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Kıymetli Meslektaşlarım,

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin üç ayda bir yayımlamasını karar altına aldığımız ve 
Türkiye’de baro yayınları içinde bir ilk olma özelliğini taşıyan “Çocuk Hakları Gündemi”nin ilk sayısına 
önsöz yazmaktan büyük mutluluk duyduğumu samimi duygularımla ifade etmek istiyorum.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu olarak Dergi’nin ilk sayısının yayım hazırlıklarının 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına denk gelecek şekilde başlatılması kararına imza atmaktan ve 
hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Bu vesileyle bu güzide bayramı Dünya’da ilk defa çocuklara 
armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1922 Yılı’ndaki bir söylevinde de ifade 
ettiği çocuklarımızda olması gereken nitelikleri hatırlatmak isterim.

“Çoğu ailelerde öteden beri çok kötü bir alışkanlık var; çocuklarını söyletmez ve dinlemezler. Söze 
karışınca “Sen büyüklerin konuşmasına karışma !” der, sustururlar. Ne kadar yanlış, hatta zararlı bir 
hareket ! Halbuki tam tersine, çocuklar serbestçe konuşmaya, düşündüklerini, duyduklarını olduğu 
gibi ifade etmeye özendirilmelidir; böylece hem hatalarını düzeltmeye imkân bulunur, hem de ileride 
yalancı ve ikiyüzlü olmalarının önüne geçilmiş olur. Kısacası çocuklarımızı artık, düşüncelerini hiç 
çekinmeden açıkca ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimî 
düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile 
ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıdır. 
Bence bunlar, çocuk eğitiminde, ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde, her 
zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır. Ancak bu yolladır ki, çocuklarımız memlekete yararlı 
birer vatandaş ve eksiksiz birer insan olurlar.”

Ankara Barosu olarak ülkemizi asıl aydınlığa kavuşturacak geleceğin bir yıldızı, bir mutluluk parıltısı 
olarak gördüğümüz çocuklarımıza 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde öngörülen temel ilkeler ışığında Çocuk Hukuku’nda tanınan 
haklarını her platformda korumaya ve savunmaya olan kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isterim. 

Elinizdeki bu dergi, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi aracılığıyla Ankara Barosu’na kayıtlı avukat 
meslektaşlarımızın çocuk hakları konusunda seslerini duyurmalarına yardımcı olacaktır. Konuyla 
ilgilenen avukat meslektaşlarımızın dergimize çok büyük katkılarda bulunacaklarına ve bu sayede 
geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın istismar odaklarının kurbanı olmaktan kurtulacaklarına 
en içten duygularımla inanıyorum.

Son olarak Çocuk Hakları Gündemi’nin ortaya çıkmasında öncü olan Çocuk Hakları Merkezimizin 
değerli üyelerine, yazarlarımıza ve yayıma hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Ankara Barosu Başkanı

Önsöz



2021/1 | Çocuk Hakları Gündemi V 





2021/1 | Çocuk Hakları Gündemi VII 

Merhaba ! İlk sayımız ile karşınızdayız. Merkezimizin yeni yayını olan Çocuk 
Hakları Gündemi’ni üçer aylık sürelerle sizlerle buluşturacağız.  Çocuklar ve insanlık 
için mücadelemizi güçlendireceğine inandığımız Çocuk Hakları Gündemi’ni 
yayımlamanın mutluluğunu ve heyecanını kıymetli okuyucularımızla paylaşıyor; 
eleştiri, öneri ve katkılarınız sayesinde daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize 
yürekten inanıyoruz.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak amacımız; çocuk haklarının tarihsel 
süreci içindeki gelişimini ele almak, yasal mevzuat ve uygulamalardaki sorunlara 
değinmek, çözümleri saptamak ve ilgililere ulaştırmaktır. Çocuk Hakları Gündemi 
bu amaca hizmet edecektir.

İlk sayımızda ülkemizin önemli sorunlarından biri olan çocuğun cinsel istismarı 
ile mücadeleye, siber dünyadaki çocuklara yönelik tehditlere, çocukların da 
kişisel verileri olduğu gerçekliğine, sayıları iki milyonu bulan çocuk işçilere, yasal 
düzenlemelerde çocuğun yüksek yararına ve daha birçok konuya ışık tutuyoruz.

Bizlere bu fırsatı tanıyan Ankara Barosu Yönetim Kurulu’na ve dergimizin 
yayına hazırlanmasında büyük emeği geçen Ankara Barosu Yayınları Merkezi’ne, 
röportajları için Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı’na, Doç. Dr. 
Fahri Gökçen TANER’e ve Dr. Öğr. Ü. Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ’a, dergimizde 
yazılarıyla yer alan tüm kıymetli meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürü bir borç biliriz.

Çocuk Hakları Gündemi, çocuk haklarını korumaya ve savunmaya kararlı 
yürekler adına tüm çocuklara armağanımızdır.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi

Çocuk Hakları Merkezi’nden
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20 Kasım 1989 Tarihli Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi Nedir ?

Av. İpek OKYAR

Ankara Barosu ÇHM Üyesi

Neil POSTMAN, çocukluğu 
toplumsal bir kurgu olarak tanım-
lamaktadır[1]. Çocukluk dönemine 

verilen anlam, toplumun sosyal, kültürel 
ve ekonomik özellikleriyle yakından ilişki-
lidir. Toplumlar, çocuklara içinde yaşadık-
ları değerler doğrultusunda ve sosyo-eko-
nomik şartlara bağlı olarak anlam yüklerler. 
Toplumsal yapılar değiştikçe bununla bağın-
tılı olan çocukluk algısı da değişmektedir. 
Çocuğa bakış değiştikçe, onun haklarına 
bakış da değişmekte ve bu değişim uzun 
bir tarihsel süreci kapsamaktadır.

Günümüzden birkaç yüzyıl geriye gidildi-
ğinde çocuğun korunması dahil tüm sorum-
luluğunun ailesine ait olduğu düşüncesi yay-
gınken bu anlayış zamanla değişmiş çocuğun 
ailesi dışında bulunduğu çevrede kapsam 
dahiline sokularak bu durum Devletin de 
sorumluluğunu gündeme getirmiştir[2]. 
Bununla da yetinilmemiş, çocuğun üstün 
yararının sadece bir ulusun sınırlarıyla 
korunma altına almaktansa uluslararası 
alanda korunması gerektiği savunulmuştur. 
Bu amaçla çocukların haklarının uluslararası 

[1] POSTMAN, Neil, Çocukluğun Yokoluşu, 
Çeviren: Kemal İnal, İmge Kitabevi Yayınları 
1. Baskı, Ankara 1995, s. 6.

[2] AKYÜZ, Emine, Çocuk Hukuku (Çocukların 
Hakları ve Korunması) Güncelleştirilmiş 
4. Baskı, Ankara 2015, s. 2.

hukukta korunması düşüncesi ilk kez 20. 
yüzyılda ortaya atılmıştır.

Çocuk Haklarına dair Sözleşme (ÇHS), 
çocukların haklarına dair bugüne dek hazır-
lanmış olan en kapsamlı belge ve bu hak-
lara uluslararası yasa gücünü kazandıran ilk 
metindir. Sözleşme geleceğe sahip çıkan bir 
belgedir. Çocuk Haklarına dair Sözleşme, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 
20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Söz-
leşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe 
girmiştir[3].

ÇHS üzerinde uluslararası alanda muta-
bakata varılmış, üzerinde pazarlık yapılması 
mümkün olmayan standartlar ve yüküm-
lülükleri içermektedir. Sözleşme, nerede 
doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyet-
lerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine 
bakılmaksızın bütün çocukların haklarını 
tanımlamaktadır.

ÇHS’ye yön veren temel değerler; ayrım 
gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, 
yaşama ve gelişme, katılma hakkı olmak 

[3] TBMM 21. Dönem 1. Yasama Yılı 
Tutanağı (S. Sayısı: 30), Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşmede Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/317), Erişim: 15.05.2018, https://www.
tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/
d21/c008/tbmm21008045ss0030.pdf.
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şeklinde sıralanabilir. ÇHS’de özetlenen 
haklar, nerede olurlarsa olsunlar bütün 
çocuklar için geçerlidir. Çocuklarla ilgili 
bütün konularda, çocuğun yüksek yararı 
gözetilir demektedir. Devletler ise Söz-
leşme gereğince çocukların haklarına 
eksiksiz biçimde saygı gösterilmesini sağ-
layacak önlemleri almakla yükümlüdürler.

Yıllarca çocukların büyük çoğunluğu 
kısa ve acılı ömür sürmüş, cehalete ve 
ürkütücü bir yoksulluğa mahkûm olmuş-
lardır. Sosyal yaşamda yüzyıllar boyunca 
çok sayıda kadın ve çocuğun kıyımına 
neden olan başka etkenler de vardır; bunlar 
açlık, kıtlık, yoksulluk ve silahlı çatışma 
ortamlarıdır[4].

POSTMAN eserinde; Eski Yunanistan’da, 
Aristo döneminde küçük çocukları öldürme 
uygulamasına karşı ahlaki ya da yasal sınır-
lamalar olmadığını, Aristo’nun bu korkunç 
geleneğe karşı ahlaki ya da yasal sınırlama-
lar koyulması gerektiğine inanmasına rağ-
men bu uygulamaya karşı güçlü itirazlarda 
bulunmadığından bahsetmiştir[5].

Zaman içerisinde toplumlarda hem çocu-
ğun hem de toplumun kendi geleceği için 
çocuğun korunması gerektiği anlayışı geliş-
miş ve çocukların korunması amacını ger-
çekleştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası 
düzeydeki çalışmalar çok eskiye dayanma-
makla birlikte 1900’lü yıllarda başlamıştır. 
Bundan 30 yıl öncesiyle birlikte bu konu-
daki çalışmalar yoğunlaşarak, daha ciddî 
bir şekilde ele alınmıştır. Bu gelişmenin 
neticesinde çocuğu “toplumsal bir varlık” 
olarak korumayı sağlayacak esaslar getiren 
pek çok uluslararası sözleşme akdedilmiştir. 

[4] MÜFTÜ, Gülgün, Çocuk Hakları, Milli Eğitim 
Dergisi, S. 151, 2001, Erişim: 15.05.2018, 
https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/
Milli_Egitim_Dergisi/151/muftu.htm.

[5] POSTMAN, s. 12.

Böylelikle, en azından kendi hukuk sistem-
lerinde çocukların korunmasına yönelik 
hukuk kurallarından yoksun olan devletler, 
bu tür sözleşmeleri iç hukuklarına intikal 
ettirerek bu konuda daha ileri normlara 
sahip olmuşlardır. Ayrıca, Sözleşmelere taraf 
olan devletler arasında, bu konuda çağdaş ve 
yeknesak bir hukukî rejimin tesisi mümkün 
hale gelmekte olduğu ifade edilmiştir[6].

1979 yılı tüm dünya ülkelerinde Birleşmiş 
Milletler Çocuk Yılı olarak kutlanıldığında 
bu gereklilik bir öncelik olarak ele alınmış 
ve Polonya’nın o zamanki Yargıtay Başkanı 
Prof. Adam LOPATKA’nın çağrısı ve önder-
liğinde, Birleşmiş Milletler Sekretaryası’nın 
değişik birimlerinin ve belli başlı uluslararası 
sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla 
1978’de hazırlanmaya başlanmıştır.

‘Çocuk kimdir, çocuk nedir?’ sorula-
rının yanıtını içinde taşıyan, çocuğun 
doğumundan itibaren birey olma hakkını 
tanımlayan, ancak bu hakkın uluslararası 

[6] TİRYAKİOĞLU, Bilgin, Çocukların 
Korunmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler 
ve Türk Hukuku, T.C. Başbakanlık Aile 
Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Bilim 
Serisi: 7, Ankara 1991 s. XVII.
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ortamda uygulanmasının sağlanması için 
yalnızca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Beyannamesi’nin yeterli olmayacağı düşün-
cesinden yola çıkılarak, çocuğun özel hak ve 
gereksinimlerini koruyup kollamak, çocu-
ğun kendisi ile ilgili kararlarda görüşünü 
almak  amacıyla 10 yıl süren çalışmalar 
sonucunda hazırlanan ve çocukların Magna 
Cartası[7] olarak da betimlenen Çocuk Hak-
larına dair Sözleşme, Birleşmiş Milletlerin 
44. Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989 tari-
hinde oy birliği ile kabul edilen, çocuklara 
ilişkin ilk  uluslararası sözleşmedir. 

Sözleşme onaydan sonra 26 Ocak 1990 
tarihinde Birleşmiş Milletlere üye devlet-
lerin imzalarına açılmış ve aynı gün 61 
ülke tarafından imzalamıştır. Bir ilk gün 
duyarlılığı olarak bu sayı rekor düzeyi temsil 
etmektedir[8].

İlk kez 1989 yılında kabul edilen ve 
2 Eylül 1990’da yürürlüğe giren Sözleşmeyi 
bugün Amerika Birleşik Devletleri, Somali 
ve Güney Sudan dışında 193 ülke yürürlüğe 
koymuştur. Sözleşmeyle çocuk haklarının 
korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin 
Sözleşme maddelerine kesinlikle uymaları 
gerektiği hükme bağlanmıştır.

Birleşmiş Milletler tarafından 1990 tari-
hinde yürürlüğü konulan Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, Türkiye’de 1995’te uygulanmaya 
başlanmıştır. Türkiye, Sözleşmeyi 14 Eylül 
1990’da imzalamış, 22189 sayılı Resmî 
Gazete’de 27 Ocak 1995 tarihinde yayım-
lanmış ve kanun olarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, ÇHS’nin 17, 29 ve 30 uncu mad-
delerine çekince koymuştur[9]. Türkiye’nin 
çekince koymasının nedeni, gayrimüslim 

[7] AKILLIOĞLU, Tekin, Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme, AÜ. SBF. İnsan Hakları Merkezi 
Yayınları No: 13, Ankara 1995, s. 1.

[8] TİRYAKİOĞLU, s. 51.
[9] RG, 27.01.1995 (T); 22189 (S)

çocuklarına Lozan’da verilmeyen hakların, 
Sözleşme ile verilmesinin söz konusu olma-
ması mantığına dayanmaktadır. Türkiye’nin 
bu çekinceleri Çocuk Hakları Komitesi tara-
fından eleştirilmiştir[10].

Bilindiği gibi, ÇHS’nin tüm maddeleri 
uygulanmak zorundadır; ancak bazı mad-
deleri çok kapalı (muğlak) olduğu için 
uygulanmasında zorluk çıkmaktadır. ÇHS 
ve ek protokolleri, 1982 Anayasası’nın 90. 
maddesinin son fıkrası uyarınca bir kanun 
gibi bağlayıcıdır ve iptali için Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurulmaz[11].

Sonuç olarak Çocuk Hakları Sözleşmesi; 
tek başına, çocukların haklarına ilişkin tüm 
sorunlara ilişkin hukuki çözüm bulacak güce 
sahip değildir. Ancak, bir yol gösterici ola-
rak ülkelerin çocuk hakları bağlamında 
meşru menfaat ve yararları düşünüldüğünde 
bunların korunması adı altında yeknesak 
düzenlemelere kavuşmalarını sağlamakta-
dır. Sözleşme uyarınca hiçbir ayrım gözetil-
meksizin bu kavramı bünyelerinde taşıyan 
kişilerin yararlarının üstün kabul edilerek 
her türlü alanda korunması öncelikli kabul 
edilmelidir. 

Bu sebeple ÇHS, bir iyi niyet bildirisi 
olmayıp, tarafı olan tüm devletleri bağla-
yıcı, bu devletlere gerekli görevler yükleyen 
hukuksal bir bağıttır. Bu sayede çocuk; aile, 
okul, mahkeme gibi bulunduğu çevrelerde 
kendisi üzerinde tasarruf edilebilecek bir 
nesne olmaktan çıkar, bağımsız bir kişiliğe 
sahip üstün yararının korunması gereken 
hukuken uluslararası alanda koruma altına 
alınan ve uluslararası alanda kendisine hak-
lar tahsis edilen bireydir.

[10] ÇHK’nin görüşleri için bkz. Erişim: 20.04.2018, 
http://www.cocukhaklariizleme.org/kategori/
cocuk-haklari-komitesi.

[11] FENDOĞLU, Hasan T., Çocuk Hakları 
Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2014, s. 44.
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Çocuğun Üstün Yararı ve Katılım Hakkı 
Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Av. Özge ÜSTÜN

Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  
Çocuk Hakları Anabilim Dalı  

Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi.  
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GİRİŞ

1. Psikoloji ve Tıp Bilimi 
İncelemelerinde Kavram 
Olarak Çocuk ve Çocukluk

1.1. Nörobilim Açısından 
Beynin Gelişimi

Beyin; vücut hareketlerinin kontrol 
edilmesi ve organizmanın düzenli 
çalışmasının yanında, öğrenme, 

düşünme ve hatırlamaya yardımcı olan 
birçok işlevi aynı anda yerine getiren bir 
organizmadır.[1] İnsan beyninde yaklaşık 
olarak yüz milyar hücre bulunmaktadır. Bu 
hücrelerin yaklaşık olarak 10 ila 15 milyarı, 

[1] Foster-Deffenbaugh, 1996; Wortock, 2002.
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nöron adı verilen, düşünme ve öğrenmeyi 
sağlayan sinir hücreleri; geri kalanı ise, glia 
adı verilen beslenme ve temizlik gibi işlev-
lerin yürütülmesini sağlayan yardımcı sinir 
hücreleridir.[2]

İnsan, nöronların neredeyse tamamına 
sahip olarak dünyaya gelirken; beyin geli-
şimini tamamlayarak dünyaya gelmemekte-
dir. Doğumda, yetişkin bir insanın beşte biri 
kadar büyüklüğe sahip olan beyin; ilerleyen 
yaşlarda, nöronların büyümesi ve nöron-
lar arasındaki bağları sağlayan dentritler, 
aksonlar ve sinapsların sayısının artması ile 
büyümektedir. Beyindeki bu gelişim, vücut 
fonksiyonlarının yapılanmasını sağlarken; 
yaşadığımız deneyimler ise, sinapsların olu-
şumunu sağlamaktadır. Beyindeki sinap-
tik bağlantılar ne kadar kullanılırsa, beyin, 
o kadar kuvvetlenir ve gelişir.[3] 

Doğumdan itibaren, bireyin yaşamış 
olduğu, olumlu veya olumsuz, bütün dene-
yimler; beynin gelişimini doğrudan etkile-
mektedir.[4] Dolayısıyla, doğarken yaşamı 
boyunca sahip olacağı nöronların neredeyse 
tamamını içererek dünyaya gelen çocuğun 
beyni; çocuk yaş alıp ilerledikçe, nöronla-
rın daha çok dentrit üreterek fiziksel olarak 
büyümesi ve nöronların çevresindeki destek-
leyici hücrelerinin, beynin toplam hacmini 
artırmak için çoğalmasıyla, büyür.[5]

[2] Y. Özden, 2003, Öğrenme ve Öğretme, 
5. Baskı, Ankara, 2003; H. Soylu, Keşif  Yoluyla 
Öğrenme: Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, 
1. Basım, Ankara, 2004.

[3] Esra Keleş, Salih Çepni, Beyin ve Öğrenme, 
Türk Fen Eğitimi Dergisi, Sayı: 2, Aralık 2006, 
67-68.

[4] P. Thomas, The Implication of Brain Research 
in Preparing Young Children to Enter School 
Ready to Learn, The Florida Agricultural and 
Mechanical University College of Education, 
Doctor of Philosophy, Florida, USA, 2001.

[5] Michael S. Sweeney, Güçlü Beyin Güçlü 
Hafıza, Washington D.C., Çev: Elif Nihan 
Akbaş, 2018, s. 22.

Beynin yapısı ve işlevinin anlaşılabilmesi 
amacıyla, bilim insanları tarafından, farklı 
çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar 
çerçevesinde genel olarak; beynin farklı 
bölgelerinin farklı işlevleri olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Beynin arka kısmı, dünya 
ile ilgili bilgileri alır ve işlerken; ön kısmı, 
alınan bu bilgiler ile ne yapacağına karar 
verir. Beynin ön kısmını oluşturan frontal 
lob; istemli hareketlerden sorumlu olan pre-
santral alandan, becerilerden sorumlu olan 
premotor alandan ve hareketlerin güdü ile 
birleştirilmesi ve karar vermekten sorumlu 
olan prefrontal alandan oluşmaktadır.[6] 

Bütünüyle bakılacak olursa, beynin ön 
lobu; esasen, kişiliğin, merakın, karar ver-
menin, duyguların kontrolünün ve yönetsel 
yapıların gerçekleştiği alandır. Tıpkı bey-
nin gelişimi gibi, beynin ön lobunun da 
gelişimi; esasen çocuğun etkileşim kurduğu 
deneyimlere bağlıdır. Diğer yandan; yapılan 
bilimsel araştırmalar,[7] çocuğun yetersiz bes-
lenmesinin, beynin ön lobunun gelişimini 
olumsuz yönde etkilediğini göstermekte-
dir. Beynin ön lobunun gelişimi ise, on ila 
yirmi yaş aralığında devam edip gelişimini, 
yirmili yaşların sonlarına doğru tamamlar. 
Çocuğun, beyin gelişimini tamamlarken 
etkileşim içerisinde olduğu deneyimleri, 
psikolojisini etkiler. Bu sebeple, psikoloji 
bilimi, yaşlarına göre kategorilere ayırarak 
çocuğu incelemiştir.

1.2. Psikoloji Bilimi Açısından Çocuk

Yukarıda açıkladığımız üzere; çocuğun 
beyinsel gelişimi, etkileşim kurduğu her şey 
ile doğrudan ilgilidir. Buna göre; çocuklar, 
etkileşimde bulundukları çevre, ailelerinin 
sosyo-ekonomik yapısı ve almış oldukları 
eğitim doğrultusunda farklı gelişimlerde 

[6] Freinberg ve Farah 1997.
[7] Bryan, Osendarp, Hughes, Calveresi, Baghurst 

ve Van Klinken (2004))
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bulunabilirler. Bu sebeple; psikoloji bilimi 
açısından da yaşa bağlantılı olarak çocuk 
kavramının sınırlarını tam olarak çizebil-
mek mümkün değildir. Bununla birlikte; 
çocuğun, genel gelişim düzeyine bağlan-
tılı olarak, psikologlar, çocuğun gelişimini 
dönemlere ayırmışlardır. Aşağıda, çocuğun 
yaşına bağlantılı olarak gelişim dönemlerine 
ilişkin temel düzeydeki değerlendirmelere 
yer verilmiştir.

