(01.01.2020 - 20.11.2020) 

20.11.2020 

DEĞERLENDİRME 

20 Kasım 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya 

kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak kutlanmaktadır. 

Özellikle savaş, yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları 

korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ‘Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan 

edilmiştir. Türkiye sözleşmeyi 1990 yılında imzalamış, 1994 yılında onaylamış ve 1995 yılında yürürlüğe 

koymuştur. Bu yıl çocuk hakları sözleşmesinin 31. yılıdır. 

Çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olması gereğinden yola çıkan BM, bu 

sözleşme ile çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiş ve taraf devletleri 54 maddeden oluşan sözleşme 

maddeleri gereğince kendi iç hukuklarında değişim yapmaya zorlamıştır. 

BM Genel Kurulu, çocukların birey olduğu, çocuk haklarının da en temel insan hakkı olduğunu ele alarak 20 

Kasım 1989 tarihinde Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi hazırlamıştır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile 

çocukluk kavramının tarihsel gelişimi belirli standartlara bağlanarak dönüm noktası olmuştur. BM Çocuk 

Hakları Sözleşmesi’nde, tanımlanan haklar; ırk, din, dil ayrımı yapmadan tüm çocuklar için geçerlidir. Çocuk 

Hakları Sözleşmesi kapsamında yer alan haklar; yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakkı olarak 

sınırlandırılabilir. Hakların korunması ve uygulanabilmesi için temel ilkeler düzenlenmiştir.  

18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlayan Sözleşme’de en temel değerler, ayrım gözetmeme, 

çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme ve son olarak da katılım olarak yer almaktadır. Haklar, eşitlik 

ve ayrım gözetmeme ilkesi çerçevesinde tüm çocuklar için geçerlidir. Çocuğun yüksek yararı ilkesi 

çerçevesinde, çocuk merkezli bir bakış açısı ile çocuğun hak ve ihtiyaçlarını öncelikle göz önünde bulundurur. 

Çocukla ilgili alınacak kararların çocuğun görüşlerinin gelişimi doğrultusunda alınmasına özen gösterilir. 

Sözleşmenin temel aldığı ilkeler, ayrım gözetmeksizin tüm çocuklar için geçerlidir. 

Türkiye, imzaladığı bu sözleşme ile ülkedeki tüm çocukların haklarına saygı duyacağını, haklarını koruyacağını 

ve haklarının önündeki engelleri kaldıracağını taahhüt etmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların yüksek 

yararı durumunun gözetilmesi ve uygulanması sorumluluğunu sözleşmeye taraf devletlere yüklemiştir. Bu 

temelde bugün çocukların en temel hakları olan yaşama ve gelişme, eğitim, eşit muamele görme, oyun oynama, 

düşüncesini ifade etme hakları devlet güvencesi altındadır. 

Ancak gerek ülkemizde gerek tüm dünyada çocukların en temel hakları tehlike altındadır. Çocuklar tüm 

dünyada her gün çocuk işçilik, çocuk mahpusluk, cinsel istismar, erken yaşta evlilik, zorla çalıştırılma, temel 

besin maddelerine erişememe, bulaşıcı hastalıklardan, savaşlardan etkilenme gibi tehditlerle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. 

Yaşama Hakkı  

Yaşama hakkı en temel haktır. Herkes için geçerlidir. Yaşama hakkını elde etmeden diğer hakların hayata 

geçmesi mümkün değildir. Yaşama hakkı sözleşmenin ilkeleri çerçevesinde ayrım gözetmeksizin tüm çocuklar 

için geçerlidir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde her çocuğun temel yaşama hakkına sahip 

olduğunu ifade edilmektedir. 

 

 Gelişme Hakkı 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde devlet, çocuğun gelişimi için mümkün olan azami çabayı 

gösterir denmektedir. Her çocuğun kişiliğinin, becerilerinin, zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin mümkün 
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olduğunca geliştirilmesi hakkı vardır. Ancak çocuğun gelişme hakkını kullanabilmesi, temel yaşama hakkına 

sahip olabilmesi ile mümkün olabilecektir. 

Korunma Hakkı  

Tüm çocuklar ihmal, istismar ve her türlü riskten korunma hakkına sahiptir. Devlet, çocukların her türlü riskten 

korunması için gereken tüm tedbirleri almalıdır. Sözleşmenin 19. maddesinde çocukların her türlü ihmal ve 

istismardan korunmasına yönelik taraf devletlerin tedbir alması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Katılım Hakkı 

 Çocuğun kendini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade etme hakkı vardır. Çocuğun katılım hakkı kendini ve 

düşüncelerini ifade etme özgürlüğünü ve temel sivil hakları içerir. Çocuğun katılım hakkı, Birleşmiş Milletler 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesinde de yer almıştır. 