1.2.1. Oral Dönem  
(Bebeklik Dönemi; 0-2 Yaş)

Bu dönemde, çocuğun gereksinimleri, 
algılamaları ve kendini anlatım yolları daha 
çok ağız bölgesinde yoğunlaşmıştır. Çocuk, 
bu dönemde, ağza alma, yutma, tükürme ve 
ısırma biçimindeki oral etkinliklerini geliş-
tirir. Çocuğun, bu durumu sürdürebilmesi 
ve geliştirebilmesi için yeterince uyaranın 
bulunduğu bir ortam gereklidir. Bakım 
veren, çocuğun gereksinimlerini düzenli 
olarak karşıladıkça; çocuk, onu, açlığını 
gideren, oral doyum sağlayan bir kaynak 
olarak tanır ve bağlanır. Bakım veren ve 
çocuk arasındaki dengeli ve güven veren bir 
ilişkinin varlığı; çocuğun güven duygusu 
kazanmasını sağlar. 

Çocuğun oral gereksinimlerinin karşılan-
masındaki olumsuzluklar; çocuğun, yetiş-
kinlikte, bağımlılık, aşırı iyimserlik, özse-
verlik, kıskançlık gibi kişilik özelliklerine 
sahip olmasına neden olabilir. Çocuğun bu 
dönemdeki ihtiyaçları, bakım vereni tarafın-
dan yeterli bir şekilde karşılanırsa; yetişkin-
likte, dengeli, güvene dayalı ve gerektiğinde 
destek olabilen ilişkiler kurabilir.[8]

[8] Ayrıntılı bilgi için bkz: Erikson (Çev. Üstün/
Şar 1984), s. 5 vd.

1.2.2. İlk Çocukluk Dönemi (2-6 Yaş)

İlk çocukluk döneminin ilk yarısı olan 
iki yaşından dört yaşına kadar çocuklar, 
bağımsızlık ve kendisine yetebilme duygusu 
ile karşılaşırlar. Çocuklar, özerk davranma 
yeteneklerini ve benliklerini oluşturdukları 
bu dönemde; ne yiyeceklerine, ne giyecek-
lerine, uyuyacakları zamana ya da tuvalete 
gidip gitmeyeceklerine kendileri karar ver-
mek isterler. Bakım verenlerinin istekleri 
doğrultusunda ya da isteklerine aykırı olarak 
tuvalete gitme; çocukta, bağımlılık, ayrılma, 
bireyselleşme, bağımsızlaşma, suçluluk ve 
utanç gibi duygulara yol açabilir.

İlk çocukluk döneminin ikinci yarısı olan 
dört yaşından altı yaşına kadar çocuklar, git 
gide daha fazla topluma yönelir, kardeş-
leri ve yaşıtları ile olmak isterler. Eğlenme, 
doyum ve problem çözümü için çocuğa yar-
dım eden; ama korku ve kaygılar da yaratan 
imgeleri; çocuklar, bu dönemde geliştirir.[9]

Çocuklar; ilk çocukluk dönemi boyunca, 
merak, enerji ve etkinlikleriyle dikkat çeker-
ler. Bu dönemde, çocuğun bakım vereni; 
çocuğun bu davranışlarını özendirir, sorgu-
lama, deneme ve yanılmalara olanak veren 
bir tutum sergilerse, çocuğun girişkenlik 
duygusu gelişir. Ancak, çocuğun bakım 
vereni; çocuğa karşı kısıtlayıcı ve denetle-
yici bir tavır sergilerse, çocuğun suçluluk 
ve ketlenme duygusu gelişir. Bu durum; 
çocuğun gelişiminin sonraki dönemlerinde, 
çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkile-
meyi sürdürür.[10] Diğer yandan; böyle bir 
durum, çocuğun deneyim kazanmasını da 
olumsuz etkilediğinden, beyin gelişimini de 
olumsuz yönde etkiler.

[9] Emine Akyüz; Çocuk Hukuku, 6. Baskı, 2018, 
Ankara, s. 99-100.

[10] Erikson (Çev. Üstün/Şar 1984) s. 16.
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Çocuklar; ilk çocukluk döneminde, kendi 
cinsiyeti ile özdeşleşerek, yetişkinliğinde cin-
selliğin temelini oluşturur. Çocuğun karşı 
cinsteki ebeveyne yönelmesi ve diğer ebe-
veyni rakip olarak görmesi, bu dönemin 
en tipik davranışıdır. Çocuk, bu dönemi 
sağlıklı bir şekilde tamamlayabilirse; kendi 
cinsiyetini benimseyerek, utanç duygusuna 
kapılmadan merakını gidermeyi öğrenir ve 
kendi içsel duygularına egemen olma yete-
neği kazanır.[11]

1.2.3. Orta Çocukluk Dönemi 
(Okul Çağı; 6-12 Yaş)

Orta çocukluk döneminde, bakım vereni 
ve kardeşlerinden oluşan yakın çevresi, 
çocuklar için önemini korumakla birlikte; 
bağımsızlığa ve akran ilişkilerine daha çok 
önem verirler. Kişisel kimlik arayışına giren 
çocukların, bu dönemde, toplum içerisinde 
verimliliği sağlamaya yönelik beceriler edin-
meye başlaması; çocukların çalışkanlık ve 
üretkenlik duygularını geliştirmelerini 
sağlar.[12]

1.2.4. Ergenlik Dönemi (12-18 Yaş)

Ergenlik; psikolojik, biyolojik, zihinsel 
ve sosyal açıdan gelişme ve olgunlaşmanın 
gerçekleştiği, çocukluktan yetişkinliğe geçiş 
dönemidir. Bu dönemde çocuklar, duygusal 
yönden coşkun ve taşkındır, ilişkilere çabuk 
girerler ve bunlar çabuk bozulur; çevresin-
den kolay etkilenirler, ilgiyi sürekli üzer-
lerine çekmek isterler. Çocukların meslek 
seçimi, karşı cinsle ilişki kurma, bağımsız-
lık kazanma, bakım verenden çözülme gibi 
önemli sorunları ise; bu dönemde ortaya 
çıkar.[13]

[11] Freud, Cinsellik Üzerine (Çev. Ünlü, 1987), 
s. 20.

[12] Gander/Gardiner (Çev. Onur 1993), 
s. 311-312

[13] Emine Akyüz; Çocuk Hukuku, 6. Baskı, 2018, 
Ankara, s. 101.

Çocukların nörolojik, biyolojik ve psi-
kolojik gelişimlerini sağlıklı bir şekilde 
tamamlayabilmeleri, sağlıklı birer yetiş-
kin olabilmeleri için son derece önemlidir. 
Çocukların gelişimlerini tamamlarken, aynı 
şartlara sahip olmamaları ise; onların, aynı 
yaşlarda farklı gelişim düzeylerinde olma-
larına yol açmaktadır. Bu sebeple; çocuğa 
dair yapılan mevzuat ve uluslararası sözleş-
melerde, onları koruyucu yaş sınırları belir-
lenirken, bazı durumlar için azami düzeyde 
yaş sınırı belirlenirken bazı durumlar için 
yaş sınırı belirlenmeyerek, her somut ola-
yın özelliğine göre çocuğun gelişiminin göz 
önünde bulundurulması ve buna göre bir 
kanaate varılmasına yönelik düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Çocuğun gelişimini kavrayabilmemiz, 
çocuğa dair yapılan hukuki düzenleme-
lerin konuluş amacını anlamamızı ve bu 
düzenlemeleri doğru bir şekilde yorumla-
yabilmemizi sağlayacaktır. Her ne kadar; 
çocuğu inceleyen bütün bilimleri bir kişi-
nin tek başına bilebilmesi mümkün değilse 
de hiç değilse, temel düzeydeki bilgilerin 
bilinmesi çocuk hakları savunuculuğu açı-
sından son derece önemlidir. Çocuğu ince-
leyen bütün bilimlerin bir kişi tarafından 
tek başına bilinebilmesinin imkânsız oluşu 
ise; çocukların haklarının, ancak multidi-
sipliner bir çalışma ile doğru bir şekilde 
korunacağını göstermektedir. Disiplinler 
arası temel düzeydeki bilgilerin bilinmesi 
ise; iş birliğini kolaylaştıracağı gibi çocuk 
temelli bakış açısını da daha anlaşılabilir 
bir kavuşmasını sağlayacaktır.

2. Çocuğun Üstün Yararı 
ve Katılım Hakkı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ne[14] (ÇHS) göre; yasama organ-
ları, yönetsel makamlar, mahkemeler, sosyal 

[14] RG; 1994, 22138 sayılı.
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yardım kuruluşları ve ebeveynler tarafından 
çocuklarla ilgili yapılan tüm faaliyetlerde 
çocuğun üstün yararı göz önünde tutulmak 
zorundadır (md. 3). Ancak ÇHS; çocuğun 
üstün yararı kavramından ne anlaşılması 
gerektiğini net bir şekilde sözleşme ile ortaya 
koymamış, bunun yerine, sözleşmenin ayrıl-
maz bir parçası olarak kabul edilen genel 
yorum ile bu kavramı açıklamıştır. Buna 
göre; çocuğun üstün yararının diğer bilimsel 
gelişmelerin de göz önüne alınarak ve gere-
kirse bu kapsamda iş birliği yapılarak, her 
somut olayın özelliğine göre ayrı bir şekilde 
belirlenmesi gerekmektedir. 

Diğer yandan; çocuğun üstün yararı 
ilkesinin tam olarak sağlanabilmesi için 
ÇHS’nde yer alan hakların tam olarak uygu-
landığından emin olması gerekmektedir. 
Hakların yarışması hususu söz konusu ise; 
çocuğun üstün yararı ilkesi, hangi hakka 
neden ve nasıl ağırlık verildiğini belirli bir 
mantık silsilesi içerisinde gerekçeleriyle 
açıklanmasını zorunlu kılar. Komite’ye 
göre; çocuğun üstün yararının sağlanma-
sının kriterlerinden biri de çocuğa katılım 
hakkının tanınmasıdır. Bilinenin aksine; 
Komite’ye göre, çocuğun üstün yararı ilkesi 
ile çocuğun katılım hakkı bir yarış halinde 
değildir. Bu iki hak arasında ayrılmaz bağlar 
mevcut olup esasen çocuğun katılım hakkı 
çocuğun üstün yararı ilkesinin bir parça-
sıdır.[15] Kendisini ilgilendiren bir konuda 
çocuğun görüşlerinin alınmaması çocuğun 
üstün yararı ilkesini ihlal edecektir. Ancak 
bu; çocuğun susma hakkı veya görüşlerine 
başvurulması halinde herhangi bir üstün 
yararı (Örneğin; ikincil örselenme gibi.) 
ihlal edilecekse çocuğun katılım hakkının 
geri bırakılmasına engel değildir. Burada; 
çocuğun katılım hakkına başvurulmaması 
hususundaki tek kriter çocuğun üstün yara-
rının bu durumu gerektirmesidir. 

[15] Çocuk Hakları Komitesi 14 Numaralı Genel 
Yorum, p. 6.

Bu durumun haricinde; çocuğun yaşı, 
fiziksel veya zihinsel özellikleri onun katı-
lım hakkına başvurulmasının önünde bir 
engel değildir. Çocuğun kendisini ifade 
edebilmesinin pek çok yolu vardır. Sadece 
sözle değil hareketleriyle, vücut diliyle, 
oyunlarıyla ve çizdiği resimlerle de kendini 
ifade eden çocukların; bu haklarına, çocu-
ğun üstün yararı aksini gerektirmedikçe, 
her daim öncelik verilmesi gerekmekte-
dir. Dolayısıyla; çocuğun katılım hakkı, 
çocuğun görüşlerine nasıl başvurulacağını 
düzenlerken, çocuğun görüşlerine ne ölçüde 
ağırlık verileceğini çocuğun üstün yararı 
ilkesi belirler. ÇHS’ye göre, çocuklar, ken-
dilerini ilgilendiren her konuda görüşlerini 
serbestçe ifade etme ve dinlenilme hakkına 
sahiptir. (m.12) Bu hak değerlendirilirken, 
çocuğun üstün yararı ilkesinin de mutlaka 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

3. Hukuk Bilimi İncelemelerinde 
Kavram Olarak Çocuk

ÇHS’ye göre; daha erken yaşta reşit 
sayılma durumu hariç, on sekiz yaşına 
kadar her insan çocuk sayılır (m.1). Türk 
Hukuku’nda yapılan mevzuat düzenleme-
leri; ÇHS’yi esas alarak, on sekiz yaşının 
altında bulunan her bireyi çocuk olarak 
kabul etmektedir. Ancak mevzuat; çocukla-
rın ahlaki, ruhsal ve fiziksel gelişmelerini de 
göz önünde bulundurarak, onları korumak 
amacıyla; bazı durumlarda, on sekiz yaştan 
daha küçük yaş sınırlamaları kabul etmiş-
tir. Örneğin; İş Kanunu’na göre 15 yaşın 
altındaki çocuklar kural olarak çalıştırıla-
mazken (m.71, 87), Dernekler Kanunu’na 
göre 12 yaşını dolduran çocukların der-
neklere üye olabilmesi mümkündür (m.3). 
Mevzuatın; çocuğun yaşına ilişkin net bir 
sınırlama belirtmediği hallerde ise; her bir 
somut olay özelinde, çocuğun yüksek yara-
rının göz önüne alınarak durumun değer-
lendirilmesi gerekecektir.
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4. Medeni Hukukta Kavram 
Olarak Çocuk

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 
(TMK);[16] 18 yaşından küçük insanları 
tabir ederken kimi zaman “çocuk” kavra-
mını kullanırken kimi zaman “küçük” kav-
ramını kullanmıştır. TMK, esasen, küçük ve 
çocuk kavramlarına farklı anlamlar yükle-
memekle birlikte; çocuk kavramı, sadece 
küçüğü yetişkinden ayırmak için değil aynı 
zamanda çocuğun ebeveyni ile arasındaki 
soy bağını belirtmek için de kullanılmıştır. 
TMK’de çocuk kavramı ile aynı anlamda 
küçük kavramının kullanılması; esasen 
mülga 743 sayılı Medeni Kanunu’nda[17] 
çocuk kavramından ziyade küçük kavra-
mının kullanılmasından kaynaklanan alış-
kanlığın devamı niteliğindedir. Ancak; 
ÇHS’nin 18 yaşından küçük her insanı, 
açıkça “çocuk” olarak tanımlaması sebebiyle, 
bu çalışmada kavram olarak küçük değil, 
çocuk terimi kullanılacaktır.

ÇHS’ye göre; çocuğa uygulanabilecek 
olan Kanun’a göre daha erken yaşta ergin 
olma durumu hariç, on sekiz yaşını dol-
duruncaya kadar her insan çocuk sayılır 
(m.1). TMK’ye göre; erginlik on sekiz 
yaşının doldurulmasıyla başlar (m.11/1). 
Diğer yandan; TMK, kişinin evlenmesi 
halinde ergin olacağını açıkça düzenle-
miştir (m.11/2). Buna göre; 18 yaşından 
küçük olmakla birlikte hukuka uygun bir 
şekilde evlenen kişi, ergin kabul edilecektir. 
Diğer yandan; TMK’ye göre, kanunda ara-
nan koşulların gerçekleşmesi durumunda, 
çocuk, 18 yaşını doldurmasa bile, mahkeme 
kararı ile ergin kılınabilir. Bir çocuğun mah-
keme kararı ile ergin kılınabilmesi için on 
beş yaşını tamamlamış olması, erginliğine 
karar verilmesi isteminde bulunması, velisi 
veya vasisinin izni ve denetim makamının 

[16] RG: 22.11.2001 tarih, 24.607 sayı.
[17] RG: 04.04.1926 tarih, 339 sayı.

onayı gerekmektedir (m.12, 462, 463). Bu 
üç halde; çocuğun 18 yaşını doldurması ile 
kendiliğinden ergin olması, hukuka uygun 
bir akit ile evlenmesi ve mahkeme kararı 
ile ergin kılınması halinde, çocuk, TMK’ye 
göre ergin kabul edilecektir.

5. Medeni Hukuk’ta Kişilik Kavramı

Hukuksal anlamda kişilik kavramı; kişi 
kavramının üzerinde ve onu da kapsayan 
bir kavramdır. Bu anlamda kişilik; kişiyi ve 
onun bu nitelikleriyle sahip olduğu bütün 
hakları, varlıkları ve değerlerinin bütününü 
kapsamaktadır.

Kişinin manevi, bedensel ve mesleki-ticari 
kişisel değerleri vardır. Kişinin onuru, say-
gınlığı, ehliyetleri, gizli yaşam alanı, özel 
yaşam alanı, ortak yaşam alanı, inanç ve 
özgürlükleri, adı ve resmi üzerindeki hakkı; 
onun manevi değerleridir. Kişinin yaşamı, 
beden bütünlüğü, sağlığı; onun bedensel 
değerleridir. Kişinin mesleki ve ticari onur 
ve saygınlığı, mesleki ve ticari gizleri ve kre-
disi ise; onun mesleki-ticari değerleridir.[18]

Kişilerin ayrılmaz bir biçimde sahip 
oldukları korunan hukuki değerlerinin 
bütününü oluşturan kişilik hakları üç temel 
ilkeye dayanmaktadır: Bunlar, Eşitlik İlkesi; 
Özgürlük İlkesi; Kişiliğe Saygı ve Kişiliğin 
Korunması ilkesidir. Anayasa (m.10) ve 
TMK’ye göre (m.8/2) hak ehliyetinde eşit-
lik ilkesi esastır. Buna göre; bütün insanlar 
hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve 
borçlara ehil olmada eşittirler. Eşitlik ilkesi; 
herkesin her yönden aynı kurallara tabi tutu-
lacağı anlamına gelmemekte; eşit ilişkilere 
eşit işlem yapılması anlamına gelmektedir. 
Özgürlük ilkesi ise; mutlak ve sınırsız bir 
anlamda özgürlüğün varlığı anlamına gel-
memektedir (m.23). Gerek kamu hukuku 

[18] Ömer Uğur Gençcan, 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu Yorumu, Ankara, 2015, s. 310-311.



2021/1 | Çocuk Hakları Gündemi 17 

gerekse özel hukuk alanında özgürlüklere 
bazı sınırlamaların konulması olağan ve 
gereklidir.[19] TMK; kişiliğe saygı ve kişi-
liğin korunması ilkeleri çerçevesinde ise; 
kişiliği, bir taraftan dışarıdan gelebilecek 
hukuka aykırı fiillerle yapılacak saldırılara 
karşı koruyucu hükümler (m.24) koymak 
diğer taraftan da kişinin aşırı fedakârlıklara 
katlanmasını engelleyici hükümlerle (m.23) 
korumuştur.

5.1. Kişiliğin Başlangıcı

TMK’ye göre; kişilik, çocuğun sağ olarak 
tamamıyla doğduğu anda başlar (m.28/1). 
Medeni hukuk, kişiliğin başlangıcı için iki 
şart aramıştır: tam doğum ve sağ doğum. 
Mevzuattamun tamamlandığına ilişin bir 
düzenleme yoktur. Genel kabule göre; tam 
doğmak, çocuğun bütün organlarıyla anne-
den ayrılmasını ifade eder. Doktrinde yer 
alan baskın görüşe göre; tam doğum için, 
çocuğun göbek kordonunun kesilmiş olma-
sına gerek yoktur. Azınlıkta kalan görüşe 
göre ise; tam doğum için, çocuğun göbek 
kordonunun kesilmiş olması gerekir.[20] 
Sağ doğmaktan anlaşılması gereken ise; 
çocuğun, çok kısa bir süre de olsa anne-
den bağımsız olarak yaşamış olmasıdır. 
Çocuğun yaşayıp yaşamadığını tespiti ise, 
tıp biliminin konusudur. Eğer tıp bilimi, 
belirli bir olgu, çocuğun yaşamış olduğuna 
dair bir ölçü olarak kabul ediyorsa; hukuk 
bilimi, tıp biliminin, bu verisini tanımak 
durumundadır.[21]

Kişilik, çocuğun tam ve sağ doğumu ile 
başladığı kabul edilmekle birlikte; geriye 
doğru hüküm ifade etmektedir. Şöyle ki; 

[19] M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay 
Özdemir, Kişiler Hukuku, İstanbul, 2009, s. 7.

[20] E. Arsebük, Medeni Hukuk, Başlangıç ve 
Şahsın Hukuku, İstanbul, 1938, s. 174.

[21] M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay 
Özdemir, Kişiler Hukuku, İstanbul, 2009, 
s. 12.

çocuk, sağ doğmak şartıyla ana rahmine düş-
tüğü andan itibaren hak ehliyetine sahiptir 
(m.28/2). Çocuğun ana rahmine düştüğü 
an ise, kadının gebe kaldığı andır. TMK; 
cenini, tam ve sağ doğmak koşuluyla bir hak 
sujesi olarak kabul etmektedir. Böylelikle 
ana rahmine düştüğü andan itibaren, sağ 
doğmak koşuluyla, çocuğun miras hakları 
korunacağı gibi doğumdan önce uğradığı 
zararların tazminini istemesi de mümkün-
dür. Diğer yandan; kişiliğin başlangıcı için 
tam ve sağ doğum arandığından, bu şart-
lar gerçekleşmeden, çocuk, medeni hukuk 
anlamında bir kişi olarak nazara alınmaz.[22]

6. Çocuğun Hak Ehliyeti

Hak ehliyeti; hukuk düzeninin sınırları 
içerisinde, kişinin, haklara ve borçlara ehil 
olma ehliyetidir. TMK’ye göre; her insa-
nın hak ehliyeti vardır (m.8/1). Buna göre; 
bütün insanlar, haklara ve borçlara ehil 
olmada eşittirler (m.8/2).

Çocuk, kişilik hakkını tam ve sağ olarak 
doğduğu anda elde ederken; hak ehliyetini, 
sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü 
anda elde eder (m.28/2).

Hak ehliyetinin genellik ve eşitlik olmak 
üzere iki temel ilkesi vardır. Genellik ilkesi, 
her kişinin sadece insan olması sebebiyle 
hak ehliyetini haiz olmasını; eşitlik ilkesi 
ise, her kişinin hak ehliyetine sahip olma 
açısından eşit olmasını ve kanun karşısında 
eşit muamele görmesini ifade etmektedir. 
Ancak eşitlik ilkesi; özel hukukta mutlak bir 
şekilde gerçekleşmemektedir. Bu ise; insanın 
yaşamındaki doğal gelişme evrelerini hukuk 
düzeninin göz önünde tutmasından kaynak-
lanmaktadır. Sonuç olarak; TMK’de yapılan 
düzenlemelerde, kişinin bazı haklara ehil 

[22]  Ayrıntılı bilgi için bkz: M. Kemal Oğuzman, 
Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Kişiler 
Hukuku, İstanbul, 2009, s. 15-19.
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olabilmeleri, belirli bir yaşta olmaları şar-
tına bağlanmıştır. Buna uygun olarak, hak 
ehliyeti bazı durumlarda sınırlandırılmıştır. 
Ancak her halükârda, yapılacak sınırlandır-
maların, objektif gerekçelere dayandırılması 
hak ehliyetinin özüne dokunulmaması açı-
sından anayasal bir gerekliliktir.