Çocuk haklarının tanınması ve uygulamaya geçirilmesi, insan hakları arasında en acil durum olarak kabul 

edilmektedir. Ancak raporumuzda istatistiki verilerle de desteklediğimiz üzere gerek Adana özelinde gerekse de 

Türkiye açısından duruma bakıldığında devletin öncelikli olarak sorumlu olduğu ve nüfusun önemli bir 

bölümünü oluşturan çocuklara karşı tüm görevlerin yerine getirilemediği görülmektedir. Dünyada "çocuk 

bayramını” kutlayan tek ülke olmakla övünmekle beraber, ülkemizde samimi ve gerçek bir çocuk politikası 

oluşturulamamıştır. 

Çocuğa özgü adalet için özgürlüğün kısıtlanmasının son çare olması, onarıcı ve kurum dışı alternatif yöntemlere 

başvurulması gerekirken, ayrıca kapalı kurumların şiddet ürettiği bilgisi sabitken; tam sayı bilinmemekle 

birlikte, yetkililerin açıklamalarına göre; 2019 yılı şubat ayından 2020 yılı temmuz ayına kadarki sürede ceza 

infaz kurumlarında 12 ila 15 yaş arası 146, 15 ila 18 yaş arası 2.764 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. 

Anneleriyle birlikte cezaevlerinde kalmak zorunda olan çocuk olmak üzere binlerle ifade edilebilecek düzeyde 

tutuklu ve hükümlü çocuk cezaevlerinde yaşamaya devam etmektedir. 

“Anadilinde eğitim” konusunda atılan adımların yetersizliği devam ediyor. 2012 yılından bu yana yapılan tek 

düzenleme “Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersi” ve bununla ilgili ataması yapılan 59 öğretmen olarak 

sınırlı kaldığı; ders araç gereç ve materyalleri konusunda ihtiyaçların giderilmediği görülüyor. Zorunlu Din 

Dersi uygulaması ile ilgili AİHM 2007 Zengin ve 2017  Yalçın ve diğer kararları; “Müfredat değişikliklerine 

rağmen ilgili derste inanca saygı sağlanamamıştır. Ayrıca eğitim sistemi yeterli miktarda kaim ders imkânı 

sunmamaktadır. Bu imkândan faydalanabilmek için ise dini kanaatini açıklamaya mecbur bırakılmaktadırlar” 

şeklinde güncelliğini koruyor.  

Türkiye,  çocuk hakları sözleşmesine taraf olmasına rağmen maalesef bugüne kadar ki uygulamalar ve iç yasal 

mevzuat “çocuğun üstün yararı” nın korunmasına ilişkin temel politikalar hayata geçirilmemiştir.  

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

ADANA ŞUBESİ 

ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU 
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İSTATİSTİKİ VERİLER 

                                                                                                        

                                                                                                               

Cinsel istismar ve Taciz  100 

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması  153 

Reşit olmayanla cinsel ilişki                                         289 

Aile içi şiddet- kötü muamele  368 

Adli olaylarda ölüm  3 

Kasten Yaralama   74 

Özel hayatın gizliliği ihlal  17 

Kayıp çocuk başvurusu 145 

İntihara teşebbüs 110 

Suda Boğulma  2 

Yangında ölüm 1 

Yasadışı örgüt propagandası yapmak suçundan hakkında dava açılan 

çocuk   

18 

Devleti alenen aşağılama suçundan hakkında dava açılan çocuk  

(tck:301)  

6 

Gözaltında işkence kötü muamele   1 

 

 

Yukarıda belirttiğimiz veriler komisyonumuzca tespit edilen ve mağdur çocuk sayısı verileridir. 

Ancak korunma ihtiyacı olan veya suç mağduru olan çocukların yanı sıra İlimizde suça sürüklenen 

çocuk sayısının da binlerle ifade edilebilecek düzeyde olduğunu üzüntüyle görmekteyiz.  İlimizde 

2020 yılı ocak-kasım ayı döneminde çocuklar, hırsızlık, gasp, tehdit, şantaj, kasten adam yaralama, 

taksirle adam yaralama, resmi belgede sahtecilik, kendisinden yaşça küçük çocuğa cinsel 

istismar/taciz/saldırıda bulunma gibi suçlara itilmişlerdir. Onlar da yetişkinler gibi suçun konusu-

mağduru olabilecekleri gibi bizatihi suçun faili olmuşlardır. Bu sorunun yalnızca bir hukuki sorun 

olmayıp aynı zamanda bir sosyal sorun olduğu gerçeğini de ortaya çıkarmaktadır. Suça itilen çocuk, 

korunmaya ihtiyacı olan çocuk ve suç mağduru çocuk sorunu her yıl artarak devam etmiş, sorunun 

çözümünde ise, ne yazık ki bir arpa boyu yol katedilememiştir. Çocuk hakları ihlallerinin önüne 

geçilememiştir.  

Çocuk hak ihlalleri sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok yerinde yaşanmaktadır. Çocuk hak ve 

ihlallerinden sorumlu tüm yetkili kurumlar ve tüm siyasi erkler, sorumluluk alarak samimiyet ve 

kararlılıkla, çocuklarımızın iyilik halini güçlendirmek için; eğitimden, sağlığa, sosyal hizmetlerden, 

adalet sistemine kadar, bütüncül hak temelli bir yaklaşımla, koruyucu, önleyici ve rehabilite edici, 

ayrımcılığın yaşanmayacağı, çocuğun katılımının sağlanacağı ve yüksek yararının gözetileceği bir 

sistem kurmaları mümkündür.    

 

 

   

Not: Tespit ettiğimiz veriler kesin veri niteliğinde olmayıp komisyonumuzca tespit edilen verilerdir. 

Raporda belirtilen veriler özel ve kamu kuruluşları basın taraması ve derneğimize yapılan başvurular 

neticesinde derlenip rapor haline getirilmiştir. Raporda belirtilen veriler Adana il merkezinde yaşanan 

hak ihlalleri ile ilgili veriler olup Adana’ya bağlı ilçe verileri bulunmamaktadır. 

 

         MAĞDUR     

ÇOCUK SAYISI    
 

 

TOPLAM :  1.287 
KİŞİ    
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2020 YILI ADANA İLİ ÇOCUK HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN 

(11 AYLIK) OLAYLAR 

14 yaşındaki çocuk arkadaşları tarafından öldürüldü (02.01.2020 Günaydın Gazetesi) Evden çıktıktan sonra 

kendisinden haber alınamayan Serkan T. İçin ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler bölgeye 3 km 

uzakta gece saatlerinde bir çocuk cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin Serkan T.’ye ait olduğu belirlendi. 

Adana'da 15 yaşındaki çocuk gözaltında şiddet gördüğünü iddia etti (27.01.2020 Evrensel) Adana'da 

bir ihbar sonucu gözaltına alınıp serbest bırakılan 15 yaşındaki F.Ç. adlı çocuk, gözaltı sırasında şiddete maruz 

kaldığını iddia etti. F.Ç, polisin kendisini ajanlığa zorladığını ve takip edildiğini anlattı. 
 

Annenin yaptığı şoke etti! 'Babasına ders vermek istedim' dedi (27.01.2020 Karar Gazetesi) Adana'da Ayşe 

E., 40 günlük kızı Masal'ı kundaklayıp, dini nikahla birlikte yaşadığı Celal Y.'nin erkek kardeşinin kapısının 

önüne bırakarak kaçtı. Polisin, kundağa bıraktığı nottaki telefon numarasından ulaştığı Ayşe E., emniyette 

verdi. Celal Y.'nin, birlikteliklerinden olan kızı Masal ve kendisi ile ilgilenmediğini öne süren Ayşe E., ders 

vermek için bebeği kapı önüne bıraktığını söyledi. 

Adana'da korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğu vurdular (16.02.2020 CNN TÜRK.com)  Hasım olan iki 

grup sokak ortasında kavga etmeye başladı. Kavga kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki grup birbirine ateş 

açmaya başladı. Bu sırada bakkala giden 6 yaşındaki kız çocuğu kalçasından tabanca ile vuruldu. 

 

Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti (28.04.2020 Evrensel 

Gazetesi) Adana Seyhan'da Suriyeli bir genç, “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından öldürüldü. 