6.1. Hak Ehliyetinin 
Sınırlandırıldığı Haller

TMK, bazı haklara ehil olmayı, belirli yaş-
lara ulaşma şartına bağlamıştır. Bu durum; 
esasen çocuğun üstün yararından da kay-
naklanmaktadır. Uluslararası sözleşmeler de 
bu durumu destekler niteliktedir. Örneğin; 
evlenme ehliyeti 17 yaşın doldurulmasıyla 
kazanılır. Kişinin vasiyetname yapabilmesi 
için 15 yaşını doldurması gerekmektedir. 
Din özgürlüğüne, ergin olan kişiler sahip-
tir. Evli olmayan kişilerin tek başına evlat 
edinebilmeleri 30 yaşını doldurmaları şar-
tına bağlıdır.

Çocukların hak ehliyetleri, ayrıca akıl has-
talığı ve ayırt etme gücünden yoksunluk 
nedeniyle de sınırlandırılmıştır. Örneğin; 
akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca 
bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu 
ile belgeleyemedikleri sürece evlenemezler 
(m.133). Ayırt etme gücüne sahip olmayan 
çocuklar evlenemezler.[23]

7. Fiil Ehliyeti

Fiil ehliyetine sahip olan kimse; kendi 
fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına gire-
bilir (m.9). Fiil ehliyeti; hukuki işlem ehli-
yeti, dava ehliyeti ve hukuka aykırı fiilerden 
sorumlu tutulabilme ehliyetlerini kapsar.[24] 
TMK’ye göre; ayırt etme gücüne sahip ve 
kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti 

[23] Emine Akyüz; Çocuk Hukuku, 6. Baskı, 2018, 
Ankara, s. 109.

[24] Emine Akyüz; Çocuk Hukuku, 6. Baskı, 2018, 
Ankara, s. 109.

vardır. Buna göre; kişilerin, kendi fiilleriyle 
hak edinebilmesi ve borç altına girebilmeleri 
için, ayırt etme gücüne sahip olmaları, ergin 
olmaları ve kısıtlı olmamaları gerekmektedir. 

TMK’ye göre; yukarıda da belirttiğimiz 
üzere, kişi üç halde ergin kabul edilir: 18 
yaşını doldurmuş olması, evlenmiş olması 
ve mahkeme kararı ile ergin kılınması. Buna 
göre; çocuklar, ancak evlenmiş veya mah-
keme kararı ile ergin kılınmışlar ise kendi 
fiilleri ile hak edinebilecek veya borç altına 
girebileceklerdir. TMK’ye göre kişinin ayırt 
etme gücüne sahip olabilmesi için; yaşının 
küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, 
akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer 
sebeplerden biriyle akla uygun bir biçimde 
davranabilme yeteneğinden yoksun olma-
ması gerekmektedir.

TMK’ye göre; ayırt etme gücü bulun-
mayanların fiilleri hukuki sonuç doğurmaz 
(m.15). Ayırt etme gücüne sahip küçükler 
ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olma-
dıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremez-
ler. Ancak karşılıksız kazanmada ve kişiye 
sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılmasında bu 
rıza gerekli değildir (m.16/1). Diğer yandan; 
ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar 
haksız fiillerinden sorumludur (m.16/2). 
Buradan da anlaşılacağı üzere; kanun, fiil 
ehliyeti bakımından çocukları, durumlarına 
göre, tam ehliyetsiz çocuklar ve sınırlı ehli-
yetsiz çocuklar olmak üzere ikiye ayırmıştır.

7.1. Fiil Ehliyeti Bakımından 
Çocukların Ayrımı

7.1.1. Tam Ehliyetsiz Çocuklar

Ayırt etme gücüne sahip olmayan çocuk, 
fiil ehliyeti yönünden tam ehliyetsiz konum-
dadır. Tam ehliyetsiz çocukların ise, istis-
nai durumlar dışında, fiilleri hukuki sonuç 
doğurmaz (m.15). Her nasılsa çocuk böyle 
bir işlem yapmış ise, yapılan işlem hükümsüz 
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olur. Tam ehliyetsizler adına hukuki işlem-
leri yasal temsilcileri yapar.

Tam ehliyetsiz bir çocuğun yaptığı hukuki 
işleme yasal temsilcisinin izin veya onay 
vermesi, işlemi hukuka uygun hale getir-
mez. Diğer yandan; yasal temsilcisi, tam 
ehliyetsiz çocuğun malvarlığından önemli 
bağışlamalar yapamaz, vakıf kuramaz ya da 
çocuk adına kefalet borcu altına giremez 
(m.449). Bunlar yasal temsilcisi tarafından 
yapılması yasak olan işlemlerdir.

Yasal temsilci, kural olarak, kişiye sıkı 
sıkıya bağlı hakların kullanılmasında tam 
ehliyetsiz çocuğu temsil edemez. Ancak bu 
hükmün katı bir şekilde uygulanması, çocu-
ğun yüksek yararına aykırı ve adil olmayan 
sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, öğretide 
bazı durumlarda, yasal temsilcinin tam ehli-
yetsiz çocuk adına kişiye sıkı sıkıya bağlı 
hakları kullanabileceği öngörülmektedir. 
Diğer yandan; TMK, kişiye sıkı sıkıya bağlı 
bazı haklara sahip olabilmek için kişide bazı 
nitelikler arar. Bu niteliklere sahip olmayan 
kimseler söz konusu haklardan yararlana-
madıkları için, böyle bir hakkı ne kendileri 
ne de temsil yoluyla kullanabilirler. Ancak 
ayırt etme gücünün bir hakka sahip olabil-
mek için şart kılınmadığı hallerde; bundan 
yoksun olanlar da bu haklardan yararlanır ve 
dolayısıyla temsil yoluyla kullanabilirler.[25]

TMK’ye göre; hakkın kötüye kullanıl-
ması, bir irade açıklamasına gerek olmadan 
doğan hukuki sonuçlar, evlenme ve ölüme 
bağlı tasarruf işlemlerinde tam ehliyetsiz 
kişinin fiillerinin hukuki sonuç doğur-
mayacağını düzenlemiştir. Diğer yandan; 
kusurlu bir iradenin varlığını gerektirme-
yen kusursuz sorumluluk durumlarında, 
tam ehliyetsiz çocuklar; verdiği zararı gider-
mekle yükümlüdür. Ayrıca, Türk Borçlar 

[25] Emine Akyüz; Çocuk Hukuku, 6. Baskı, 2018, 
Ankara, s. 113, 114.

Kanunu’na göre; hakkaniyet gerektirdiği 
takdirde, tam ehliyetsiz çocuklar, hukuka 
aykırı fiilleri dolayısıyla meydana gelen 
zararı hakkaniyet gerektirdiği ölçüde tama-
men veya kısmen gidermekle yükümlü tutu-
labilir (m.65).

Davada taraf olma ehliyeti, hak ehliyeti-
nin yargıdaki karşılığıdır. Bu sebeple; ayırt 
etme gücüne sahip olmayan tam ehliyetsiz 
çocuk davada taraf olma ehliyetine sahiptir. 
Ancak davayı, çocuk adına çocuğun yasal 
temsilcisi açar ve yürütür.

7.2. Sınırlı Ehliyetsiz Çocuklar

Ayırt etme gücüne sahip, fakat ergin 
olmaması sebebiyle fiil ehliyeti yönünden 
geçici olarak ehliyetsiz durumda bulunan 
çocuklar; fiil ehliyeti yönünden sınırlı ehli-
yetsiz konumdadır. TMK’ye göre; ayırt etme 
gücüne sahip çocukların yasal temsilcisi 
durumunda bulunan veli ya da vasi, doğ-
rudan doğruya çocuk adına hukuki işlemleri 
yapabileceği gibi, çocuk da yasal temsilcisi-
nin izin ya da onayı ile bu işlemleri yapabilir. 
Ancak bazı durumlarda; ayırt etme gücüne 
sahip çocuk, bazı işlemleri yasal temsilcisi-
nin izin ya da onayına gerek olmadan tek 
başına da yapabilmektedir.

Sınırlı ehliyetsiz çocuklar; kendisini 
borç altına sokmayan, sakıncasız kazan-
dırıcı işlemleri, kanuni temsilcisinin izin 
veya onayı olmadan, tek başlarına yapabilir. 
Burada işlemin, çocuğun üstün yararına 
uygun olmasına bakılır. Fakat işlem, çocuğu 
çok az da olsa borç altına sokuyorsa, kanuni 
temsilcisinin onayı ya da izni olmadan geçer-
lilik kazanmaz. Diğer yandan; sınırlı ehli-
yetsiz çocuklar, kişiye sıkı sıkıya bağlı hak-
ların kullanılmasına ilişkin işlemleri, kanuni 
temsilcisinin onayı ve izni olmadan, tek 
başlarına yapabilir. Kişiye sıkı sıkıya bağlı 
haklar ise; parasal değeri olmayan, doğrudan 
doğruya hak sahibi tarafından kullanılması 
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gereken, başkasına devredilemeyen ve hak 
sahibinin ölümü ile son bulan haklardır. 
Ancak bu hakların çocuk tarafından tek 
başına kullanılabilmesinin de sınırları vardır. 
Bu sınırı; kanun, çocuğun üstün yararını 
göz önüne alarak belirlemiştir. 

Örneğin; çocuk için ciddi sayılabilecek ve 
sakıncalı olabilecek nişanlanma, evlenme, 
evlatlık olma ve ergin kılınma gibi önemli 
işlemlerde çocuk kanuni temsilcisinin izni 
veya onayı gerekmektedir.[26] Diğer yan-
dan; sınırlı ehliyetsiz çocuklar da tıpkı tam 
ehliyetsiz çocuklar gibi bazı işlemleri kendi-
leri yapamayacağı gibi bu işlemleri onların 
adına kanuni temsilcileri de yapamaz veya 
kanuni temsilcilerinin bu işlemler için ver-
miş oldukları izin veya onay işlemi geçerli 
kılmaz. Çocuğun malları ile bağış yapma, 
vakıf kurma ve çocuk adına kefil olma işlem-
leri; bu kapsamdadır (m.449).

Sınırlı ehliyetsiz sahip çocuklar, dava ehli-
yetlerine sahip olmakla birlikte; kural olarak 
davayı takip ve dava ile işlem yapma ehli-
yetine sahip değildir. Onları, bu davalarda 
kanuni temsilcileri temsil eder. Ancak, sınırlı 
ehliyetsiz çocuklar, tek başına yapabileceği 
işlemlerle ilgili davaları davalı veya davacı 
olarak yürütebilirler.[27]

SONUÇ

Çocuklar; var oluşları sebebiyle korun-
ması gerektiği kadar korunurken güçsüz-
leştirilmemesi gereken varlıklardır. Bu 
sebeple; çocuğa dair bütün düzenlemeler 
yapılır ve uygulanırken çocuğun üstün yara-
rının yanında çocuğun katılma hakkının da 
gözetilmesi gerekmektedir.

[26] Ayrıntılı bilgi için bkz: Emine Akyüz; Çocuk 
Hukuku, 6. Baskı, 2018, Ankara, s. 117-118.

[27] Emine Akyüz; Çocuk Hukuku, 6. Baskı, 2018, 
Ankara, s. 119.

Çocuğun üstün yararı; her somut olayın 
özelliğine göre göz önünde bulundurul-
ması gereken bir kavramdır. Bu bağlamdaki 
değerlendirmeler yapılırken, tıp, psikoloji ve 
sosyoloji gibi bilimler ile hukuk biliminin 
birlikte hareket etmesi ve multidisipliner ve 
interdisipliner bir çalışmanın ortaya konul-
ması gerekmektedir. Bu kavram gözetilirken 
uygulanacak kuralların; çocuğun iradesinin 
ve isteğinin yerini tutması, çocuğun zayıf 
durumunu dengelemesi, ebeveyne ve resmi 
makamlara yol göstermesi ve toplumsal işlev 
görmesi de zorunludur. 

Dolayısıyla; çocuğun üstün yararı, çocu-
ğun iradesinin ve isteğinin yerini tutarken, 
çocuğun katılım hakkının gündeme gelmesi 
söz konusu olacaktır. Bu bağlamda, çocuk-
ların; görüşlerini ortaya koyma ve serbestçe 
ifade etme ve bütün ortamlarda kendile-
rini etkileyen konular ve sorunları öğrenme 
haklarına sahip olmaları elzemdir. İşte tam 
da bu sebeplerle; Türk Medeni Kanunu, 
kişilerin ehliyetlerini düzenlerken çocuğun 
içerisinde bulunduğu bütün bu durumları 
göz önünde bulundurmuş ve buna göre 
düzenlemeler getirmiştir.

Çocuk; ana rahmine düştüğü andan iti-
baren hak ehliyetine sahip olurken, belirli 
bir yaşa geldikten sonra kademeli bir şekilde 
fiil ehliyetine sahip olabilecektir. Bu husus; 
çocuğun öncelikle fiziksel, biyolojik ve 
zihinsel olgunluğa erişmesi gerekliliğin-
den kaynaklanmaktadır. Beyninin ön lobu 
tam anlamıyla gelişimini tamamlamamış 
bir çocuğun; kendisini ilgilendiren önemli 
kararlarda tek başına karar verebilmesi her 
zaman üstün yararına değildir. Bu sebeple; 
bazı durumlarda çocuğun belirli bir yaş 
olgunluğuna erişmesi gerekmektedir. Ancak 
farklı çevrelerde, farklı etkenlerle karşılaşa-
rak büyüyen çocukların biyolojik, fiziksel ve 
zihinsel gelişimlerini aynı şekilde tamamla-
yamamaları sebebiyle; kanun koyucu, bazı 
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hallerde çocuğa ilişkin belirli bir yaş sınırı 
çizmekten kaçınmıştır. Dolayısıyla bu boş-
luğun, çocuğun üstün yararı göz önüne 
bulundurularak, hâkim tarafından, takdir 
yetkisi çerçevesinde, somut olayın özellik-
lerine göre değerlendirilmesi gerekecektir. 
Böylelikle çocuğun katılım haklarının sınır-
ları çocuğun üstün yararı doğrultusunda 
belirlenebilecektir. 

Diğer yandan; öyle bazı olaylar vardır ki 
çocuğun bu işlemleri yapabilmesi için belirli 
bir yaş sınırına ulaşması, çocuğun üstün 
yararı için elzemdir. Bu nedenle, bu durum-
lar; çocuğun üstün yararının bir toplumsal 
işlevinin de olması sebebiyle, yargının tak-
dirine bırakılmamış ve asgari bir yaş sınırı 
belirlenerek kanun koyucu tarafından şüp-
heye yer bırakmayacak şekilde belirlenmiştir. 
Örneğin; çocuğun evlenebilmesi için 17 
yaşını doldurması gerekmektedir. Nitekim 
çocuğun daha erken bir yaşta evlenmesi, 
onun fiziksel, biyolojik, zihinsel ve ruhsal 
gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu 
sebeplerle; her bir olaya ilişkin bu değerlen-
dirmelerin multidisipliner ve interdisipliner 
çerçevede göz önünde bulundurulması ve 
çocuğun üstün yararı doğrultusunda katılım 
hakkının belirlenmesi gerekmektedir.
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Çocuğun Yüksek (Üstün) Yararı
Av. Gökçe ÇİROZ ÜNLÜ

Ankara Barosu ÇHM Üyesi

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşmesi’nin 3. maddesi 
uyarınca, 

“1) Kamusal ya da özel sosyal yardım kuru-
luşları, mahkemeler, idari makamlar veya 
yasama organları tarafından yapılan ve çocuk-
ları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun 
yararı temel düşüncedir.”

Çocuğun yüksek (üstün) yararı kav-
ramı ilkin 1959 tarihli BM Çocuk Hakları 
Bildirgesi’nde (İlke 2)[1] yer almış daha sonra 

[1] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK 
HAKLARI BİLDİRGESİ, 20 Kasım 1959 
(RG 27.01.1995 sy. 22184)
İlke 2; Çocuk, özel olarak korunur, yasalar 
ve başka yollarla sağlıklı ve normal biçimde, 
özgürlük ve saygınlık koşullarında bedensel, 
zihinsel, ahlaki, manevi ve toplumsal olarak 

1985 tarihinde Türkiye tarafından kabul 
edilen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılı-
ğın Önlenmesi Sözleşmesinde[2] (madde 5 ve 

gelişmesine olanak sağlayacak fırsat ve 
kolaylıklardan yararlanır. Bu amaçla çıkarılacak 
yasalarda, çocuğun çıkarları önde gelir.

[2] Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşme’nin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna ilişkin 11 Haziran 1985 
tarih ve 3232 sayılı Kanun, 25 Haziran 1985 
tarih ve 18792 sayılı Resmi Gazete
Madde 5 – Diğer uygun önlemler Taraf 
Devletler aşağıdaki bütün uygun önlemleri 
alacaklardır: a) Her iki cinsten birinin aşağılığı 
veya üstünlüğü fikrine veya kadın ile erkeğin 
kalıplaşmış rollerine dayalı ön yargıların, 
geleneksel ve diğer bütün uygulamaların 
ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla 
kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış 
kalıplarını değiştirmek; b) Anneliğin sosyal 
bir görev olarak anlaşılmasını ve çocukların 
yetiştirilmesi ve gelişiminde kadın ve erkeğin 
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16)[3] vurgulanmış olup, bu tarihten sonrada 
birçok uluslararası antlaşmada kullanılarak 
literatürde yer almıştır.

Ancak Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi 
(ÇYYİ) BM Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin 3 ncü maddesi ile taraf dev-
letlerin hukuk düzenlerine ciddi anlamda 
etki ederek, ÇYY’nı yalnızca Aile Huku-
kunun konusu olmaktan çıkarmış ve bütün 
bir yargı sistemi ile kamu hukuku ve kamu-
sal alanda da uygulama sahası bulmasını 
sağlamıştır.

BM Çocuk Hakları Komitesi bir tür şem-
siye vazifesi görmek üzere belirlediği dört 
temel ilkeden birinin ÇYY olduğunu da 
vurgulayarak, sözleşmenin uygulanmasında 
ÇYY’nı zorunlu bir ön koşul haline 
getirmiştir.

ortak sorumluluğunun tanınmasını öngören 
ve her durumda çocukların çıkarlarını her 
şeyden önce gözeten anlayışa dayanan bir aile 
eğitimini sağlamak.
Madde 16 – 1. Taraf Devletler kadınlara 
karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda 
ayırımı  önlemek için gerekli bütün önlemleri 
alacaklar ve özellikle kadın erkek eşitliği  
ilkesine dayanarak kadınlara aşağıdaki hakları 
sağlıyacaklardır:
f  – Her hâl ve kârda çocukların çıkarı en üst 
düzeyde tutularak ulusal yasalarda mevcut veli, 
vasi, kayyum olma ve evlât edinme veya benzeri 
müesseselerde eşit hak ve sorumluluklar,  
olması için yasama dahil gerekli tüm önlemler 
alınacaktır.

[3] Türkiye, Sözleşme’nin 15. maddesinin 2. ve 
4. fıkraları ile 16. maddesinin 1. fıkrasının 
(c), (d), (f ) ve (g) bentlerine, bu maddelerde 
düzenlenen hükümlerin o dönemde 
yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu’nun 
ilgili hükümleri ile tamamen bağdaşmadığı 
gerekçesiyle çekince ile taraf olmuştur. 
Türkiye, 30 Eylül 1999 tarihli beyanı ile de 
Sözleşme’nin 15. maddesinin 2. ve 4. fıkraları 
ile 16. maddesinin 1. fıkrasının (c), (d), (f ) ve 
(g) bentlerine koyduğu çekinceyi kaldırdığını 
ifade etmiştir.

Çocuğun yüksek yararı ilkesini tüm 
yönleri ile kavrayabilmek için öncelikli 
olarak çocuğa bakışımızı doğru tanım-
lamamız gerekir. Türkiye’deki hukuki 
düzenlemelerde Ceza Kanunu’nun 6. 
maddesine göre, çocuk denince henüz 18 
yaşını doldurmamış kişiler anlaşılır. 5395 
sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 3. mad-
desinde de 18 yaşını doldurmamış kişi bu 
Kanun’un uygulanmasında çocuk sayılır 
denmektedir. Medeni Kanun’un 11. mad-
desinde 18 yaş, erginlik (reşitlik) yaşı olarak 
kabul edilmiştir. Nihayetinde BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nin 1 nci maddesi ile 18 
yaşın altındaki her insan çocuktur. 

Yaşın temel alındığı bu tanımlar nicel bir 
kıstas üzerine şekillendiğinden, uygulamada 
ya da gündelik hayatta çocuğu anlamlandır-
mamıza gerçekçi bir katkı sağlamaz. Esasen 
çocuk, ana rahmine düştüğü andan itibaren 
temel insan haklarına sahip, tıpkı yetişkinler 
gibi hayatın içinde yer alması lazım gelen 
birer bireydir. Bu nedenle; öncelikli olarak 
çocuğa dair tüm tavır, karar ve davranışla-
rımızda ve çocuğun toplumsal resimdeki 
yerini belirlerken bir tür küçük yetişkin ile 
değil, bir bireyle, gerçek ‘’biri’’ ile muhatap 
olduğumuzu hatırlayarak hareket etmemiz 
gerekir. ÇYY ilkesinin tüm çocuk hakları 
açısından bir şemsiye vazifesi görmesinin 
temel nedeni de budur.[4] 

Yetişkinler olarak gündelik hayatımızda 
birçok kez çocuklarımızın da birer birey 
olduğunu kabul ettiğimizi ve onlara saygı 
duyduğumuzu açıkça ifade etmemize kar-
şın davranışlarımız aksi yöndedir. Çocuğa 

[4] Şemsiye Haklar ve Genel İlkeler (Madde 2, 3, 
6, 12)
•	 Ayrım Gözetmeme
•	 Çocuğun Yüksek Yararı
•	 Yaşama, Hayatta Kalma, Gelişme Hakkı
•	 Kendini ilgilendiren tüm yasal ve idari 

süreçlere Katılma Hakkı
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şiddetle reddetmesine rağmen elimizde 
kaşıkla ve baskıcı bir ısrarla yemek yedir-
meye çalışırız, okula giderken elinden 
tuttuğumuz çocuğu yavaş yürüdüğü için, 
farkında olmadan çekip neredeyse peşimiz-
den sürükleriz, “yaramaz’’, “tembel’’, “cadı’’, 
“sorumsuz’’ gibi kime söylenirse söylensin 
rahatsız edici ve esasen hakaretamiz kelime-
leri çocuklarımıza çok kolay sarf ederiz. Her 
ne kadar basit görünse de gündelik hayata 
dair bu tür küçük örnekler temelde bizim 
çocuğa yaklaşımımızın ve sözle ifade ettiği-
miz saygının gerçek niteliğini ortaya koyar. 
Aslınsa kural oldukça basittir, patronunuza, 
eşinize, arkadaşınıza yapamayacağınız şeyleri 
çocuklara da yapamaz, yetişkinler için kırıcı 
yahut hakaret sayılan sözleri çocuklara da 
söylemezsiniz.

ÇYY kavramı genel olarak çocuğun esen-
liğini ifade etse de çocuğun çevresi, iradesi, 
deneyimleri, ebeveynlerinin yanında olup 
olmaması gibi birçok faktöre göre değiş-
kenlik gösterdiğinden soyut ve özneldir. 
Bu nedenledir ki; ÇYY belirlenirken hangi 
kıstas ve kriterlere göre hareket edileceği, 
sözleşmeye uygun hangi yasal ve idari 
düzenlemelerin yapılması gerektiği ve bun-
ların uygulanabilirliği tüm taraf devletlerde 
uzunca bir süre tartışılmıştır. Bu nedenle 
BM Çocuk Hakları Komitesi[5] tarafından 
hem kavramı açıklayıcı hem de taraf devlet-
lere yol göstermesi amaçlanan birçok ifade 
ve genel yorum yayımlanmıştır. Komite; 
Şiddetin Her Türünden Korunma ile ilgili 
genel yorumunda[6] da “Çocuğun yüksek 
yararının ne olduğuna ilişkin yetişkin kişi-

[5] Çocuğun Yüksek Yararının Belirlenmesine Dair 
BMMYK Kılavuz İlkeleri için bkz; https://
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/
opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=55fa69594

[6] Çocuğun şiddetin her türünden masun olma 
(korunma) hakkına dair 13 Sayılı Genel 
Yorum (2011), paragraf 59 ve çocuğun yüksek 
yararının öncelikli olarak dikkate alınması 
hakkına dair 14 Sayılı Genel Yorum (2013).

nin yargısı sözleşmede öngörülen tüm hak-
larına saygıdan üstün gelemez.” diyerek ana 
hatları ile ÇYY nın kapsamını belirlemiştir.

ÇYY belirlenirken dikkate alınması gere-
ken en önemli unsur, çocuğun kendi irade-
sidir. Zira bazı durumlarda aksi mümkün 
olsa da genel anlamda çocuğun istek ve ira-
desine tamamen karşıt bir durumla -çocuğa 
“rağmen”- çocuğun esenliğini korumak ve 
çocuğun saygı duyulması gereken iradesini 
göz ardı etmek çocuğun üstün yararını sağ-
lamayacaktır. Çocuğun menfaati ile gerçek 
iradesinin birbirine tamamen zıt olduğu 
durumlarda bile ÇYY gözetilirken farklı 
çözüm yolları denenerek bir denge sağlan-
ması gerekmektedir.

Bazı hallerde ise ÇYY ile ana-babanın 
yararı, başka çocukların yararı ve toplu-
mun menfaatinin çatışması söz konusu 
olabilmektedir.

Bu kapsamda, Anayasa’nın “Ailenin 
Korunması ve Çocuk Hakları” başlıklı 41. 
maddesinde; “her çocuğun, korunma ve 
bakımdan yararlanmaları, yüksek yararlarına 
açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babalarıyla 
kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme 
hakkına sahip olduğu” düzenlenmiştir. 
Ayrıca aynı madde ile “devletin, her türlü 
istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu 
tedbirleri alma yükümlülüğü” düzenlenmiş-
tir. Anayasa’dan hareketle 5395 sayılı Çocuk-
ları Koruma Kanunu’nun (ÇKK) 4. mad-
desi[7] Sözleşme’ye uygun düzenlenmiştir. 

ÇKK’ nın uygulanmasındaki ilkelerden 
biri çocuğun esenliğinin ve yararının korun-
ması olarak belirlenmiştir. Şayet çocuğun 
hayatı, hakları ve gelişimi ebeveynleri ya da 

[7] 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu; Temel 
İlkeler
Madde 4 – (1) Bu Kanun’un uygulanmasında, 
çocuğun haklarının korunması amacıyla b) 
Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi,
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vasisi tarafından tehdit edilir ise, ÇYY na 
ilişkin tedbirlerin gecikmeksizin alınması 
gerecektir. Yine 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu’nun “Çocuğun Korunması” baş-
lıklı bölümünde 346. madde ile “Koruma 
Önlemleri başlığı” ile “çocuğun menfaati ve 
gelişmesi” kavramı yer almıştır. Yine aynı 
Kanun ile çocuğun ana babadan ayrılma 
halinde de çocuğun yararının gözetileceği 
düzenlenmiştir[8].  Yargıtay’ın ana-baba-
çocuk ilişkileri konularında Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin 3 ncü maddesi atfı ile ÇYY 
ilkesinin doğrudan uygulanabilir olduğuna 
ilişkin kararları mevcuttur.[9]

Çocuğun yararının diğer çocukların men-
faatleri ile çatışması halleri diğer çatışma 
hallerine nazaran daha az görülmekteyse 
de, bir tercih söz konusu olduğunda yine 
çocuk hakları sözleşmesinde yer alan temel 
ilkeler ışığında çocukların ayrımcılığa maruz 
kalmasına müsaade etmeksizin, somut ola-
yın niteliklerine göre bir denge gözeterek 
hareket edilmesi gerekmektedir. Her halü-
karda çocuk ile ilgili önemli kararlar alınır-
ken ayrım gözetmeksizin çocuğun katılımı 
garanti altına alınmalı ve değerlendirme 
sürecine uzmanlar dâhil edilmek sureti ile 
karar verilmelidir. Çocuğun yaşına ve yet-
kinliklerine göre sürece mutlaka dâhil edil-
mesi ÇYY nı sağlamak bakımından olmazsa 
olmazdır.

[8] TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, 
VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN 
UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK, 
Yayımlandığı R. Gazete’nin Tarihi: 16.9.1965, 
No: 12102, Bakanlar Kurulu Kararı’nın 
Tarihi: 24.7.1965, No: 6/5100

[9] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2018/2-1072 
E; 2019/185 K, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
2014/2 –1426 E; 2016/1037 K, Yargıtay 2. 
Hukuk Dairesi 2015/24240 E; 2017/3457 
K, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/832 E,; 
2016/832 K, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 
2014/27852 E; 2015/249 K, Yargıtay 2. 
Hukuk Dairesi 2014/4755 E; 2014/14882 K

Çocuğun Yüksek Yararının toplumsal 
menfaatler ile çatışması da söz konusu ola-
bilir. Bu gibi durumlar genellikle kaynakla-
rın dağıtımı noktasında ortaya çıkmakla, bu 
halde de idareler yine de çocukların men-
faatini yok saymadan dengeli ve ÇYY’nı 
gözetecek bir çözüm yolu bulmalıdır.

Çocuğun Yüksek Yararı ilkesini uygula-
ması lazım gelenler öncelikle taraf devletler 
olduğundan, devlet var olan çocuk koruma 
sistemini geliştirmek, idari mekanizmaları 
ÇYY nı gözetecek biçimde koordine etmek 
ve en iyi çözümü bulmak amacı ile uzman-
ların katılımını da sağlayarak gerekli prose-
dürleri belirlemekle mükelleftir. Çocuğun 
Yüksek Yararı kavramı şimdiye değin ağır-
lıklı olarak yargının alanını ilgilendiren bir 
husus gibi anlaşılsa da, esasen idarenin de 
sorumluluk alması ve harekete geçmesini 
gerektiren bir kavramdır.

BM Çocuk Hakları Komitesi’nin 2013 
tarihli Çocuğun Yüksek Yararının dikkate 
alınması ile ilgili 14 Nolu Genel Yoru-
munda; taraf devletlerin;

•	 Herhangi bir kamu kurumu tarafın-
dan gerçekleştirilecek her girişimde 
ÇYY ilkesinin gerektiği gibi içselleş-
tirilmesini ve tutarlı olarak uygulan-
masını sağlama ve

•	 Çocukları ilgilendiren tüm yargı 
kararlarının yanı sıra idari kararla-
rın ve ayrıca politika ve yasal düzen-
lemelerin ÇYY nın birinci planda 
dikkate alınarak gerçekleştiğini gös-
terme yükümlülüğü olduğu açıkça 
belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi[10], Yargıtay ve 
yerel mahkeme kararlarında “çocuğun 

[10] Anayasa Mahkemesi Dilek Tsakiridis 
Başvurusu 09.06.2020 tarihli kararı, 
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üstün yararı’’ kavramı uygulama alanı bulup, 
atıflar yapılmışsa da ne yazık ki henüz 
hiç bir Danıştay kararında ÇYY ilkesin-
den bahsedilmemiş ve bu yönde de karar 
verilmemiştir.

Oysaki idari işlem ve eylemlerin tümünde 
de yukarıda değindiğimiz üzere ÇYY ilkesi 
uygulanmalıdır.

Özetle, her idari makam, her yargı organı 
ve yukarıda sayılan tüm kurum ve kuruluşlar 
yani esasen her yetişkin Çocuğun Yüksek 
Yararını korumak ve gözetmekle sorum-
ludur. Zira gündelik hayatta bir yerdeki 
imar düzenlemesi şayet çocukları da ilgi-
lendiriyor ise örneğin oyun parkı alanı orta-
dan kalkacaksa çocuklara da fikrini sormak 
gerekecektir. Bunun için yerel idarelerde 
çocuk meclisleri oluşturulmalı ve bu mec-
lisler göstermelik olmaktan öteye giderek bir 
görüş ve karar merkezi halini alabilmelidir. 
Çocukların okul hayatlarına ilişkin düzen-
lemelerde okul idareleri ve eğitime dair yasal 

Anayasa Mahkemesi’nin 25.06.2015 tarih ve 
2013/3434 başvuru numaralı kararı, Anayasa 
Mahkemesi’nin 2013/3434 başvuru nolu ve 
25.06.2015 tarihli kararı.

düzenlemeler öncesi eğitim komisyonları o 
yaştaki çocuklardan fikir, öneri ve şikayetle-
rini alarak bir consessusa varmalıdır. Bu tür 
yasal düzenlemeler öncesi çocukların ilgili 
komisyonlarda bir ya da iki kişilik temsilci 
kadroları ile kendilerine yer bulmalarının 
yeterli olmadığı, anket, öneri butonu gibi 
araçlarla, bilişim imkanları da kullanıla-
rak geniş çocuk kitlelerinden fikir alınması 
gerektiği açıktır.

Yasal düzenlemelerde çocuğun menfa-
atinin ön planda tutulacağının belirlen-
mesi ancak çocuğu doğrudan ilgilendiren 
gündelik hayata dair iş ve işlemlerde hiçbir 
biçimde çocuğun varlığını kabul etmemek 
ne yazık ki çocuğun üstün yararı ilkesinin 
kağıt üzerinde kalmasına neden olmaktadır. 
Mesele en başta ifade etmeye çalıştığımız 
üzere çocuğa bir birey olarak yaklaşabilme 
becerisinde gizlidir. Ve bu yalnızca ebeveyn-
ler, yargı organları, öğretmenler, pedagoglar 
gibi yetişkin ‘’kişiler’’ ile sınırlı olmayıp, 
esasen devletin bakış açısı olmalıdır.

Çünkü;

İnsanlığın, çocuğa verebileceğinin en iyi-
sini vermesi gerekir.
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Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi
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2005 yılında Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini 
tamamlamıştır. Aynı yıl önce Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 
Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans 
eğitimine, ardından da araştırma görevlisi 
olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
Anabilimdalı’nda göreve başlamıştır. 

2007 yılında iki ay süreyle Fransa 
Hükümet Bursu’yla Lyon-3 Jean Moulin 
Üniversitesi’nde yüksek lisans tez konusuyla 
ilgili araştırmalarda bulunmuştur. “Ceza 
Hukuku’nda Zamanaşımı” başlıklı yüksek 
lisans tezini 2007 yılında bitirerek aynı yerde 
doktora eğitimine başlamıştır. Doktora tez 
araştırması sırasında 7 ay süreyle Roma ve 
Bologna Üniversiteleri’nde bulunmuştur. 

“Türk Ceza Hukukunda Cinsel Özgür-
lüğe Karşı Suçlar” adlı doktora tezini 2013 
yılında tamamlamıştır. 2019 yılında Ceza 
Muhakemesi Hukukunda Adil Yargılanma 
Hakkı Bağlamında Çelişme ve Silahla-
rın Eşitliği isimli doçentlik monografisini 
yayımlamış ve aynı yıl doçent ünvanını 
almıştır. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca 
bilmektedir.

– Çocuğa yönelik cinsel istismarın TCK 
m.103/2 kapsamı dışında kaldığı hallerde 
veya cinsel taciz suçu çocuğa karşı işlen-
diğinde Cumhuriyet Savcılarınca mağdur 

çocuğun beyanının kollukta alınması 
yönünde talimatlar verilmektedir. Cinsel 
istismar mağduru çocukların beyanları-
nın alınması sürecini, CMK’nın 236 ve 
52 maddeleri ile birlikte değerlendirebilir 
misiniz?

Kırılgan mağdurların içinde en büyük 
grubu çocuklar oluşturmaktadır. CMK’nın 
236. maddesiyle, kırılgan mağdurun içinde 
bulunduğu şartlara uygun bir muameleye 
tabi tutulması amaçlanmaktadır. Bu uygu-
lamanın, cinsel saldırı ve konumuz özelinde 
çocukların cinsel istismarı suçunun nitelikli 
şekliyle sınırlanmasının tek nedeni ekono-
mik ve fiziksel imkansızlıklar. Sorun bu 
merkezlerin olası ağır iş yükü karşısında, iş 
yükünü karşılayacak personele sahip olma-
masıyla ilgili. Doğrusu, her türlü cinsel istis-
mar iddiasında, mağdur çocuğun beyanının 
çocuk izlem merkezinde alınmasıdır. Kol-
luğa göndermek asla kabul edilemez. Bu 
hassas bir mesele ve çocuk izlem merkezi 
dışındaki çözümler mağdur haklarına ilişkin 
gelişmelere de uygun değil.

Türkiye Cumhuriyeti, mevzuat konu-
sunda önemli gelişmeler kaydetti. Ancak 
konu mağdura verilecek hizmet olunca; 
gelişme sadece kanunu değiştirmek, yönet-
melik çıkartmakla olmuyor. Personel, ekip-
man, yer vs. gerekli. İş eninde sonunda 
merkezlerin yeterli olup olmadığına daya-
nıyor ve bu sonuçta ekonomik bir mesele. 



28 Çocuk Hakları Gündemi | 2021/1

Ankara’da bile çocuk izlem merkezleri iş 
yükünü karşılamak için yeterli değil. Taş-
rada ise bambaşka bir problemler ve çok 
sayıda eksik var.

– Cinsel istismar davalarında maddi 
gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla mağ-
dur çocukların soruşturma evresindeki 
beyanlarıyla yetinilmeyip (beyan ÇİM’de 
alınmış dahi olsa) tensip zaptı ile birlikte 
mağdur çocukların duruşmaya davet edil-
mesine karar verilmekte. Maddi gerçeğin 
ortaya çıkartılması amacı bağlamında, 
bu uygulamayı değerlendirebilir misiniz?

Muhakeme hukuku konusunda kural 
koyarken maddi gerçeğin ortaya çıkartılması 
amacı büyük önem taşıyor. Ancak maddi 
gerçeğin ne pahasına olursa olsun ortaya 
çıkartılması düşüncesi kabul edilemez. 
Bunun adil yargılanma hakkı bakımından, 
sanık ve mağdurun haklarını koruma ama-
cıyla kabul edilen bir takım somut sınırları 
var. Burada çatışan menfaatler var ve bun-
ların bir şekilde dengelenmesi ihtiyacı söz 
konusu.

CMK’nın 236/2. maddesinde yer alan 
bir kez dinleme kuralı, uygulamada bekle-
nen etkiyi sağlamadı. Şimdi kanun koyucu 
yeni bir çözüm olarak, adli görüşme odaları 
kozunu ileri sürdü. Dolayısıyla çocuk dinle-
necekse bile duruşma salonuna gelmeyecek, 
adli görüşme odasından veya çocukların cin-
sel istismarı suçunun nitelikli şeklinde çocuk 
izlem merkezinden salona bağlanacak.

01.04.2021 tarihinde Adli Görüşme 
Odaları’nın kullanımıyla ilgili Genelge 
yayımlandı. Bu tür bir düzenleyici işlemle, 
adli görüşme odalarının idari işleyi-
şini düzenleyebilirsiniz. Ancak konunun 
muhakeme usulüne ilişkin boyutu, ancak 
kanunla düzenlenebilir. Tersi bir düzenleme, 

Anayasa’nın 138[1] ve 142[2]. maddelerine 
aykırı olur.

Uygulamada adli görüşme odalarının iş 
yükü yarattığına ve işi uzattığına dair bir 
inanç var. Sanırım Adalet Bakanlığı’nın bu 
genelgeyi yayımlamasının en önemli sebebi 
bu. Adli görüşme odaları mağdur haklarının 
bir gereği, yurt dışında benzer örnekleri olan 
modern bir gelişme.

Mahkemeler tarafından yargılamanın 
planlı bir şekilde yapılması, bu odanın kulla-
nımı için randevu alınması lazım. Bunların 
hepsi iyi bir organizasyon gerektiriyor. İş 
yükü denilen şey bu. Yani olması gereken. 
Modern gelişmelere direnenler, sonunda 
çağdışı kalmaya mahkumdur. Mağdurun 
korunması gereken haklı menfaatleri, iş 
yükü bahanesinin ardına sığmayacak kadar 
büyük bu noktada.

Direnci kırmanın tek yolu ise meslek içi 
eğitimdir. Bugünün hızlı değişen dünya-
sında; hukuk fakültesini bitirdiği nokta-
dan ileri adım atmayı, gelişmeyi öğrenmeyi 
reddedenler, meslek içinde geride kalmalı. 
Sistemi bu şekilde dizayn etmez, meslek 
içi eğitime hakim ve savcıların terfilerinde 
gereken önemi vermezsek, bu tür dirençleri 
kırmak çok daha zor olur.

– CMK’nın 236. maddesinde bahse-
dilen özel ortamlar adli görüşme odaları 
değil midir?

Elbette, çocuklar bakımından adli 
görüşme odaları ve çocuk izlem merkezleridir 

[1] T.C. Anayasa madde 138/2: “Hiçbir organ, 
makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin 
kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; 
tavsiye ve telkinde bulunamaz.”

[2] T.C. Anayasa madde 142/1: Mahkemelerin 
kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 
yargılama usulleri kanunla düzenlenir.
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kastedilen. Ancak Kanun’da isimlerinin 
açıkça yazılması yoluna gidilmemiştir.

Burada mesele yer değil, uzman aracı-
lığıyla beyanının alınmasıdır. Yani doğru-
dan soru sorulamamasıdır. Doğrudan soru 
sorma, ceza muhakemesinde çok önemli 
bir araç, ancak yıpratıcı ve zor bir sürece 
dönüşebiliyor bazen.

Doğrudan soru sorma kuraldır, ancak her 
durumda doğrudan soru sorulacaktır demek 
değil bu. Mağdurun kırılgan olması buna bir 
örnektir. AİHM’de bu noktada mağdurun 
özel durumunu, soru sorma hakkının fark-
lılaşmasına yol açan makul bir sebep olarak 
görüyor. Sonuç olarak savunma hakkı doğru 
bir biçimde dengelendiği sürece, doğrudan 
soru sorulmanın istisnaları da makul ve adil 
yargılanma hakkına uygun oluyor.

– Peki, çocukların cinsel istismarı suçu 
ve TCK’da yer alan düzenleme hakkında 
başka neler söyleyebilirsiniz?

TCK’ya çocuğun teşhirciliğe yönlendi-
rilmesi bağlamında bir madde eklenmeli. 
Çocukların görüntülü görüşme esnasında 
bir yetişkin veya başka bir çocuk tarafından 
örneğin “cinsel organını göstermek, kıya-
fetlerini çıkartmak” gibi eylemlerde bulun-
masının istenmesi durumunda, cinsel taciz 
suçunun yaptırımı yetersiz kalıyor. İtalyan 
Ceza Kanunu’nda da böyle bir düzenleme 
var mesela.

Öyle kişiler vardır ki çocuktan rızayı elde 
etmeleri çok kolaydır. Eğiticilerin, yakın 
akrabaların, koruyucu ailelerin çocuktan 
rızayı elde etmeleri çok kolay örneğin. 
Çünkü bu kişilerin çocuk üstünde nüfuzu 
var, adeta oyunun kurallarını çocuğa öğre-
ten kişiler bunlar. Alman Ceza Kanunu’nun 
sistematiğinde, çok doğru bir yapı var. 
Çocuğun rıza verdiği kişiler, onun üze-
rinde nüfuz sahibi olan kişiler olduğunda, 

cinsel davranışa rıza gösterme yaşı yukarı 
çıkıyor da bu yönde düzenlemeye ihtiyaç 
var. TCK’nın 104. maddesine 6545 sayılı 
Kanun’la iki fıkra eklendi. Bunun yerine bu 
hipotezlerin, bahsettiğim şekilde çocukların 
cinsel istismarı suçunun altında, rıza verme 
yaşı yükseltilmek suretiyle düzenlenmesi 
daha doğru olurdu.

Bir eksiklik de TCK’nın 102 ve 103. mad-
delerinde katlanma hipotezinin eksik olma-
sıdır. Kanun, organ-cisim sokma hipotezi 
üzerine kurulu. Bir failin, iki kişiyi birbiriyle 
cinsel ilişkiye girmeye zorlaması durumunda 
mevcut uygulamada faile birinci fıkradan ve 
ikinci fıkradan iki ceza veriliyor. Oysa, iki 
mağdur bakımından da nitelikli hal uygu-
lanabilmeli. Kanun’un bu yönde değişmesi 
lazım.

– Cinsel istismar suçlarında her iki tara-
fın da çocuk olması durumunda nasıl 
bir yol izlenmelidir veya bir düzenleme 
gerekli midir bu konuda?

Bir çocuk başka bir çocuğa karşı cinsel 
istismar suçunu işleyebilir. Ancak burada 
konumuz bu değil.