Tepkiler sonrası açığa alınan polis çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 

Adana’da 16 yaşındaki bir çocuk, kendisini istismara maruz bırakan ve annesinin eşi olan erkeği öldürdü 
(29.06.2020 dokuz8HABER) Adana’nın merkez Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi’nde 28 Haziran günü gece 

saat 01.00 sıralarında, 16 yaşındaki V.B. polis merkezine giderek kendisini film izleyip elle taciz ettiğini 

söylediği üvey babası Yusuf A.’yı pompalı tüfekle vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisler çocuğu gözaltına 

alıp sağlık ekiplerine de haber vererek adrese gitti. Eve gelen sağlık ekipleri göğsünden vurulan şahsın hayatını 

kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, katil zanlısı 16 yaşında olduğu için Adana Emniyet 

Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 

V.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

 

Çocukların hepsi kurtarıldı! Adana'da iğrenç tuzak. Yaşı küçük kız çocuklarını fuhşa sürüklemişler 

 (04.07.2020 Hürriyet Gazetesi) Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük 

çocukların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu 

şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın çıkarttığı yakalama kararının ardından 30 Haziranda 

şafak vakti düzenlediği operasyonda 20'si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, şebekenin yönetiminde 

olduğu belirlenen H.Y. isimli kadının da paraya ihtiyacı olan ve kimsesiz, yaşları 15 ila 17 arasında değişen 4 

kızı fuhşa sürüklediği, onlarla ilişkiye giren erkeklere mağdurların yaşlarını söylemediği öne sürüldü.  

 

Adana Adliyesi'nde silahlı kavga: 3'ü çocuk, 6 yaralı (21.07.2020 Birgün Gazetesi) Olay, Adana Adliyesi'nde 

meydana geldi. 2 ay önce Türkmenbaşı Bulvarı’nda çıkan ve olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı silahlı 

saldırı ile ilgili Adana 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya gelen taraflar arasında silahlı ve sopalı 

kavga çıktı. Duruşmanın ardından tutuksuz sanıklar 36 yaşındaki Nuri Ö. ile 26 yaşındaki Adem G. arasında 

tartışma çıktı. Nuri Ö., çevrede bulduğu demir çubukla Adem G.’ye saldırdı. Adem G., yanında getirdiği 

tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle bir, yaşanan arbedede ise 2 çocuk aldıkları darbelerle 

yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/adana
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Adana’da aile faciasını son anda çocuklar önledi (10.08.2020 Sabah Gazetesi) Adana’da, boşanma 

aşamasındaki karısının evini basarak boğazına bıçak dayayan adamın bir anlık boşluğundan yararlanan 

çocuklar, babalarını iterek annelerini ölümden kurtardı. Eve kaçıp kapıyı kilitleyen kadın ve çocukların feryadı 

üzerine kaçmaya çalışan eli bıçaklı adam, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. 

 

Adana'da 10 yaşındaki çocuğu sopayla döven kişi gözaltına alındı (02.09.2020 Hürriyet Gazetesi) Adana'nın 

Seyhan ilçesinde, apartmanın bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu sopayla döverek yaralayan kişi 

diğer apartman sakinlerinin durumu polise bildirmesiyle gözaltına alındı. M.A, sağlık ekiplerinin ilk 

müdahalesinin ardından, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 

Adana'da kan donduran olay! Çocukları kaçırdı, pencere demirine bağladı (23.09.2020 Hürriyet Gazetesi) 
Adana'da Ali B. (35), borç verdiği Bilal Ş.'nin (36) 8 ve 6 yaşlarındaki çocuklarını kaçırdıktan sonra ellerine 

plastik kelepçe takıp pencere demirine bağlayarak saçlarını da jiletle kazıdı. Fotoğraflarını Bilal Ş.'ye 

yolladıktan sonra çocukları serbest bırakan Ali B., daha sonra da borçlusunu rehin aldı. Bilal Ş.'nin eşinin 

ihbarı üzerine harekete geçen polis, Ali B. ile kendisine yardım eden Erdal A.'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk 

edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 

Arkadaşının tabancayla vurduğu çocuk işçi öldü (02.09.2020 Bianet) Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir oto 

yıkamacıda çalışan çocuk işçi H.S. (15), iş yerinde bulduğu tabancayla oynamaya başladı. Tabancanın ateş 

alması sonucu H.S'nin yanında bulunan ve aynı iş yerinde çalışan U.A, başından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye 

gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan U.A'yı, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı 

çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

 

Adana'da kimseye aldırmadan uçucu madde soludular (05.10.2020 Odatv) ADANA’nın en işlek caddelerinden 

Atatürk Caddesi'nde, uçucu madde soluyan ve yürümekte güçlük çeken 2 genç, görenleri tedirginetti. 