Burada konu; geçersiz dahi olsa, akranlar 
arasında zorlama olmaksızın gerçekleşen 
cinsel davranışlar sorunu aslında. Biliyor-
sunuz cinsel davranış sadece cinsel ilişkiden 
ibaret değil. Temas şeklinde gerçekleşen, 
cinsel özgürlüğü ihlal etmeye elverişli her 
türlü davranış bu kapsama giriyor. Öpme, 
dokunma, okşama, el ele tutuşma gibi geniş 
bir davranış yelpazesinden bahsediyoruz.

Akran olmayı esas alan bir yaş farkı ile 
ilgili bir düzenleme getirilmesi şart. Aksi tak-
dirde 15’ten büyük olan fail, 15’ten küçük 
olan mağdur oluyor. Ama aslında her ikisi 
de akran. Aslında istismar dediğimiz şey 
tecrübeli birinden tecrübesiz birine dönük-
tür. Akran cinselliği bakımından, zorlama 
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olmaksızın gerçekleşen davranışları kapsa-
mına alan bir şahsi cezasızlık nedeni Türk 
Ceza Kanunu’na eklenmelidir. İtalyan ve 
İsviçre Ceza Kanunları’nda benzer düzen-
lemeler var. Bu Kanunlar’da, üç yaş farkın 
esas alındığını görüyoruz.

– Erken yaşta evliliklerle ilgili ne 
düşünüyorsunuz?

Erken yaşta evlilik olabilmesi için önce-
likle evlenme yaşını sağlamış bir birey olması 
lazım. Bir kere burada, hukuki anlamda bir 
evlilik olmadığını kabul etmemiz gerekiyor 
tartışma konusu olan örneklerde. Evlen-
menin dinsel töreninin yapılması bir şeyi 
değiştirmiyor.

Bu genellikle, gençler birbirini tanımış 
evlenmiş diye yansıtılıyor ama çoğunlukla 
öyle değil. Sorun olan örneklerde görüyoruz 
ki, erkek kız çocuğunun akranı falan değil, 
o yaş için ciddi sayılacak bir seviyede yaş 
farkı var aralarında. Örneğin kız çocuğu 
15 yaşın altında, diğeri 20 yaşın üstünde 
bir erkek. Bu kişilerin çoğunlukla ortak bir 
yaşam alanı yok, işin içinde en az bir ve 
çoğunlukla daha fazla sayıda bu işe aracılık 
eden yetişkin var. Başlık parası meselesi var, 
resmen evlenemeyeceği herkes tarafından 
bilinen bir kişi için evlenmenin dinsel töre-
nini organize etmek var.

Bu işi organize eden insanlar; ebeveyn-
ler, akrabalar, eş-dost her kimse Türk Ceza 
Kanunu’na açıkça karşı çıkıyorlar. Ancak 
sorun çoğunlukla, evlendikleri söylenen bu 
kişiler birlikte yaşamaya başladığında değil, 
cinsel ilişkiye girip çocuk sahibi oldukla-
rında kamu makamlarının önüne geliyor.

Hatta dönem dönem gazetelerde, ajans-
larda haberlere çıkıyorlar. Bu haberlerde de 
olan bitenin, içten içe övüldüğünü görüyo-
ruz. İsteyen, istediğiyle istediği şekilde bir-
likte yaşar. Çocuk kötü muamele görmediği 

sürece orada bir sorun yok. Ancak 15 yaşın 
altındaki çocukla cinsel davranışta bulun-
mak çocukların cinsel istismarı suçudur. 
Cinsel ilişkiye girmek suçun nitelikli şek-
lidir. Buna ek olarak bu tür davranışları 
övmek de “suçu ve suçluyu övme” suçuna 
vücut verir. Bu sorunun kaynağı, bazı çev-
relerde çocuklarla cinsel davranışların özen-
dirilmesi, teşvik edilmesidir.

Dolayısıyla sorunun kökeni evlenmek 
değil, sorun rıza verme yaşından önce cinsel 
davranışta bulunmak, çocuğu bunu yönlen-
dirmek. Bu ikisi hep aynı problemmiş gibi 
tartışılıyor; ancak değil. Zorla evlendirmek 
başka bir mesele, erken yaşta cinsel davranış 
başka bir mesele. Tabi ki evlilik sonucunda 
cinsellik yaşandığını biliyoruz. Ancak bu iki 
meseleyi birbirinden ayrı tartışmamız gere-
kiyor. Çünkü birlikte tartıştığımız zaman, 
öngörülmüş tuzağa düşmüş oluyoruz. Tuzak 
ne? Tuzak, 16 yaşında zaten mahkeme kararı 
ile evlenebiliyor, o zaman neden daha erken 
yaşta cinsel davranışta bulunamasın söylemi.

Halbuki cinsel davranışa rıza yaşı; ergen-
likle cinsel davranışa rıza gösterebilme bece-
risiyle, insanın psiko-seksüel gelişimiyle 
ilgili. Evlenmek ise bir sözleşme. Biz buna 
her ne kadar toplumsal, duygusal vs. anlam 
yüklesek de, sonuçta evlenme bir sözleşme 
ve fiil ehliyeti ile ilgili kurallara tabi. Kaldı ki 
ister ileride evlenmek amacıyla cinsel ilişkiye 
girin, ister başka amaçla. İsterseniz sonra 
evlenin, ister evlenmeyin. Bunun zaten ger-
çekleşmiş olan suç üzerinde herhangi bir 
etkisi yok.

– Mülteci çocuklarla ilgili olarak da 
kendi ülkelerinde çocuk yaşta evlilikle-
rin yasal olduğu savunmasını yapan pek 
çok failin eylemi cezasız kalıyor. Suçun 
işlendiği yer, kamu düzeni ve kanunlar 
ihtilafı açısından hiçbir değerlendirme 
yapılmaksızın sanıkların bu yöndeki 
beyanları yeterli kabul edilebilir mi?
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Bu sorun, az önce bahsettiğim sorunun 
meşrulaştırılmasına ilişkin harika bir fır-
sat olarak doğdu. Birtakım ülkelerde 12, 
13 yaşında evlenmenin yasal olması söz 
konusu olabilir. Biz o ülkelerin sistemini 
değiştiremeyiz.

Bu kişilerin nüfus kayıtları, yaşlarının 
belirlenmesi konusunda ciddi sorunlar 
var. Eğer gerçekten evlilerse, biz bu evliliği 
geçerli kabul ediyorsak TCK’nın 102/2. 
maddesinin uygulanması düşünülebilir. Bili-
yorsunuz bu hüküm eşler arasında cinsel 
saldırıyı şikayete bağlı kılıyor. Bu durumda 
eşi şikayet etmediği sürece, olay adliyeye 
intikal etmeyecek.

Bunun dışında mülkilik ilkesinin gereği 
olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin toprakla-
rında, Türk kanunları uygulanır. Dolayısıyla 
TCK’nın hükümleri, bu kişiler için de aynı 
şekilde uygulanmalı.

– Sarkıntılık suçunda örneğin suçun 
faili küçükse şikâyete tabi tutulmuş, 
burada kimin şikâyet edebileceği kanunda 
açıkça belirtilmişken reşit olmayanla cin-
sel ilişki suçunda belirtilmemesi durumu 
nereden kaynaklanıyor? Birinde şikayetçi 
olabilenler belirtilmişken, diğerinde 
belirtilmemiştir.

Biliyorsunuz 2005 öncesinde cinsel suçla-
rın tamamı genel ahlak ve adaba karşı suç-
lar arasında yer alıyordu. Eski kanun 1925 
tarihliydi, erkek egemen bir dünyanın bakış 
açısıyla yazılmıştı. Olayları içinde doğduğu 
tarih şartlar içinde değerlendirmek gerekir. 
O günden bugüne kadın erkek eşitliği ve 
cinsel davranış konusunda köprünün altında 
çok sular aktı.

Bugünün dünyasında biz cinsel suçların 
bireye karşı işlenen ve o kişiye ait bireysel 
bir değer olan cinsel özgürlüğü ihlal eden 
suçlar olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla 

cinsel suçların şikayete bağlandığı hallerde, 
şikayet hakkının sahibi kişinin kendisidir, 
eğer kanunda belirttiğiniz şekilde aksi yönde 
bir belirleme yoksa.

Bu tartışma aslında reşit olmayanla cin-
sel ilişki suçunda, şikayet hakkının sahibi 
kimdir tartışmasından doğmuştur. Eskiden 
bu suç genel ahlaka ve adaba karşı suçlar 
arasındayken şikayet hakkı ebeveynlere aitti 
ve o dönemde bu kendi içinde mantıklıydı. 
Ancak mevcut durumda reşit olmayanla 
cinsel ilişkide, cinsel ilişkiye rıza veren 
15-18 yaş arasındaki çocuk, canı isterse 6 ay 
içinde faili şikayet edebiliyor. Burada sorun, 
şikayet hakkının sahibi değil, bizzat reşit 
olmayanla cinsle ilişkinin suç olmasından 
kaynaklanıyor. Avrupa’da, hiçbir modern 
ceza kanununda böyle bir suç bulamazsı-
nız. Zira çocuğun ya cinsel davranışa rıza 
gösterme imkanı vardır ya yoktur. Bunun 
ortası olmaz, olunca da böyle tutarsız sonuç-
lar çıkıyor ortaya.

15 yaşından büyük çocuklar şikayet hak-
kını bizzat kullanabilirler. Yargıtay’ın yerle-
şik içtihadı bu yönde. Sarkıntılık suçunun 
failinin de çocuk olması halinde şikayete 
bağlanması ve şikayet hakkı sahibinin veli 
olması ise istisnai bir düzenleme. Ancak 
belirtmek gerekir ki, burada esas sorun 
akranlar arası cinsel davranışlardır. Dola-
yısıyla bence bu düzenleme, uygulamadaki 
sorunlara çözmeyen, sorunu görmezden 
gelen bir düzenleme.

– Lanzarote Sözleşmesi ile ilgili Twit-
ter gibi sosyal medya ortamlarında tar-
tışma yaratılıyor. Çocuk fuhuşunu özen-
dirdiğini ve çocuğun cinsel anlamda 
sömürülmesine izin verdiği gibi. Siz ne 
düşünüyorsunuz?

Bu Sözleşme, çocukların cinsel istisma-
rını önlemeye yönelik, Avrupa çapında 
bir konsensus. İngilizce baş harfi P olan 4 
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kavramının üzerine oturuyor. Önleme (Pre-
vention), Koruma (Protection), Kovuşturma 
(Prosecution) ve Ulusal ve Uluslararası İş 
Birliğini Teşvik (Promotion). Bu nedenle 
4P’li yaklaşım deniyor buna.

Bu sözleşmenin çocuk fuhuşunu özendir-
diğini ve çocuğun cinsel anlamda sömürül-
mesine izin verdiği gibi iddiaların ciddiye 
alınacak bir tarafı yok. En büyük hata, bu 
söylemleri ciddiye almak ve bunlara cevap 
vermek olur. Bunun yerine bu tür tartışma-
ların alevlendiği zamanlarda, kamuoyuna 
doğru bilgi vermek lazım. Ortada tartışıla-
cak bir konu yok, bu tür gerçek dışı söylem 
sahiplerini muhatap alıp, onları meşrulaş-
tırmamak gerekir.

Sözleşmenin bir hükmü var. Diyor ki: Bu 
sözleşme çocuklar arasındaki rızaya dayalı 
cinsel davranışları cezalandırma amacı güt-
mez. Akran cinselliği diye bir şey var. Bu bir 
gerçek; siz ister kabul etmek isteyin ister 
yok sayın. Ancak sorunlar yok saymakla 
çözülmez. Sözleşmenin esas aldığı kitle cin-
sel istismarcılar ve çocuğu cinsel açısından 
sömürenler. Bunun akran cinselliğiyle bir 
ilgisi olmadığı çok açık.

– Hocam değerli katkılarınız için çok 
teşekkür ediyoruz.

Bu sorunları konuşmak ve çözümleri pay-
laşmak çok değerliydi. Derginizde yer ayır-
dığınız için çok teşekkür ederim.
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Evrensel Sorun:  
Çocuğun Cinsel İstismarı

Av. Ayşe Beyza KÜÇÜK

Ankara Barosu ÇHM Üyesi

Çocuğun cinsel istismarı, konusunda 
yüzlerce çalışma, tez olan gün geç-
tikçe mağdur sayısı artan ve ne yazık 

ki önlenemeyen bir sorundur. Bu çalışmayı 
yapmamızdaki amaç; konuyu farklı yön-
lerden derinlemesine ele alıp nasıl ve hangi 
şekillerde bu sayı azaltılabilir bunu incele-
meye çalışacağız.

Çocuğun cinsel istismarı küçüğün psiko-
lojik, sosyal, ruhsal ve hukuki açıdan etki-
lendiği bir sorundur. Yazımıza kavramlarla 
başlamamız gerektiğini düşünürsek

Çocuk; masum, duyarlı, bağımlı ve 
gelişmekte olan bir insan varlığıdır; aynı 
zamanda da meraklı, canlı ve umut doludur. 
(Prof. Dr. Emine AKYÜZ)

Türk Hukuk Sistemindeki çocuk kav-
ramı, Çocuk Koruma Kanunu’nda belir-
tilen hususlarla birlikte daha erken yaşta 
ergin kılınmış olsa bile 18 yaşını ikmal etmiş 
olan kişi olarak belirtilmiş kimse olarak gör-
mekteyiz. Ayrıca Ceza Kanunumuzda 18 
yaşını doldurmamış kişiyi  çocuk olarak 
kabul etmektedir.

Çocuğun Cinsel İstismarı; Uluslararası 
bir sorun olmasından kaynaklı olarak defa-
larca tanımı yapılmış ancak tanım birliğine 
ulaşamamış bir kavramdır.

Kutchinsky (1991) ise, “çocuğun bir eriş-
kin ya da yaşça daha büyük kimse tarafından 
cinsel doyum elde etmek amacıyla istismar 
edilmesi” olarak tanımlamıştır.

Schultz (1990) ise cinsel istismar sayıla-
bilecek davranışların geniş kapsamlı bir lis-
tesini vermiştir. Bunlar; teşhirci davranışlar, 
çıplaklık, cinsel organların amaçlı olarak 
gösterilmesi, çocuğun soyulması, röntgenci-
lik, banyo yaparken, soyunurken ve tuvalette 
amaçlı olarak çocuğu seyretmektir. Çocuğu 
dudağından öpmek, yetişkinin dilini çocu-
ğun ağzına sokması gibi çok yakın öpücük-
ler ve çocuğun bacaklarını, göğüslerini ve 
genital bölgelerini ovalamak-okşamak ya 
da kendi organlarını çocuğa ovdurmak cin-
sel taciz davranışları arasındadır. Yine aynı 
şekilde çocuğun cinsel olmayan organlarına; 
başına ve sırtına cinsel uyarım sağlamak ve 
bunu bir başlangıç aşaması olarak dokun-
mak ve okşamakta cinsel taciz tanımı içine 
girmektedir.

Çocuğa mastürbasyon yaptırmak, oral ya 
da genital kontak kurmak veya kurdurmak; 
oral, anal ya da genital organlarına penis, 
parmak ya da bir nesne sokmak da cinsel 
tacizin en uç noktalarından sayılmaktadır 
(Moore, 2005).

Bunlara ek olarak, Engel (1991) daha gizli 
ve daha dolaylı olan cinsel tacizi ve kötü 
niyetli fiziksel davranışları da istismar olarak 
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tanımlamıştır. Cinsel travma literatüründe 
belirtilmemiş olan “yaklaşım davranışları” 
(approach behavior) ve “gizli cinsel istismar” 
(covert sexual abuse) davranışlarından da 
bahsetmiştir. Yetişkin tarafından doğrudan 
ya da dolaylı olarak çocuğa yapılan cinsel 
teklifler, cinsel yollu bakışlar, cinsel şaka-
laşmalar, davet edici mesajlar gönderme, 
çocuklarla olması uygun olmayan duygusal 
ve cinsel bağlanmalar, kışkırtıcı davranış-
lar, cinsel içerikli bir dil kullanma, çocuğa 
cinsellik içeren isim takma, cinsel içerikli 
şakalar ve çocuklara pornografik ve erotik 
resimler ve filmler gösterme ya da beraber 
seyretme de cinsel istismarın farklı türleri 
arasında yer almaktadır.

Araştırmalar göstermektedir ki bu sorun 
tüm kültürlerde ve tüm sosyal sınıflarda 
yer almaktadır. Bundan dolayıdır ki bir çok 
kişi tarafından ele alınıp tanımı yapılmış ve 
önleme çalışmaları başlatılmıştır.

Çocukluk döneminde cinsel travma dene-
yimi geçirmek; kurbanın duygusal dünyasını 
derinden sarsan, onu derinlemesine yarala-
yan, yaşantısını çok köklü olarak değiştiren 
ve etkileri tüm yaşam boyunca süren çok acı 
bir deneyimdir.

Cinsel istismara uğramış çocuk psikolo-
jik nedenlerle bunu paylaşmamayı seçebili-
yor. Hal böyle olunca da ülkemizdeki cinsel 
istismar vakalarının neden oluştuğu, sık-
lığı, yaygınlığı rapor edilemiyor. Bu konuda 
yapılan çalışmalar mevcut olup artırılması 
hedeflenmektedir. Ancak çalışmalar ya bir 
bölgede sınırlı kalmakta ya da ulaşılması 
kolay verilerle yapılmaktadır. Bu şekilde de 
gerçek oranlar tam olarak tespit edileme-
mektedir. Tüm bunlara rağmen bu rakamın 
gün geçtikçe arttığı tahmin edilmektedir.

Çocuğa yöneltilen öfke, çocuğa inan-
mama ve suçlama, çocuğun sıkıntısını artır-
maktadır. Anneleri tarafından daha fazla 

olumlu tepki ve destek alan çocuklar, yetiş-
kin olduklarında daha uyum sağlayıcı ve 
daha yüksek oranda benlik saygısına sahip 
olurlar (McCourt, Peel, ve O’Carrol, 1998)

Diğer yandan istismar olayı ortaya çıktığı 
zaman, ana-babanın, öğretmenin ve adli ve 
tıbbi personelin olayı büyütmeden, korku ve 
panik havası yaratmadan, çocuğa inanarak, 
çocuğu suçlamadan ve örselemeden gerekli 
tedbirleri alması, gerekli yasal ve koruyucu 
sürece girmesi, çocukta ortaya çıkacak olum-
suz tepkileri ve çocuğun yaşadığı duygusal 
karışıklığı azaltarak çocuğun duygularını 
normalleştirecektir. Aceleci, telaşlı, ısrarlı ve 
zorlayıcı davranışlar çocuğu derinden etki-
ler. Eğer çocuğun yeniden istismar edilme 
riski varsa fiziksel ve duygusal olarak güvenli 
bir ortama taşınması esastır (Olshaker, Jack-
son ve Smock, 2001 s.119).

Türk Hukuku Açısından Cinsel İstismar

Hukukumuzda da 18 yaşını doldurma-
mış kişi çocuk olarak kabul edilerek, Türk 
Ceza Kanunu’nda (m.103) “cinsel istismar 
deyiminden; a) On beş yaşını tamamla-
mamış veya tamamlamış olmakla birlikte 
fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama 
yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı 
gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, b) 
Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, 
hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davra-
nışlar anlaşılır.

Türkiye’de çocuk istismarı ve taciz olay-
larının yılda 100 bini geçtiği, Adalet 
Bakanlığı’nın verilerine göre yılda orta-
lama 7 bin çocuğun cinsel olarak istismar 
edildiği belirtilmektedir.

Türkiye’de konu ile ilgili istatistiki bil-
giler 1970 yılından itibaren toplanmaya 
başlanmıştır ve bu konuda bazı araştırmalar 
yapılıyor olsa bile her yıl ne kadar çocuğun 
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bu suça maruz kaldığı yine de bilineme-
mektedir. Yapılan araştırmalara ve adli veri-
lere göre; kızların cinsel istismara maruz 
kalma oranları %85, erkeklerin cinsel isti-
mara maruz kalma oranları %15 ‘tir. Cinsel 
istismara maruz kalan çocukların; 

•	 % 30’unun 2 ile 5 yaş aralığında; 

•	 % 40’ının 6 ile 10 yaş arasında; 

•	 % 30’unun ise 11 ile 17 yaşları ara-
sında olduğu ifade edilirken, 

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarla 
ilgili davaların 2010 verilerine göre;

•	 12-15 yaş aralığındaki 1.052 erkek, 
48 kız çocuğun

•	 15-18 yaş aralığındaki ergenlerden 
2.129 erkeğin, 71 kızın sanık olduğu 
göze çarpmaktadır. 

SHÇEK’in 2010 verilerine göre yurt-
larda koruma altında bulunan çocuklardan 
% 10, 3’ü ensest mağduru, % 7’si de cin-
sel istismar mağduru olduklarından dolayı 
himaye edilmektedirler. 

Mor Çatı Derneği’nin verilerine göre 
ise kendilerine başvuran ensest mağdurla-
rından edinilen bilgiye göre % 58’i babası, 
% 17’si öz ağabeyi, % 8’i amcası-dayısı, % 6’sı 
kuzeni, % 6’sı üvey babası, % 4’ü de üvey 
abisi tarafından istismar edilmiştir. Bu olgu-
larda cinsel tacizin süresi bir yıldan onyedi 
yıla kadar değişmekle beraber, en kısa süren 
taciz süresi “bir kez” % 2 oranında, en uzun 

süren taciz süresi “on yedi yıl”ın ise % 10,5 
oranında gerçekleştiği gözlenmiştir.

Cinsel istismarın nedenlerine bakacak 
olursak birçok faktörle birlikte düşük sosyo-
ekonomik sınıf, fakirlik ve kalabalık aile, 
çocuk cinsel istismar için temel risk faktör-
lerindendir (Topçu, 1997, s.197). Buna rağ-
men cinsel istismarın tüm sosyoekonomik 
sınıflarda olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Önleme konusunda Türkiye’nin 2007’de 
imzaladığı ve 2010 yılında yürürlüğe giren 
“Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara Karşı 
Çocukların Korunmasına Dair Avrupa Kon-
seyi Sözleşmesi”nin II. bölümündeki “Önle-
yici Tedbirler” kısmı (5. Madde) “Çocuklarla 
temas halinde çalışan kişilerin belirlenmesi, 
eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi”, (6. Madde) 
“Çocuklara yönelik eğitim”, (7. Madde) 
“Önleyici Müdahale Programları veya 
tedbirleri”, (8. Madde) “Kamuya Yönelik 
Tedbirler”, (9. Madde) “Çocukların, özel 
sektörün, medyanın ve sivil toplumun katı-
lımı” olarak düzenlenerek önleyici eğitim 
vb. çalışmaların çok yönlü gelişimi öncelikli 
olarak amaçlamıştır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurula-
rak evrensel sorun olarak nitelendirebile-
ceğimiz cinsel istismar sorununun önlen-
memesi halinde insan toplumlarındaki en 
değerli varlık olan çocuk yapısında kırıl-
maların devam edeceği izahtan varestedir. 
Türkiye’de de bu yönde çalışmaların ve eği-
timlerin artırılmasını ileriki zamanlarda da 
sorunun en aza indirgenmesini görebilmeyi 
umut etmekteyim.
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Çocuk İşçiliği
Av. Hasan ERDOĞAN

Ankara Barosu ÇHM Üyesi

Çocuk işçiliğinin neden ve sonuç-
larını tartışmadan önce, baştan şu 
tespiti koymak gerekir ki, bizce 

çocuk sömürüsü bir bütündür. Birbirin-
den ayrılamaz ve sistematiktir. Çocuğun 
cinsel, duygusal, ticari ve emek sömürüsü 
bir bütün olup, maalesef çocuk istismarında 
bu sömürüler çok zaman iç içe geçmektedir.

Bu nedenle çocuk işçiliği çok faktörlü, çok 
aktörlü bir sorundur. Bu sorun ne sadece 
yasa koyucuların, ne hukukçuların, ne sos-
yal politikacıların, ne ailelerin, ne çocukla-
rın sorunudur. Bir bütün olarak toplumun 
sorunudur. Çağımız ekonomik sisteminde, 
ucuz iş gücüne olan “ihtiyaç” sebebiyle; en 
kolay ulaşılan ve ilk akla gelen çocuklar 

olması sebebiyle, çocuk işçiliği bir bakıma 
çocuk emek istismarı ve sömürüsü olduğun-
dan, çocuk işçiliği bir bütün olarak insanlık 
sorunudur. Günümüzde hala çocuk işçiliği-
nin meşrulaştırıldığı, yine çok zaman hukuk 
kisvesi ile bunun kurumsallaştırıldığı tespiti 
çok zaman yanlış bir tespit olmamaktadır.

Resmi rakamlarla, Yoksulluğun %22 
olduğu, 17 milyon kişinin açlık sınırının 
altında yaşadığı, OECD verilerine göre gelir 
eşitsizliğinde ilk üçte yer alan bir ülkede, 
bakanlar kurulu kararıyla 2018 yılının 
çocuk işçiliğiyle mücadele yılı olarak res-
men onaylanması ve ardından 10 bakanlık 
‘Çocuk İşçiliğiyle Eylem Planı’ hazırlan-
masının pek de bir önemi yoktur aslında.
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Planı hazırlayan bakanlıklar bölümünde; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakan-
lığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakan-
lığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı görülmektedir.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE İLGİLİ 
YASAL DÜZENLEMELER

Ulusal ve uluslararası mevzuatta çocuk 
işçiliğin tam bir tanımı mevcut değildir.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 
madde 32 ve yine Cenevre Bildirgesi madde 
4 her türlü çocuk istismarını yasaklamak-
tadır. Buradaki istismar kapması içinde 
çocuk emek sömürüsünün değerlendiril-
mesi gerektiği inancındayız.

Yine Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 
taraf devletlerin aile ve çocuğun korunması 
ve dolayısıyla çocuk çalıştırılmaması gerek-
tiği belirtilmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. 
maddesi işkence ve kötü muamele ve 4. 
maddesi kölelik yasağı/zorla çalıştıramama 
başlığı altında, özellikle çocuklara özgü 
bir düzenleme olmasa da AİHM iki mad-
denin çocuklara ilişkin geniş yorumuyla, 
taraf ülkeleri mahkum ettiği emsal kararları 
mevcuttur.

YAŞ SINIRI TARTIŞMASI

Çocuk işçiliği tanımı olmadığı gibi ulus-
lararası kabul gören bir yaş sınırı da maa-
lesef yoktur.

Hukumuzda eğitim sisteminden kay-
naklı 14-15 yaş tartışması olduğu gibi iş 
kanunu kapsamı dışında kalan işlerde 12 yaş 
uygulaması mevcuttur. Kanunlar arasında 

asgari yaş konusunda farklı düzenlemeler 
mevcuttur.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 138 
sayılı sözleşmede 15 yaş altında çocukların 
çalıştırılamayacağı hükmü yer almaktadır.

Avrupa Sosyal Şartı 7-17. maddelerinde 
tehlikeli ve ağır işlerde 18 yaş altında çocuk-
ların çalıştırılamayacağını belirtirken, hafif 
işlerde ise 15 yaş sınırını getirmiştir.

Her ne kadar yaş sınırı İş Kanunu madde 
71/1 de 15 yaşını doldurmuş ve ilk öğretim 
çağını bitirmiş çocuk için 15 yaşını doldur-
muş olma şartı öngörülüyor gibi görünse 
de, 222 sayılı İlk Öğretim Kanunu m. 3 
ve m. 59’a göre göre zorunlu eğitim yaşı 
6-13 arasıdır. Yani 14 yaşında bir çocuk 
çalıştırılabilecektir.

4 + 4 eğitim sistemine geçişle birlikte 
çocuk işçiliğinin artış gösterdiği makale 
altındaki grafik ve istatistiklerle net olarak 
görülecektir.

İş Kanunu kapsamı dışında kalan iş yer-
leri için bir sınırlama olup İş Kanunu kap-
samı dışında olanlar için Umumi Hıfzısıhha 
Kanunu uygulanmakta olup buradaki yaş 
sınırı 12’dir. Örneğin 50 işçiden daha az 
işçi çalıştıran işletmeler ve işyerleri, fab-
rika ve imalathaneler 12 yaşında çocuğu 
çalıştırabilmektedir.

İş Kanunu kapsamında kalan çocuklar 
için Borçlar Kanunu hükümleri uygulan-
makta ancak Borçlar Kanunu’nda da çocuk-
lara özgü bir düzenleme mevcut değildir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1991 
tarihli kararında “Asgari çalışma yaşının 
ihlali halinde, işçilik hakları sözleşmesini 
baştan itibaren geçersiz saymakta” ve çocuğu 
İş Kanunu kapsamındaki korumalardan 
mahrum bırakmaktadır.
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Yine Çıraklık Meslek Eğitim Kanunu’nda 
da 18 yaşına kadar çocuklar çırak olarak 
kabul edilmekte iş kazası ve meslek hasta-
lığı güvenliği SGK emeklilik gibi hallerde 
“çırak” statüsünde olduklarından yeterince 
yararlanamamaktadırlar.

Yine ILO 182 sayılı Sözleşmede de “En 
Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliğinin Yasak-
lanması Sözleşmesi” kapsamında ülkelerin 
etkin ve ivedi tedbirler alması gerektiği ve 
neler yapılacağı tanımlanmaktadır. Ancak 
buradaki başlık bile çocuk işçiliğinin “En 
Kötü Biçimleri” denilerek diğer pek çok 
alandaki çocuk işçiliğini meşrulaştırmakta-
dır. En kötü biçimi tabiri bile çocuk emek 
sömürüsünün hukuk aracılığıyla korunması 
sonucunu doğurabilmektedir!.

Sözleşme içeriğinde; işçi sağlığı ve iş 
güvenliği bakımından fiziki şartların değer-
lendirilmesi, tehlikeli iş olarak sayılacak yer-
lerde çocukların çalıştırılmaması, tehlikeli 
maddelerden uzak tutulması, yeraltı işleri, 
uzun süreli gece işlerinde çalışmaması gibi 
haller sayılmış ve buna ilişkin etkin tedbir-
ler alınmalıdır denilmektedir. Maalesef bu 
hükümlerin ihlali halinde sözleşmede bir 
müeyyidesi bulunmamaktadır.

ANAYASAL DÜZENLEME 

1982 Anayasası’nın 50. maddesinde 
“Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne 
uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve 
kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olan-
lar çalışma şartları bakımından özel olarak 
korunurlar.” ibaresi yer almaktadır. Çocuk 
işçiliğini önlemeye yönelik olarak düzenle-
nen bu maddede çocukların çalışma şartla-
rının yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun 
olması gerektiği, bunun tersi çalışma şart-
larında ise çocukların çalıştırılmasının suç 
olduğu ifade edilmiştir.

En önemli sorunlardan biri çocuk 
çalıştırmayı ceza hukuku suç olarak 
tanımlamamaktadır.

ILO 182 nolu Sözleşmesi’nde geçen tedbir 
almalı sorumluğu cezai sorumluluk olarak 
yorumlanmamaktadır sadece idari sorumlu-
luk üstlenilmektedir. Sözleşme yorumlanır-
ken sınırlandırma var ama yasaklama yoktur 
şeklinde değerlendirilmektedir.

222 SAYILI İLKÖĞRETİM 
VE EĞİTİM KANUNU

Bu kanunun son halinde 59. madde çalı-
şan çocuklarla ilgili düzenlemeleri içermek-
tedir. Bu maddeye göre ilköğrenim çağında 
olup da mecburi ilköğretim kurumlarına 
devam etmeyenler, hiçbir resmi ve özel iş 
yerinde, her ne surette olursa olsun çalış-
mayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya 
ücretsiz çalıştırılamazlar.

Çocukların günde en fazla 7 saat haf-
tada en fazla 35 saat çalıştırılabileceği fazla 
mesai yaptırılamayacağı yasağı olmasına 
rağmen çok uzun saatlere varan çalışmalar 
yaptırılabilmektedir.

GENEL OLARAK ÇOCUK İŞÇİLİĞİ TANIMI

“Çocuk işçiliği” çoğu kez çocukların, 
çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potan-
siyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel 
ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler 
olarak tanımlanmaktadır. 

Buna göre çocuk işçiliği şunları 
kapsamaktadır;

•	 Çocuklar için zihinsel, fiziksel, 
toplumsal ya da ahlaki açılardan teh-
likeli ve zararlı işler,

•	 Okula düzenli devam etmelerini 
engelleyerek eğitimlerini aksatan işler,
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•	 Okullarından erken ayrılmalarına yol 
açacak işler,

•	 Çocukları okullarıyla birlikte aşırı 
uzun süren ve ağır işleri beraber 
yürütmek zorunda bırakan işler.

En aşırı biçimleri düşünüldüğünde çocuk 
işçiliği çocukları köleleştirir, ailelerinden 
ayırır, onları ciddi tehlikelerle, hastalıklarla 
karşı karşıya bırakır, çok küçük yaşlarda 
büyük kentlerin sokaklarında kendi başları-
nın çaresine bakacak duruma düşürür. Belirli 
“çalışma” biçimlerinin “çocuk işçiliği” sayı-
lıp sayılmayacağı çocuğun yaşına, yapılan 
işin türüne ve aldığı zamana, gerçekleştiği 
koşullara ve ülkelerin bu alanda gözettikleri 
hedeflere bağlıdır. Dolayısıyla yanıt hem 
ülkeden ülkeye hem de belirli bir ülkede 
sektörden sektöre farklılık göstermektedir.

En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği:

Doğası gereği ya da gerçekleştiği koşul-
lar nedeniyle çocuğun fiziksel, zihin-
sel ya da ahlaki iyi olma halini tehlikeye 
düşürecek işler “tehlikeli işler” olarak 
tanımlanmaktadır.

Çocuk işçiliği çok farklı biçimler alabilir-
ken, öncelik, 182 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 
3’üncü maddesinde tanımlanan aşağıda sıra-
lanan en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine 
hemen son verilmesidir:

•	 Çocukların alım- satımı ve ticareti, 
borç karşılığı veya bağımlı olarak 
çalıştırılması ve askeri çatışmalarda 
çocukların zorla ya da zorunlu tutula-
rak kullanılmasını da içerecek şekilde 
zorla ya da mecburî çalıştırılmaları 
gibi kölelik ve kölelik benzeri uygu-
lamaların tüm biçimleri,

•	 Çocuğun fahişelikte, pornogra-
fik yayınların üretiminde veya 

pornografik gösterilerde kullanılması, 
bunlar için tedariki ya da sunumu,

•	 Çocuğun özellikle ilgili uluslararası 
anlaşmalarda belirtilen uyuşturucu 
maddelerin üretimi ve ticareti gibi 
yasal olmayan faaliyetlerde kulla-
nılması, bunlar için tedariki ya da 
sunumu;

•	 Doğası veya gerçekleştirildiği koşullar 
itibarıyla çocukların sağlık, güven-
lik veya ahlaki gelişimleri açısından 
zararlı olan işlerdir.

Türkiye de Çocuk İşçiliğine Dair 
Gerçekler ve İstastiski Veriler:

International Programme on the Elimi-
nation of Child Labour (IPEC) – Çalışan 
çocukları korumayı, çocuk işçiliği sorunuyla 
mücadeleyi ve bu soruna son vermeyi amaç-
layan bir çalışma programı olup, Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü’nün 1992’den beri 
yürüttüğü bir programdır. Küresel Tahmin-
ler ve Eğilimler 2000-2012 (ILO-IPEC, 
2013) Raporu’na yansıyan sayısal veriler 
aşağıya çıkarılmıştır:

•	 Dünyada çalışan çocukların sayısı 
2000 yılından bu yana üçte bir aza-
larak 246 milyondan 168 milyona 
inmiştir. Bu çocukların yarıdan faz-
lası, yaklaşık 85 milyonu tehlikeli 
işlerde çalışmaktadır (bu sayı 2000 
yılında 171 milyon idi).

•	 Çocuk işçi sayısının en fazla olduğu 
bölgeler bugün de Asya ve Pasifik’tir 
(hemen hemen 78 milyon ya da 
toplam çocuk nüfusunun % 9,3’ü). 
Bununla birlikte, Sahra Güneyi 
Afrika çocuk işçiliğinin en yaygın 
görüldüğü bölgedir (59 milyon, 
% 21).
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•	 Latin Amerika ve Karayipler’deki 
çocuk işçi sayısı 13 milyon (% 8,8), 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki ise 
9,2 milyondur (% 8,4).

•	 Tarım, çocuk işçiliği açısından açık ara 
en başta gelen sektördür (98 milyon 
ya da toplam çocuk işçilerin % 59’u), 
ancak hizmet (54 milyon) ve sanayi 
(12 milyon) sektörlerindeki çocuk 
işçiler de önemli bir nicelik oluştur-
maktadır ve bu çocukların çoğu kayıt 
dışı ekonomide çalışmaktadır.

•	 Erkek çocuklar arasında çocuk işçiliği 
2000 yılından bu yana % 25 azalırken 
kız çocuklarda bu azalma % 40’tır.

Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu:

Türkiye, kırsal yerleşimden kentsel yer-
leşime ve tarımsal ekonomiden sanayi eko-
nomisine geçiş süreci yaşamaktadır. Başlıca 
kent merkezlerine göç trendi, sosyal destek 
ağının yetersizliği veya kent yaşamına uyum 
sağlayamama ile birleştiğinde, çocuk işçiliği 
daha fazla gündeme gelmekte, özellikle aile-
nin gelir düzeyini artırmak amacıyla sokak-
larda ve marjinal sektörlerde çalışan çocuk-
ların sayısı belirgin bir şekilde artmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan “Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı”nın 
(2017-2023) yürürlüğe girdiği duyuru-
lan genelgede, toplumun çocuk işçiliği ile 
mücadeleye ilişkin duyarlılığının artırılması, 
programın politika ve hedeflerine en üst 
düzeyde katkı sağlanması amacıyla 2018 
Yılı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan 
edilmiştir.

“Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” uygula-
maları kapsamında da ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından yapılacak tüm çalışmalarda 
çocuk işçiliği ile mücadele hususuna öncelik 
verileceği, programda yer alan faaliyetlerin 
etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi 
için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca 
gereken her türlü destek ve yardımın titiz-
likle sağlanacağı ifade edilmiştir.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) 
çocuk işçiliğiyle ilgili yayımladığı raporda 
çocuk işçilerin çalışma saatlerinin haftalık 
54 saati bulduğu belirtilmektedir.

Türkiye’de Çocuk İşçiliği Gerçeği Raporu-
2015’te, çocuk işçilerin ücretsiz işçi ya da 

Kaynak: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR)  
Türkiye'de Çocuk İşçiliği Gerçeği Raporu 2016
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ucuz işgücü olarak en çok sömürülen kesimi 
oluşturduğu vurgulanmaktadır.

Rapora göre, Türkiye’de 1999-2006 
arasında istihdam edilen çocuk sayısı, 
2 milyon 270 binden 890 bine düşmüş-
tür ancak 2006-2012 arasında çocuk işçili-
ğinde azalma eğiliminin durduğu ve 2012 
yılında çocuk işçi sayısının 893 bine ulaştığı 
belirtilmektedir.

2016 Yılında 56 Çocuk Çalışırken Haya-
tını Kaybetti, Çocuk İşçi Sayısı 2 Milyona 
Yaklaştı

Ülkemizin ne yazık ki yıllardır çözüm 
üretilmeyen sorunlarından biri de; sokakta 
oynaması, okulda öğrenim görmesi gere-
kirken çalışmaya mecbur bırakılan ve ucuz 
iş gücü olarak görülen çocuklarımız. Son 
hazırlanan ‘Türkiye’de çocuk işçi olmak’ 
raporuna baktığımızda da tablonun ne kadar 
kaygı verici olduğunu bir kere daha görüyo-
ruz.  Hazırlanan rapora göre çalışma haya-
tında iki milyona yakın çocuk var ve sadece 
2016 yılında çalışırken hayatını kaybeden 
çocuk sayısı 56.

Ülkemizde çocuk işçilerin sayısına iliş-
kin güncel veriler sadece 15-17 yaş gru-
bunda olan çocuk işçiler için mevcuttur. 
15 yaş altı ve tarımsal alanlarda mevsim-
lik olarak çalışan çocuklara ilişkin veriler 
bulunmamaktadır.

Ayrıca mesleki eğitim alanında özellikle 
turizm sektöründe uzun saatler çalıştırı-
lan stajyerler, yani “çocuk işçiler” ve çocuk 
işçiliği sayılabilecek uygulamalar ile çırak-
lık eğitimi alanlar resmi olarak çocuk işçi 
sayılmamaktadırlar.

Çocuk işgücü kır ve kent ayrımında 
farklı biçimlerde istihdam edilse de çocuk-
lar kentlerde de kırlarda da kayıt dışı çalış-
tırılmaktadır. Kentlerde çalışan çocuklar, 
küçük işletmelerde çoğunlukla kayıt dışı 
çalışmaktadırlar. Bu işletmeler yasal yüküm-
lülüklerden kaçınmak için düşük ücretli ve 
kayıt dışı çocuk emeğine başvurmaktadır.

15-17 yaş aralığındaki çocukların hemen 
hemen % 80’i kayıt dışıdır.

2016 TÜİK verilerine göre çocuk işçilerin 
% 78’i kayıt dışı çalışmaktadır. 2016 yılında 
15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı 708 bindir. 

Ülkeler Yoksulluk Oranı (%)

1 Danimarka 2,7

2 Finlandiya 3,6

3 İsveç 8,5

4 İrlanda 9,1

5 Almanya 9,8

6 Portekiz 18,2

7 Yunanistan 18,7

8 İspanya 23,4

9 Türkiye 25,3

Kaynak: Türkiye-AB'ye Üye Ülkeler Çocukların Yoksulluk Oranının Karşılaştırılması Tablosu



42 Çocuk Hakları Gündemi | 2021/1

Bu çocukların 558 bini kayıt dışı çalıştırılır-
ken, 150 bini sigortalıdır. Yani çalışan her 
10 çocuktan 8’i kayıt dışıdır.

Suriyeli Çocuklar ile Çocuk 
Emeği Sömürüsü Derinleşti:

Suriye’deki savaş tehdidi nedeniyle ülke-
mize göç etmek zorunda kalan göçmen 
çocukların sayısı da gün geçtikçe artmakta. 
30 Mart 2017 tarihinde yayınlanan resmi 
rakamlara göre Türkiye’de geçici koruma 
kapsamında 2 milyon 969 bin 669 Suriyeli 
bulunmaktadır. Bunların 1 milyon 358 bin 
904’ü yani % 45,75’i 18 yaşın altındadır. 
Suriyeli çocukların 709 bin 526’sı (% 52,22’i) 
erkek, 649 bin 378’i (% 47,78’i) kız 
çocuğudur. Bu çocukların yarıya yakını da 
eğitim olanaklarından yararlanamadığı için 
kayıt dışı sektörlerde çalışmaktadır.

Türkiye, Avrupa ülkeleri içerisinde çocuk 
yoksulluğu oranında sonuncu sırada.

Ülkemizde çocuk işçiliğinin artışında, 
çocuk yoksulluk oranının yüksek olmasının 
önemli bir etkisi vardır. Türkiye, AB ülkeleri 
ile karşılaştırıldığında çocuk yoksulluk oranı 
en fazla olan ülkedir. Türkiye’de çocukla-
rın yoksulluk oranı % 25,3 iken, AB’ye üye 
ülkelerle karşılaştırıldığında yoksulluk oranı 
en fazla olan ülke konumundadır.

En düşük olan ülkeler ise Kuzey Avrupa 
ülkeleridir. Örneğin Danimarka’da çocuk 
yoksulluğu % 2,7, Finlandiya’da % 3,6 ve 
İsveç’te % 8,5’tir. Türkiye’den sonra en çok 
çocuk yoksulluğunun yaşandığı Avrupa 
ülkeleri ise İtalya, İspanya ve Yunanistan’dır.

Özellikle kayıt dışı fason üretimin yaygın 
olduğu küçük işyerlerinde ve tarımda ücret-
siz aile işçisi olarak çalışan çocuklar, sağlık 
açısından ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırıl-
maktadır. Ancak bu çocukların karşılaştık-
ları meslek hastalıkları ve iş kazalarına ilişkin 
veriler bulunmamaktadır.

İş cinayetine maruz kalan çocuk sayı-
sına ilişkin İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi 
tarafından veriler tutulmaktadır. Bu rapora 
göre de iş kazası sonucu hayatını kaybeden 
çocuk işçi sayısı artmaktadır. 2012 yılında 
34 çocuk, iş cinayetlerinde hayatını kaybet-
mişken, 2016 yılına gelindiğinde 56 çocuk 
iş cinayetleri sonucu hayatını kaybetmiştir.

Kayıt altına alınmayan çocuk işçiler 
ve çıraklarla birlikte bu sayı 2 milyona 
yaklaşmaktadır.