 

Ceyhan'da tarım işçileri kaza yaptı: 7 yaralı (11.10.2020 Haberler.com) Olay, Ceyhan Asri Mezarlığının 

sonunda bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işçilerin bulunduğu otomobile  kavşaktan 

dönüş yapan pikap çarptı. İşçilerden 2 yetişkin, 5 çocuk yaralı ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine 

kaldırılarak tedavi altına alındı.  
 
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara 17 ilde operasyon(10.10.2020 Hürriyet Gazetesi) Siber 

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal ağ üzerinden grup kurarak müstehcen çocuk videoları 

paylaşıldığını tespit etti. İstanbul merkezli Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, 

Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'ta 39 adrese düzenlenen baskınlarda 

22 şüpheli gözaltına alındı.  

 

 

Adana'da 6 yaşında çocuğu taciz eden oyuncakçıya ev hapsi verildi (26.10.2020 En Son Haber) Babası 

tarafından 15 dakikalığına oyuncakçıya emanet edilen 6 yaşındaki çocuğa elle tacizde bulunduğu iddia edilen 

şahsa, ev hapsi cezası verildi. Aile, verilen cezaya tepki gösterdi. 

 

15 Yaşındaki Öznur Balkondan Düşerek Öldü(07.11.2020 Hürriyet Gazatesi)Adana’da lise öğrencisi Öznur 

B.(15), 14’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında 

Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi Öznur B., iddiaya göre 16 

katlı apartmanın 14’üncü katındaki dairelerinin balkonuna çıktı. Henüz öğrenilemeyen nedenle balkondan 

düştü. Son bir hamleyle Öznur B.’nin annesi, kızını ellerinden tuttu. Ancak düşmesine engel olamadı. Sağlık 

ekipleri, Öznur B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. 

 

Eliz Mira'nın hayata tutunabilmesi için 3 ayı kaldı(17.11.2020 SonDakikaHaber.com) Adana'da 6 aylık iken 

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı teşhisi konulan 21 aylık Eliz Mira Mert'in ailesi, Amerika'daki tek 

dozu 2.4 milyon dolar olan Zolgensma gen terapisinden yararlanabilmesi için 3 aydan daha az süreleri 

kaldığını söyledi. İlaç parasının yüzde 1'ini bile karşılayamadıklarını söyleyen  anne Yonca MERT paranın 

temini için bireysel yardım kampanyası başlattıklarını belirtti. 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/adana
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/adana
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/cocuk
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Dünyadaki neredeyse tüm ülkeler 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalamış ve sözleşmenin 

yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul etmiştir. Bu sözleşmede dört temel ilke gösterilmekte ve 

taraflara yerine getirilmesi sorumluluğu yüklemektedir: 

1-Ayrımcılık yapmama: Sözleşmeye göre ırkı, dili, dini, yetenekleri, kültürleri ne olursa olsun; ne 

düşündükleri ve söyledikleri gözetilmeksizin, erkek veya kız, zengin veya fakir ne olursa olsun, bu 

sözleşme tüm çocuklara ilişkindir. 

2-Çocuğun üstün yararı: Çocukları etkileyebilecek yönde verilen her karar veya yapılan her işlem her 

zaman için onların üstün yararına öncelik tanımalıdır. 

3-Çocuğun varlığını ve gelişimini sürdürmesini sağlama: Her çocuğun doğal olarak yaşama hakkı 

vardır. Onlara gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için her fırsatın temin edilmesi 

gerekmektedir. 

4-Katılım: Çocukların kendilerini etkileyecek kararlarda onlara danışılması gerekmektedir. Her 

çocuğun kendisini ifade etmeye ve düşündüklerini özgürce söylemeye hakkı vardır. 

Tüm çocukların hakları olmasına rağmen, çocukların bu haklarının önünde ciddi engeller 

bulunmaktadır. Örneğin her çocuğun fiziksel ve cinsel şiddete karşı korunma hakkı vardır. Ancak her 

gün birçok çocuk yaşam alanlarında fiziksel şiddete maruz kalabilmekte veya tanık olabilmektedir. 

1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi tüm dünyadaki çocukların haklarının korunmasının 

sorumluluğunu yetişkinlere ve hükümetlere yüklemiştir. Bu nedenle raporumuzun son kısmında 

sözleşmenin asli yükümlüsü olan devlete aşağıdaki önerilerde bulunuyoruz. 

ÖNERİLER 

● Son 10 yılda artış gösteren çocuğun cinsel istismarı vakaları nedeniyle çocuklara yönelik etkili 

koruyucu tedbirler alınmalı, toplumsal eğitim süreçleri başlatılmalıdır. 