Çıraklık, Çocuk İşçiliğine Dönüşüyor:

2015 yılında 17 yaşına kadar çalıştırılan 
çırak sayısı ise 401 bin 464 olarak açıklan-
mıştır. SGK’nın yayınlamış olduğu verilerde 

Kaynak: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR)  
Türkiye'de Çocuk İşçiliği Gerçeği Raporu 2016
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ise çırak işçi sayısı oldukça yüksektir. Ara-
lık 2016 verilerine göre çırak işçi sayısı 
1 milyon 170 bin’dir.  Bu durum çocuk 
emeği sömürüsünün geldiği noktayı açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır. İşletmeler 
yasal yükümlülüklerden kaçmak için kayıt 
dışı çocuk emeğine başvurmaktadır.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONUÇLARI

Çocuk işçiliğinin çocuklar için birçok teh-
likeli sonucu beraberinde getirdiği bilinen 
bir gerçektir. Çocuk işçiler, gelişme döne-
minde olduklarından, yetişkin işçiler için 
tehlike oluşturmayan koşullar onlar için teh-
likeli olabilir (Bequele and Myers,1995:3-4). 
Serter (1997:13)’e göre çocukların çalışma 
yaşamıyla ilgili sorunları; en genelde uzun 
çalışma süreleri, düşük ücret, işçi sağlığı ve iş 
güvencesinden yoksunluk, sağlıksız çalışma 
ortamı, kötü beslenme ve sosyal güvenceden 
yoksunluk olarak sıralanabilir.

Çocuk işçiliğinin sonuçları arasında çocu-
ğun bazı temel haklarını kullanmasına engel 
teşkil etmesi sayılabilir. 6-14 yaş arasındaki 
çocukların zorunlu olan sekiz yıllık ilköğ-
retim eğitimine devam etmesi gerekirken 
devam etmesini engelleyecek şekilde çalış-
tırılması buna örnek olarak verilebilir.

Kaldıramayacağı sorumluluklar yükle-
nen ve kontrol edilmeyen böyle çocuklar, 
bazı kötü alışkanlıklara bulaşabilir hatta 
tiner bağımlısı olup ailesinden ve toplum-
dan uzaklaşabilir. Bugün Türkiye’nin en 
büyük sorunlarından biri olan sokakta yaşa-
yan çocuklarla çocuk işçiliği arasında göz 
ardı edilmemesi gereken önemli bir bağ-
lantı vardır. Çocuk işçiliğine maruz kalan 
çocuklar zararı hiç olmasa bile en azından 
akademik eğitiminde akranlarından geri 
kalacak ve toplumsal statü olarak daha altta 
kalacaklardır.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Çocuk işçiliği Türkiye’nin ve hemen 
hemen her ülkenin en büyük sorunlarından 
biridir. Bunun önüne geçmek için ulusal 
ve uluslararası bazı düzenlemeler mevcut-
tur. Türkiye’deki uygulamalara örnek ola-
rak Anayasa ve İlköğretim Kanunu’ndaki 
ilgili maddelerden bahsetmiştik. Ancak bu 
meseleyi sadece kanun gücüyle, cezai yap-
tırımla çözmek mümkün değildir. Çocuk 
işçiliğinin kaynak bulduğu unsurları orta-
dan kaldırmak gerekir. Çocuk işçiliğinin 
en önemli nedenlerinden birinin yoksul-
luk olduğu belirtilmişti. Yoksulluk ortadan 
kalktığı vakit çocuk işçiliğinde de önemli 
oranda azalma olduğu gözlenecektir. Devlet 

Kaynak: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR)  
Türkiye'de Çocuk İşçiliği Gerçeği Raporu 2016
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tarafından ailenin geçimini üstlenen kişiye 
örneğin babaya iş verilmeli ve eve düzenli 
olarak maddi gelir girmesi temin edilmelidir. 
Böylece çocukların çalıştırılmasını gerekti-
recek bir durum ortadan kalkmış olacak-
tır. Ayrıca okullara yeterli düzeyde ödenek 
sağlanarak çocuklardan her ne ad altında 
olursa olsun para alınmasının önüne geçil-
melidir. Seminerler, konferanslar yoluyla 
çocuk işçiliğinin çocuğa vereceği zararlar 
hakkında aileler bilinçlendirilmelidir. Yetim-
lere hayatını rahatlıkla idame edebilecek 
ve çalışmasına meydan vermeyecek şekilde 
yardımlar yapılmalıdır.

Buradaki amaç, çocukların bütünsel bir 
şekilde gelişimlerini engelleyecek olan, 
onlara güçlerinin üstünde sorumluluklar 
yükleyen işçilikten korunmalarını sağlamak-
tır. Çocukların gelişimlerini engellemeye-
cek ve hayatına olumlu katkı yapabilecek 
sorumluluklar ise iyi bir neslin yetişmesine 
yardımcı olacaktır.

Bu çalışmada çocuk hakları ihlallerinin 
en önemli kısımlarından birini oluşturan 
çocuk işçiliğinden bahsedildi. On sekiz yaşı-
nın altında bulunan her birey çocuk olarak 
kabul edilir. Çocuk işçiliği bu bireylerin her 
yönden bütünsel olarak gelişimini olum-
suz etkileyen, çocukların çocukluklarını 
yaşamasını, oyun, eğitim, sosyal etkinlik 
gibi ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyen 
Türkiye’nin önemli sorunlarından birisi-
dir. Bu sorunun başlıca nedenleri arasında 
yoksulluk, toplumun çocuğa bakış açısı, 
devlet kaynaklı nedenler, ailede yaşanan 
bazı acı hadiseler, küreselleşmenin ortaya 
çıkardığı ucuz işgücü ihtiyacının illegal 
yollardan teminini sayabiliriz. Çocukların 
çalıştırılmasının çocuk üzerinde olumsuz 
bazı sonuçları vardır. Bunlar arasında; çocu-
ğun eğitimini aksatması, gelişimini olum-
suz etkilemesi, çocuğun akranlarından 
akademik yönden geri kalması, çocuğun 

ailesinden uzaklaşması, zararlı alışkanlıklara 
bulaşması gibi faktörleri sayabiliriz.

Ülkemizde hasat zamanında, milyonu 
aşkın tarım işçisi bir ilden diğerine göç edi-
yor; çadırlarda yaşıyor. Bu yolculukta elbette 
kayıt dışı binlerce de çocuk var.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 
raporuna göre Türkiye’de 6-18 yaş arasında 
ekonomik faaliyette bulunan 893.000 çocu-
ğun % 44’ü mevsimlik tarım işinde çalış-
maktadır. Bu 393.000 çocuğun yarısı okula 
gitmeyip haftada 40 saatten fazla çalışmak-
tadır. Eğitim, sağlık, ekonomik sömürüden 
korunma, uygun standartta yaşama ve oyun 
oynama hakları ihlal edilmektedir. Başta da 
söylediğimiz gibi çocuk işçiliği ile mücadele 
pek çok kurum ve kuruluşun, sivil toplu-
mun ortak yürüteceği mücadeledir. Pek çok 
aktörü ve faktörü olan başka siyasal toplum-
sal nedenlerinin tespiti ile çözüm aranması 
gereken bir sorundur.

TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN 
ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN GETİRİLEN 
ÖNERİLERİN BAZILARI

•	 Öncelikle çocukların temel sağlık, 
eğitim, gelişim ve barınma ihtiyaçları 
kamusal olarak karşılanmalı, sosyal 
politikalar kapsamında gelir dağılımı, 
istihdam, ücretler, sosyal güvenlik 
gibi sosyal ve ekonomik alanlarda 
iyileştirmeler yapılmalı ve çocuk yok-
sulluğuna karşı önlemler alınmalıdır. 
Türkiye imzaladığı uluslararası sözleş-
melere uymalı, sözleşmelerin uygu-
lanması için gerekli düzenlemeleri 
yapmalı ve denetimleri sağlamalıdır.

•	 Özellikle çocuk işçiliğini önlemeye 
ilişkin ILO’nun 138 No’lu “Asgari Yaş 
Sözleşmesi” ve 182 No’lu “En Kötü 
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasak-
lanması ve Ortadan Kaldırılmasına 
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İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi” 
hükümlerine uyulmalıdır.

•	 Ailelerin ekonomik durumunu yük-
seltecek ve işsiz aile bireylerine istih-
dam sağlayacak ekonomi politikaları 
oluşturulmalıdır.

•	 4 + 4 + 4 eğitim sistemi çocuk işçiliği-
nin önünü açmaktadır. 2012 yılında 
yasalaşan 4 + 4 + 4 eğitim sisteminde 
zorunlu ilköğretim yaşı düşmüş ve 
çocuk işçiliği yaşı fiilen 13 yaşa düşü-
rülmüştür. Bu nedenle eğitim siste-
minde kesintisiz eğitim esas alınmalı 
ve denetimleri artırılmalıdır.

•	 Çocuk işçiliğini önlemek için dene-
tim yetersizlikleri ortadan kaldırıl-
malı, denetimler ve ceza yaptırımları 
artırılmalıdır.

•	 Özellikle tarımda çalışan çocuklar 
için acil önlem alınmalı, eğitim ve 
sosyal hayattan kopmamaları için 
politikalar geliştirilmelidir.

•	 Bir meslek öğrenme amacıyla yürütü-
len çıraklık eğitimi, işyerlerinde ama-
cına uygun bir şekilde yürütülmeli 
ve gerekli denetimler yapılmalıdır. 
Ayrıca uygulamada çocuk işçiliğine 
dönüşen çırak işçilerin çalışma ve 
yaşam koşullarını iyileştirecek yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.

•	 Yasal olarak sosyal güvenlik kuru-
muna kayıt yaptırılabilecek çocuk 
işgücü için kayıtdışı çalıştırmaya karşı 
denetimler sıklaştırılmalı, ceza yaptı-
rımları artırılmalıdır.
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Refakatsiz Mülteci Çocuklara Yönelik 
Koruma Uygulamalarının Ulusal ve 
Uluslararası Hukukta İncelenmesi

Av. Sinan YOLALAN

Ankara Barosu

1. GİRİŞ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK) verilerine 
göre 2018 sonu itibarıyla Dünya 

genelinde 70.8 milyon insan zorla yerinden 
edilmiş durumdadır[1]. Bu sayı 2017 yılına 
göre 2.3 milyon artarak dünya genelinde 
rekor seviyeye ulaşmıştır. Yerinden edilen 
kişilerin 29.4 milyonunu sığınmacılar ve 
mülteciler, 41.3 milyonunu da ülke içinde 
yerinden edilen kişiler oluşturmaktadır. 
Buna göre dünya üzerinde her 108 kişiden 
biri zorla yerinden edilmiş kişi, mülteci veya 
sığınmacı durumundadır.[2] 

Yine BMMYK verilerine göre Türkiye’de 
2018 sonu itibarıyla 4 milyon mülteciye 
ev sahipliği yaparak Dünya üzerinde en 
fazla mülteci barındıran ülke konumun-
dadır[3]. 4 milyon mültecinin 3.6 milyonu 
Suriye uyruklulardan oluşmakta, T.C. İçiş-
leri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür-
lüğü verilerine göre de Türkiye’deki Suriye 

[1] https://www.unrefugees.org/refugee-facts/
statistics/

[2] h t t p s : / / w w w . u n h c r . o r g / n e w s /
press/2019/6/5d03b22b4/worldwide-
displacement-tops-70-million-un-refugee-
chief-urges-greater-solidarity.html

[3] h t t p s : / / w w w . u n h c r . o r g / t r /
unhcr-turkiye-istatistikleri

uyruklu mültecilerin yarısını çocuklar oluş-
turmaktadır.[4] Kendi ülkesinin koruma 
mekanizmalarından faydalanamadığı için 
göç etmek zorunda kalan mültecilerin 
büyük bir kısmını çocukların oluşturması, 
Türkiye’deki çocuk koruma mekanizmasının 
mülteci çocukların da ihtiyaçlarını ve yük-
sek yararlarını dikkate alması gerekliliğini 
göstermektedir. 

Daha sonrada bahsedileceği gibi Türk 
Hukukunda ve uluslararası hukukta 
sığınma nedenine göre veya geldiği ülkeye 
göre sığınma arayan kişilere verilebilecek 
pek çok statü vardır. Çalışmamızda mül-
teci kavramı, sığınma arayan kişilere Türk 
Hukukuna göre verilecek statülerin tama-
mını ifade edecektir.[5]

[4] https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 
(E.T. 15.03.2020)

[5] 1951 Cenevre sözleşmesindeki mülteci 
tanımında yer alan kriterler yerine getirildiğinde 
kişi mültecidir. Mülteci statüsünün tanınması 
açıklayıcıdır, yani kişinin mülteci olduğu 
gerçeğini ifade eder. Kişi mülteci olarak 
tanınması nedeniyle mülteci olmaz, ancak 
mülteci olduğu için tanınır (Jastram Kate and 
Marilyn Achiron, Refugee Protection: A Guide 
to International Refugee Law (UNHCR and 
IPU, 2001) s.48. 
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Mülteci çocuklar özelinde anne ve/veya 
babasının refakatinde olmayan ve hiçbir 
yetişkinin korumasından faydalanamayan 
çocuklar olan refakatsiz ve ayrı düşmüş 
çocuklar en hassas mülteci gruplarını oluş-
turmaktadır. Aile ve yetişkin korumasından 
faydalanmayan refakatsiz çocuklar, fiziksel 
ve psikolojik zarara uğrama, kaçırılma, insan 
ticareti mağduru olma, yasadışı işe alınma, 
silahlı kuvvetler veya silahlı gruplar tarafın-
dan kullanıma, cinsel istismar ve sömürüye 
maruz bırakılma ve kalıcı olarak kimlikle-
rini kaybetme riski altında oldukları gibi 
çok daha erken yaşta yetişkin sorumluluğu 
almak zorunda kalabilirler.[6] 

Ulusal ve uluslararası mevzuatta çocuklar, 
mülteci çocuklar ve refakatsiz çocuklarla 
ilgili pek çok düzenleme vardır. Korunma 
ihtiyacı içindeki çocuklarla ilgili yetkili kamu 
kurumu Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığıdır. Mültecilerin kayıt, statü belir-
leme, ikamet işlemleri ile ilgili yetkili kamu 
kurumu ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
olması nedeniyle; idarenin refakatsiz çocuk-
larla ilgili alacağı kararlarda yetki çatışması 
yaşanması olasıdır.

Çalışmamızda refakatsiz mülteci çocuk-
larla ilgili 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanunu’na göre alınması gereken barınma 
tedbiri başta olmak üzere koruyucu, destek-
leyici ve acil tedbirler kararlarının uygula-
ması; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunundaki refakatsiz çocuk-
larla ilgili gerçekleştirilen son değişiklikler 
ve uluslararası mevzuattaki düzenlemeler 
ışığında incelenecektir.

[6] Alliance for Child Protection in Humanitarian 
Action, Field Handbook On Unaccompanıed 
And Separated Children, https://www.
iom.int/sites/default/files/HANDBOOK-
WEB-2017-0322.pdf, s.3.

2. ÇOCUK MÜLTECİLİK

2.1. Genel Olarak Mülteci Kavramı

Mülteci kavramı ilk olarak 1951[7] tarihli 
mültecilerin hukuki durumuna dair Cenevre 
Sözleşmesi (51 Sözleşmesi) ile belirlenmiştir. 
51 Sözleşmesi’ne göre mülteci; ırkı, dini, 
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubi-
yeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu 
için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulu-
nan ve bu ülkenin korumasından yararlana-
mayan ya da söz konusu korku nedeniyle, 
yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa 
ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı 
ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya 
dönemeyen veya söz konusu korku nede-
niyle dönmek istemeyen kişidir. 

[7] Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 14 
Aralık 1950 tarih ve 429 (5) sayılı kararıyla 
toplanan Konferans’ta kabul edilmiş 22 Nisan 
1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Cenevre’de 
28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanmış 
olan Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 
Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun 
(359 sayılı), Kabul Tarihi: 29.08.1961, Resmi 
Gazete: 05.10.1961/10898. Sözleşmesinin 
ilk halinde mülteci tanımında geçen 1 Ocak 
1951’den önce meydana gelen olaylar ve 
söz konusu olaylar neticesinde” ifadesi, 
Sözleşme’nin sadece İkinci Dünya Savaşı 
sonucunda gerçekleşen iltica durumlarını 
kapsadığı anlamına gelmektedir. 1967 New 
York Protokolü bu zaman sınırlamasını 
kaldırmak adına 1951 yılından önce meydana 
gelen olaylar ve söz konusu olaylar neticesinde 
ifadelerini kaldırmış ve üye devletleri bu 
sınırlama olmaksızın bağlayıcı bir hale 
gelmiştir. Türkiye bu anlaşmayı Sözleşme’nin 
42. maddesindeki çekince hakkını kullanarak 
coğrafi kısıtlamayla 1968 yılında kabul 
etmiştir. 67 Protokolü Madde 42: “Her Devlet, 
imzalama, onaylama veya taraf olma sırasında, 
Sözleşme’nin 1., 3., 4., 16. (1), 33., 36-46. 
(dahil) maddeleri dışındaki maddeler hakkında 
çekince koyabilir.
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Türkiye, Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi 
sınırlama[8] ile imzalaması nedeniyle sadece 
Avrupa Komisyonu’na üye olan ülkelerden 
gelen sığınmacılara mülteci statüsünü ver-
mekte, diğer ülkelerden gelen sığınmacılara 
ise 11 Nisan 2014’te yürürlüğe giren 6458 
sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu (YUKK) ile düzenlenmiş statüleri 
vermektedir. Bunlar Avrupa Komisyonu’na 
üye ülkelerinden gelenler için mülteci sta-
tüsü (YUKK m.61) Avrupa ülkeri dışından 
gelen mülteciler için şartlı mülteci statüsü 
(YUKK m.62), şartlı mültecilik statüsü veya 
mültecilik statüsü alamayan ancak geri gön-
dermeme ilkesi (non refulement principle)[9] 
kapsamında korunması gereken kişiler ikin-
cil koruma statüsü (YUKK m.63) ve acil 
geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel 
olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı 
geçen mülteciler için geçici koruma statüsü 
(YUKK m.90) verilir. 

YUKK m. 91’e göre geçici koruma sta-
tüsü verilecek kişilerin belirlenme yet-
kisi Cumhurbaşkanına aittir[10]. Nitekim 
13/10/2014 tarihinde yürürlüğe giren 
Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 1. maddesi 

[8] Türkiye dışında çekincesini koruyan 
diğer ülkeler sadece Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, Madagaskar, Monako’dur 
(States Parties to the 1951 Convention 
relating to the Status of Refugees and the 
1967 Protocol, sf5) https://www.unhcr.org/
protection/basic/3b73b0d63/states-parties-
1951-convention-its-1967-protocol.html 
(14.03.2020).

[9] 1951 Sözleşmesi’nin 33/1. maddesi bu ilkeyi, 
“Hiç bir taraf devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, 
tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya 
siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü 
tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, her 
ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya 
iade etmeyecektir” olarak düzenlemiştir.

[10] 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 71 inci 
maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar 
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde 
değiştirilmiştir

düzenlemesi ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
vatandaşları bu statü kapsamına girmiştir.[11] 
YUKK m. 3’te tanımlar bölümünde ise ulus-
lararası koruma talebinde bulunan ve henüz 
başvurusu kesinleşmemiş kişilerin başvuru 
sahibi olduğu düzenlenmiştir.

2.2. Mülteci Çocukların Hukuki Durumu

1951 Cenevre Sözleşmesi’nde ve 1967 
New York Protokolü’nde mülteci çocuklarla 
ilgili özel bir düzenleme bulunmamakla bir-
likte, sözleşmenin yorumlanmasında ırkı, 
dini, belirli bir toplumsal gruba mensubi-
yeti, tabiiyeti nedeniyle zulme uğrayaca-
ğından haklı sebeple korkan çocuğun da 
mülteci olduğunu kabul etmek gerekir.[12] 

Bununla birlikte 1966 tarihli Medeni ve 
Siyasi Haklara Dair Uluslararası Sözleşme; 
çocuklara her türlü ayrımcılıktan korunma, 
nüfusa kayıt olma, vatandaş olma hakkı 
tanınmasını düzenleyerek çocuk hakkı kav-
ramına evrensellik kazandırdığını söyleye-
biliriz. 1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme[13] (ÇHDS), çocuğun kendisi ile 
ilgili alınan kararlara katılım hakları gibi 
sadece çocuklara özgü hak kavramlarını 

[11] Geçici koruma MADDE 1 – (1) 
28/4/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap 
Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar 
sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap 
Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak 
sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen 
Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile 
vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma 
başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici 
koruma altına alınırlar.

[12] UNHCR Publication, Refugee Children 
Guidelines on Protection and Care,Cenevre, 
1994 sf 17. https://www.unhcr.org/protection/
children/3b84c6c67/refugee-children-
guidelines-protection-care.html (11.03.2020).

[13] Kanun No: 4058, Kabul Tarihi: 9.12.1994, 
RG 11.12.1994/22138. Karar 
Sayısı: 94/642 https://www.unicef.org/
turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-
dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme (11.03.2020)
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içermekle birlikte,[14] ayrı düşmüş ve hiçbir 
şekilde yetişkin korumasından faydalana-
mayan mülteci çocuklarla ilgili de devlet-
lere ayrıca yükümlülük getiren, uluslararası 
metindir. 

ÇHDS 1. maddesi ile çocuğun tanımını, 
çocuğun tabi olacağı kanuna göre, daha 
erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 
yaşının altındaki herkes olarak yapmıştır. 
ÇHDS’nin 3. maddesine göre yüksek yara-
rın tanımı:” Kamusal ya da özel sosyal yardım 
kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar 
veya yasama organları tarafından yapılan 
ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, 
çocuğun yararı temel düşüncedir” ÇHDS’nin 
22. maddesinin 1. fıkrasına göre, mülteci 
statüsü almış veya henüz mülteci statüsü 
alamayan çocukla ilgili olarak taraf devletler 
ÇHDS ve diğer insan haklarına dair ulus-
lararası sözleşmelerde tanınan hakları kul-
lanması ve koruma sağlanması için gerekli 
tedbirleri almak zorundadır.

ÇHDS’nin standartları Birleşmiş Millet-
ler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 
da kılavuz prensip olarak kabul edilmiştir.[15] 
Nitekim, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği Yürütme Komitesi’nin 
1993’te kabul ettiği, BMMYK Mülteci 
Çocuklar Politikası’nın[16] 17. paragrafı 
şöyledir:

Para. 17. Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşme taraf devletlerin sınırları içerisindeki, 
BMMYK’nin ilgi alanına girenler dahil, 

[14] Tanrıbilir Feriha Bilge, Çocuk Haklarının 
Uluslararası Korunması ve Koruma 
Mekanizmaları, Yetkin Yayınları, Ankara, 
2011, s.49.

[15] UNHCR Publication, Refugee Children 
Guidelines on Protection and Care, Cenevre, 
1994 s.17.