●Ülkemizin son 6 yılı içerisinde içinde bulunduğu çatışmalı süreci nedeniyle travmatik süreçler 

yaşayan, yerinden edilen, sosyo-ekonomik zorluklar yaşayan çocuklara yönelik tedavi süreçleri 

başlatılmalı, çatışmalı süreçlerin en çok çocukları etkilediği unutulmamalıdır. 

● Kültürel ve tarihsel kökleri sebebiyle ırkı, dini, dili, ne olursa olsun çocuğa karşı ayrımcılığın önüne 

geçilmesi için etkili mekanizmalar geliştirilmelidir. 

● Türkiye hapishanelerinde 743’ ü annesiyle birlikte kalan bebek olmak üzere, 3 binden fazla çocuk 

bulunmaktadır. Çocukların bulunması gereken yerler hapishaneler değildir. Adalet Bakanlığı bu 

soruna bir an önce etkili bir çözüm bulmalıdır. 

● Çocukların eğitim hakkına erişimin önündeki; okula erişimin güç olması, nitelikli eğitim alamama 

vb. gibi engeller kaldırılmalıdır. 

● 4+4+4 olan kesintili eğitim sisteminde her bir ara kız çocuklarının eğitim hayatına devam etmeme 

ve erken yaşta evlilik sebebi olabilmektedir.  Eğitim sistemi yeniden gözden geçirilerek çocukların 

okula devamı sağlanmalı ve olası erken evliliklerin önüne geçilmelidir. 

● Türkiye’de 2 milyondan fazla kayıtsız çocuk işçi bulunmaktadır. Çocuk işçiliğin önüne geçilmeli, 

aileleri istihdam edilmelidir. 
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●Türkiye’de son yıllarda suça sürüklenen çocuk sayısında ve bağımlılık yaratan madde kullanıcısı 

çocuk sayısında artış meydana gelmiştir. Bu sebeple çocuklara yönelik ceza adalet sisteminde 

rehabilite edici düzenlemeler yapılmalı, çocukların madde bağımlılığının önüne geçilmesi amacıyla 

çocuklara yönelik yerel yönetimlerle ortaklaşıp sosyal, eğitsel faaliyetler yapılmalıdır.  

●Türkiye’de anadili Türkçeden farklı olan milyonlarca çocuğun kendi anadillerinden koparılmadığı 

bir ortamda eğitim görmeleri en temel hakları olup, bu haklarının gereklilikleri yerine getirilmelidir. 

●Türkiye’de farklı inanca mensup çocukların zorunlu din dersine tabi tutulması sözleşmeye aykırıdır. 

Farklı inanç mensubu çocuklara yönelik zorunlu din dersi uygulamasına son verilmelidir. 

●Türkiye de 1.5 milyon sığınmacı/göçmen çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların bir kısmı yeterli sağlık, 

beslenme ve eğitim hakkından yararlanamamaktadır. Sığınmacı/göçmen çocukların bu hakları 

önündeki engeller kaldırılmalı, bu haklarının kullanılması kolaylaştırılmalıdır. 

● Türkiye toplumunun üçte birinden fazlasını oluşturmalarına rağmen yönetim mekanizmalarına 

katılmaları sağlanamamış olan çocukların, kendilerini ifade etme ve yönetim mekanizmalarında söz 

sahibi olmaları sağlanmalıdır. 

●Çocukların kendi kültüründen yararlanma ve kendi dilini kullanma hakkının tanıyan Çocuk 

Haklarına dair Sözleşme'nin 17, 29 ve 30. maddelerine ve BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 

Uluslararası Sözleşme’nin 27. maddesine konulan çekinceler kaldırılmalıdır. 

●BM Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına dair 

Bildiriye ve Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisine ve BM Çocuk Hakları Komitesinin 

2009 tarihli genel yorumuna uygun düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

●BM UNESCO Eğitimde Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşmeye taraf olunması gerekmektedir. 

● Kendini yenileyen, çocuğun maruz kaldığı ihmal, istismar, kötü muamele, ayrımcılık, hastalık v.s. 

gibi olayların sebebini samimiyet ve ciddiyetle sorgulayan, araştıran bir çocuk koruma sisteminin 

oluşturulması için acilen çalışmalar başlatılmalıdır.                                                                                                                                       

ÇOCUK, HAKLARIYLA ÇOCUKTUR !  

ZAROK, Bİ MAFEN XWE ZAROK E ! 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ  

ADANA ŞUBESİ 

ÇOCUK HAKLARI 

KOMİSYONU 