[16] UNHCR Publication, Refugee Children 
Guidelines on Protection and Care, Cenevre, 
1994 s.163. 

bütün çocuklara karşı sorumluluklarının kap-
samlı bir çerçevesini çizer. Dahası, bir Birleş-
miş Milletler sözleşmesi olarak, BMMYK’nin 
faaliyetleri için normatif bir başvuru çerçevesi 
çizer. Bu nedenle aşağıdaki politika Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme ile tutarlıdır. Ayrıca 
Sözleşmenin içerdiklerini tamamlayan ve Yük-
sek Komiserin ilgi alanında olan çocuklara 
uygun koruma ve yardım sağlayan faaliyetler 
için belirleyiciler sağlar.

Mülteci Çocuklar Politikası aynı zamanda 
mülteci çocukları ilgilendiren faaliyetlerde 
insan haklarına ve çocuğun yüksek yararına 
önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.[17]

2.3. Refakatsiz ve Ailesinden Ayrı 
Düşmüş Mülteci Çocuklar

2.3.1. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 
Refakatsiz Çocuklar İçin Yorumlanması

ÇHDS’ye taraf olan devlete iltica eden 
bir refakatsiz mülteci çocuğun tabi olacağı 
idari işlemler ve kendisini ilgilendiren faali-
yetler, taraf ülkenin vatandaşı olduğu çocuğa 
nazaran farklılıklar göstermektedir. Şöyle 
ki; refakatsiz mülteci çocuğa iltica ettiği 
ülkede, barınma yeri sağlanması, mülteci 
statüsünün belirlenmesi, eğitim hakkının 
sağlanması, psikolojik ve sosyal destek sağ-
lanması, yerel entegrasyonun sağlanması, 
çocuğun üçüncü ülkeye yerleştirilmesi veya 
kendi ülkesine güvenli geri dönüş yapması 
gibi süreçlerde çocuğun yüksek yararının 
belirlenmesi ve dolayısıyla refakatsiz mülteci 
çocuklar için sistematik, bütünleyici ve kap-
sayıcı koruma mekanizmasının geliştirilmesi 
gerekmektedir[18].

[17] UNHCR Publication, Refugee Children 
Guidelines on Protection and Care, Cenevre, 
UNHCR Policy on Refugee Children 1994 
s.5.

[18] UNHCR Publication, “Guidelines on 
Policies and Procedures in dealing with 
Unaccompanied Children Seeking Asylum” 



50 Çocuk Hakları Gündemi | 2021/1

ÇHDS’nin 44. maddesi ile sözleşmenin 
getirdiği yükümlülüklerle ilgili kaydedilen 
gelişmeleri incelemek için “Çocuk Hakları 
Komitesi” kurulmuştur. Çocuk Hakları 
Komitesi CHDS’nin yürürlüğe girmesin-
den 16 yıl sonra 2005 tarihinde ÇHDS’nin 
temel ilkeleri esas alınarak refakatsiz ve aile-
sinden ayrı düşmüş mülteci çocuklar için 
kılavuz amacı taşıyan “Genel Yorum No.6 
(2005), Kendi Menşe Ülkeleri Dışında Refa-
katsiz ve Ailelerinden Ayrı Düşmüş Çocuk-
lara Dair Muameleler”i yayımlamıştır[19]. 

Komite söz konusu genel yorumun hazır-
lama sebebini, refakatsiz çocuk sayısının 
giderek artması ve refakatsiz çocukların-
masında boşluklar gözlemlenmesi olararak 
ifade etmiştir[20]. Komitenin Genel Yorum 
no.6’nın 3. paragrafında gözlemlediği boş-
luklar: “refakatsiz ve ailelerinden ayrı düş-
müş çocukların, başka risklerin yanı sıra, 
cinsel sömürü ve istismar, silahaltına alınma, 
çocuk işçiliği (bakıcı ailelerdeki çalışma 
dâhil) ve hapsedilme gibi risklere daha fazla 
maruz olmaları. 

Bu konumdaki çocuklar sık sık ayrımcı-
lığa maruz kalmakta; gıda, barınak, konut, 
sağlık ve eğitim imkânlarından yoksun bıra-
kılmaktadır. Refakatsiz ve ailelerinden ayrı 
düşmüş kız çocuklar ise, ev içi şiddet dâhil 
olmak üzere cinsiyet temelli şiddete daha 
fazla maruzdurlar. Kimi durumlarda, bu 

Cenevre Şubat 1997 sf 1,2,3 vd https://www.
unhcr.org/publications/legal/3d4f91cf4/
guidelines-policies-procedures-dealing-
unaccompanied-children-seeking-asylum.
html (10.03.2020).

[19] Çocuk Hakları Komitesi Otuzdokuzuncu 
Oturum 17 Mayıs – 3 Haziran 2005 Kendi 
Menşe Ülkeleri Dışında Refakatsiz ve 
Ailelerinden Ayrı Düşmüş Çocuklara Dair 
Muameleler”, Genel yorum n.6 2005 https://
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/
opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=55fa5d524 
(12.03.2020)

[20] ÇHS, Genel Yorum no 6, Para. 2 ve 3.

çocukların kimliklerinin olmadığı, kayıtları-
nın yapılmadığı, yaşlarına bakılmadığı; belge 
çıkarma, ailelerin izlenmesi, vasi tayini veya 
hukuki yardım gibi işlemlerin yapılmadığı 
görülmektedir. Birçok ülkede, refakatsiz ve 
ailelerinden ayrı düşmüş çocuklara ülkeye giriş 
izni verilmemekte, bu çocuklar sınır veya mül-
tecilerle ilgili görevliler tarafından gözaltında 
tutulmaktadır. 

Diğer durumlarda ise çocuklar ülkeye kabul 
edilseler bile iltica işlemleri yapılmamakta, 
yapılanlarda da yaşa ve cinsiyete gerekli özen 
gösterilmemektedir. Kimi ülkeler, mülteci ola-
rak kabul edilen ailelerinden ayrı düşmüş 
çocukların aileleriyle birleşmelerine izin ver-
memekte, bu izni verenlerde de ilgili işlemler 
fiili bir birleşmeyi olanaksız kılacak ölçüde 
ağır koşullar içermektedir. Bu konumdaki bir-
çok çocuğa sadece geçici statü tanınmaktadır. 
Bu statü de çocuk 18 yaşına geldiğinde sona 
ermektedir ve ülkeye dönüşle ilgili gerçekten 
etkili programlar çok azdır.”

Belgenin 7 ve 8 paragraflarında da refa-
katsiz çocuk ve ayrı düşmüş çocuk tanımları 
da yapılmıştır:

7. “Refakatsiz çocuklar” (ayrıca “refakatsiz 
küçükler” de denmektedir) Sözleşme’nin 1. 
maddesinde de belirtildiği gibi, her iki ebe-
veyninden ve diğer akrabalarından ayrılmış, 
yasalar veya geleneksel olarak onlara bakmakla 
yükümlü bir büyükten de yoksun çocuklardır.

8. “Ailelerinden ayrılmış çocuklar”, her iki 
ebeveyninden, daha önceki yasal veya gelenek-
sel bakıcılarından ayrılmış, ancak diğer akra-
balarından ayrılmamış olabilecek çocuklardır. 
Dolayısıyla, yetişkin bir aile üyesinin eşlik 
ettiği çocuklar da bu kapsama girmektedir.

Genel Yorum no.6 bunlarla birlikte refa-
katsiz çocuklarla ilgili iltica usullerine, 
hukuki güvencelere ve iltica hakkına eri-
şim, genel ve özel koruma gereksinimlerinin 
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karşılanması, ailenin yeniden birleştirilmesi, 
geri dönüş ve diğer kalıcı çözüm türleri 
başlıklarında refakatsiz mülteci çocuk-
lar için ayrıntılı bir şekilde kılavuz ilkeler 
sunmuştur. 

ÇHDS çocuk hakları ile ilgili ayrıntılı 
düzenlemeler getirmesine karşın, taraf dev-
letler tarafından bu hükümlere uyulmadığı 
takdirde nasıl bir yaptırıma tabi tutulacak-
ları belirtilmemiştir.[21] ÇHDS, çocuğu ailesi 
ve çevresindeki yetişkinlerden bağımsız bir 
birey olarak ele alan bir yapıya sahip olsa da 
yürürlük gücü kazanması için sözleşmedeki 
hakların taraf devletlerin ulusal yasalarına 
uyarlanması gerekmektedir.[22] Nitekim 
ÇHDS m.3’te taraf devletlerin sözleşmede 
belirlenen hakların uygulanması için yasal 
ve idari önlemler alması gerektiğini düzenle-
yerek sözleşme gerekliliklerinin yerine geti-
rilmesini hükmetmiştir.

2.4. Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu Bakımından 
Refakatsiz Çocuklar

2.4.1. 06 Aralık 2019[23] Değişikliğinden 
Önce Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu Bakımından

YUKK’un yürürlüğe girmesinden önce 
mültecilerin Türkiye’deki hukuki durumunu 
1951 Cenevre Sözleşmesi’ne göre düzenle-
yen ana mevuzat, 1994 tarihli “Türkiye’ye 
İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica 
Etmek Üzere Türkiyeden İkamet İzni 
Talep Eden Münferit Yabancılar ile Top-
luca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen 

[21] Usta,Sevgi Çocuk Hakları ve Velayet, On iki 
levha yayın evi, İstanbul 2012, s.46.

[22] Serozan, Rona “Çocuk Hukuku”, Vedat 
Kitapçılık, İstanbul 2017, s.47,48.

[23] Kanun No. 7196, Kabul Tarihi: 6.12.2019 Bazı 
Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun,RG 24.12.2019/ 30988.

Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareket-
lerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmeliği’dir[24]. 94 Yönetmeliği 
ile birlikte Avrupa ülkeleri dışından gelip 
de 1951 Sözleşmesi’ne göre mülteci statüsü 
alamayan, ancak Sözleşme’nin 33. madde-
sine göre de sınır dışı edilemeyen bu kişi-
lerin hukuki durumları sığınmacı olarak 
düzenlenmiştir. (m.3). 

Yönetmelikte sığınmacı tanımını ve 
sığınma başvuru prosedürünü düzenle-
miş olsa da idari gözetim süresini ve idari 
gözetim altındaki sığınmacıların haklarını, 
sığınma başvurusunda kişiyle yapılacak 
mülakatların içeriği ve mülakat koşulları, 
sınır dışı işlemlerinin nasıl yürütüleceği gibi 
konularda bir düzenlemeye gidilmediği gibi 
refakatsiz mülteci çocuklarla ilgili de belirli 
bir hüküm yoktur. 

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü 26 Haziran 2006 tarihinde 57 
sayılı “Uygulama Talimatı” Genelgesi[25] ile 
refakatsiz çocuğun tanımını yapmış[26], 6. 
maddesinde ise refakatsiz mülteci çocukla-
rın kayıt, yaş tespiti, barınma prosedürlerini 
düzenlemiştir.

6458 sayılı YUKK’ta, refakatsiz çocuk, 
“Sorumlu bir kişinin etkin bakımına 

[24] R.G. No: 22127, Kabul Tarihi: 14.09.1994 
R.G. Tarihi: 30.11.1994.

[25] SAYI: B.05.1.EGM.0.13.03.02/16147 71810–
12/Gnl.D.6-6, Kabul tarihi: 22.06.06. No:54.

[26] Genelge no.54, Tanımlar: (j) “Refakatsiz 
küçük”, Türkiye topraklarına hukuken ya da 
teamülen kendisinden sorumlu bir yetişkinin 
refakati bulunmaksızın gelen ve bu tür bir 
kişinin bakımına etkin olarak alınmadığı 
sürece refakatsiz küçük olarak adlandırılan 
18 (on sekiz) yaşın altındaki iltica/sığınma 
başvurusunda bulunan yabancı uyruklu bir 
kişi ya da belli bir uyruğu olmayan vatansız 
bir kişidir. Türkiye topraklarına giriş yaptıktan 
sonra refakatsiz kalan iltica/sığınma başvuru 
sahipleri de bu kapsama girer.
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alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve adet 
gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin 
refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya 
Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz 
kalan çocuk” (3/1- m) olarak tanımlanmış ve 
özel ihtiyaç sahibi kişilerden sayılmıştır (3/1- 
l) .YUKK’a göre özel ihtiyaç sahibi kişiler 
kayıt ve statü belirleme mülakat işlemlerinde 
öncelik tanınacağı gibi (m.67/1) barınma 
hizmeti sağlanmasında da öncelik verilmesi 
gerekmektedir (95/3).

Uluslararası koruma başvurusunun hangi 
hallerde hızlandırılmış olarak değerlendire-
ceği YUKK m 70’de hükme bağlanmıştır.[27] 
Hızlandırılmış olmayan değerlendirme neti-
cesinde verilen karara karşı 30 gün içerisinde 
idare mahkemesine (YUKK m.80/1-ç) ve 
Uluslararası Değerlendirme Komisyonu’na 
başvurulabilirken (YUKK m.80/1-a) hız-
landırılmış değerlendirme kararlarına karşı 
sadece 15 gün içerisinde idare mahkeme-
sine başvurulabilmektedir (80/1-ç). Aynı 
zamanda hızlandırılmış değerlendirme 

[27] YUKK md 79: (1) Başvuru sahibinin;
a) Başvuru sırasında gerekçelerini sunarken, 
uluslararası korumayı gerektirecek konulara 
hiç değinmemiş olması,
b) Sahte belge ya da yanıltıcı bilgi ve belge 
kullanarak veya kararı olumsuz etkileyebilecek 
bilgi ve belgeleri sunmayarak yetkilileri yanlış 
yönlendirmesi,
c) Kimliğinin ya da uyruğunun tespit 
edilmesini güçleştirmek amacıyla kimlik ya 
da seyahat belgelerini kötü niyetle imha etmesi 
veya elden çıkarması,
ç) Sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında 
olması,
d) Sadece, Türkiye’den gönderilmesine yol 
açacak bir kararın uygulanmasını erteletmek ya 
da engellemek amacıyla başvuruda bulunması,
e) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından 
tehlike oluşturması ya da bu nedenlerle 
Türkiye’den daha önce sınır dışı edilmiş olması,
f ) Başvurusunun geri çekilmiş sayılmasından 
sonra yeniden başvuruda bulunması, 
hâllerinde, başvurusu hızlandırılmış olarak 
değerlendirilir.

kararlarıyla ilgili mahkemenin verdiği karar 
kesindir (80/1-d). Buna karşın YUKK m.7 
açık bir şekilde refakatsiz çocukların ulusla-
rarası koruma başvurularının hızlandırılmış 
olarak değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu Uygulama Yönetmeliği[28] m.123 
ve (6.12.2019 tarihindeki değişiklikten 
önce )YUKK m.66‘da refakatsiz çocuklara 
uygulanacak hükümler belirtilmiştir. Buna 
göre refakatsiz çocukların barınmasından, 
koruyucu aile işlemlerinden Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSB)’nın 
sorumlu olacağını (YUKK m.66/1-c ve 
Yönetmelik m.123/2-a), beyan ettiği yaşın-
dan şüphe edilmesi durumunda valiliğin 
kemik yaşı testi yapabileceğini ve bu süre 
zarfında yine de çocuk olarak kabul edilip, 
uygun barınma imkanlarının sağlanacağını 
(Yönetmelik m.123/2-b,c,ç) on altı yaşını 
dolduran ve düzensiz göçmen olan refa-
katsiz çocukların geri gönderme merkez-
lerinde barındırılabileceğini (Yönetmelik 
m.123/2-d) hükme bağlamıştır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
20.10.2015 tarihli Refakatsiz Çocuk Yöner-
gesi[29] ile refakatsiz çocukların tespiti, kuru-
luşlara (Çocuk Destek Merkezi, Çocuk Evi, 
Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu ve Çocuk 
Evleri Sitesi) sevk işlemlerinin nasıl ger-
çekleştirileceği düzenlenmiştir. Yönergenin 
tespit ve sevk işlemleri başlıklı 6. maddesine 
göre, refakatsiz çocukların kayıt işlemleri ve 
kimlik belgesi verilmesinde yetkili kurum 
İl Göç İdaresi Müdürlükleridir. Yine aynı 
maddeye göre çocuğun beyan ettiği yaşı 

[28] Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, RG 
Sayı: 29656, Tarih: 16.03.2016,

[29] Tam metin: https://www.ailevecalisma.gov.
tr/uploads/chgm/uploads/pages/yonergeler/
refakatsiz-cocuklar-yonergesi.pdf.



2021/1 | Çocuk Hakları Gündemi 53 

fiziki görünümü ile çelişkili olduğu tespit 
ediliyorsa yaş tespitinin yapılması; bulaşıcı 
hastalık ve uyuşturucu testinin yapılması ve 
sağlık kontrollerinden geçirilmesi konula-
rında İl Göç İdaresi Müdürlükleri yetkilen-
dirilmiştir. Tüm bu işlemler gerçekleştikten 
sonra çocuğun yurt işlemleri ile Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri 
ilgilenecektir.

Uygulama Yönetmeliği m.123/2-d :” On 
altı yaşını doldurmuş olanlar, düzensiz göç-
men ise özel koşullar sağlandığında geri gön-
derme merkezlerinde; başvuru sahibi veya 
uluslararası koruma statü sahibi ise kabul ve 
barınma merkezlerinde de barındırılabilir”

Söz konusu yönetmelik maddesi,refakatsiz 
çocuklar arasında, düzensiz ve düzenli göç-
men ayrımını yaparak, 16 yaşını doldur-
muş düzensiz göçmenlerin geri gönderme 
merkezlerinde barındırılmasına imkan 
tanımaktadır.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) 
Göç Terimleri Sözlüğü’ne[30] göre “düzen-
siz göçmen; yasadışı giriş, giriş koşulları-
nın ihlali veya vizenin geçerlilik tarihinin 
sona ermesi yüzünden transit veya ev sahibi 
ülkede hukuki statüden yoksun kişi” olarak 
tanımlanmaktadır.

YUKK’un ve yönetmeliğin düzensiz göç-
men durumundaki refakatsiz çocuklara 
sağlanacak barınma yerlerinden birini de 
geri gönderme merkezi olarak belirlemiş 
olması nedeniyle, bu düzenlemenin ülkeye 
yasal olmayan yollarla giriş yapan ve henüz 
kayıt işlemleri tamamlanamamış refakatsiz 
çocukların yaş tespiti yapılıncaya kadar geri 
gönderme merkezinde tutulmasına neden 

[30] Uluslararası Göç Örgütü Yayınları, Göç 
Terimleri Sözlüğü, 2. baskı s.27. https://
publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_
turkish_2ndedition.pdf (14.03.2020).

olacak şekilde barınma sağlanmasına olanak 
tanımaktadır[31]. Bununla birlikte Refakatsiz 
Çocuk Yönergesi’nde kayıt için gerekli olan 
yaş tespitinin ve diğer testlerin ne kadar 
süre içerisinde tamamlanacağına dair açık 
bir düzenleme olmadığı da dikkate alınırsa 
refakatsiz çocuğun, geri gönderme merke-
zinde geçirmesine neden olabilecek belirsiz 
sürenin yorumlanmasına ihtiyaç vardır.

Yine benzer bir şekilde YUKK m.59 da 
refakatsiz çocukların ve ailelerin geri gön-
derme merkezlerinde ayrı yerde barındırı-
lacağı düzenlenmiştir. Bu düzenleme geri 
gönderme merkezlerinin refakatsiz çocuklar 
için bir barınma seçeneği olarak yorumlan-
masına neden olabilecek niteliktedir. Ancak 
bazı yazarlara göre kanunun bu düzenleme-
sine rağmen, uygulamada refakatsiz mülteci 
çocuklar kabul ve barınma merkezlerine 
gönderilmemektedirler.[32]

[31] Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi’nin 
(CPT) 17 Ekim 2017 tarihinde yayımladığı 
raporda geri gönderme merkezlerinde refakatsiz 
çocukların kaldığını belirtmiştir. Ancak, 
TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu 
heyeti, 24-25 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir 
Harmandalı ve Aydın Geri Gönderme 
Merkezlerinde yapmış olduğu incelemelerde 
bu merkezlerde refakatsiz çocukların kalmadığı 
sonucuna varmışlardır. TBMM Mülteci 
Hakları Alt Komisyonu,Göç ve Uyum Raporu, 
26. Dönem 3. Yasama Yılı , Mart 2018, s.212, 
213.

[32] Ekşi, Nuray . “Mevzuat Ve Antlaşmalar 
Kapsaminda Çocuklarin Uluslararasi 
Korunmasi”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 
S. 2 (sf 559-574) Ankara, 2016, s.572.
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2.4.2. 06 Aralık 2019 Değişikliğinden 
Sonra Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu Bakımından

Kanun değişikliği ile birlikte YUKK 59. 
maddedeki refakatsiz çocuk ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır. Aynı zamanda 
Refakatsiz Çocuklar başlıklı 66. maddesinde 
de Refakatsiz Çocuk Yönergesine paralel bir 
şekilde “Fiziki görünümü ile beyan ettiği yaşı 
uyumlu görülmeyen yabancıların Bakanlıkça 
sağlık kuruluşlarında yaş tespiti yaptırılarak 
on sekiz yaşından küçük olduğu tespit edilen-
ler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı il müdürlüklerine teslim edilir” hükmü 
eklenmiştir.

Bununla birlikte 66. maddedeki on altı 
yaşını doldurmuş olan refakatsiz çocukların 
barınma ve kabul merkezlerinde tutulabi-
leceğini düzenleyen hüküm de maddeden 
çıkarılmıştır.

Geri gönderme merkezleri isminden de 
anlaşılacağı gibi yabancıların sınır dışı işlem-
lerini gerçekleştirmek üzere idari gözetim 
altında oldukları ve dolayısıyla hürriyet-
lerinden yoksun kaldıkları Göç İdaresi İl 
Müdürlüklerine bağlı kuruluşlardır (YUKK 
m.57 ve 58). YUKK’taki söz konusu değişik-
lilerin, geri gönderme merkezlerinin refakat-
siz çocuklar için bir barınma seçeneği olarak 
yorumlanması alanını daralttığı söylenebilir.

2.5. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından 
Refakatsiz Mülteci Çocuklar

2.5.1 Genel Olarak Çocuk 
Koruma Kanunu

Çocuk Hakları Sözleşmesi 4.maddesinde 
belirttiği gibi taraf devletler çocuk hakla-
rının uygulanması amacıyla gerekli idari 
ve yasal önlemleri almakla yükümlüdürler. 
Taraf devletlerin yasama, yürütme ve yargı 
organlarının hepsi çocukla ilgili konularda 

çocuğun üstün yararını gözetmek durumun-
dadırlar. Bir uluslararası anlaşmanın taraf 
devletlerdeki somut olaylara uyarlanabilmesi 
için icrai nitelikte olması gerekmektedir.[33] 
Bu nedenle, 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanunu[34] (ÇKK) çocuğun yüksek yararı-
nın ÇHDS’nin ruhuna uygun bir şekilde 
yasama, yürütme ve yargı alanlarında uygu-
lanmasının teminatı niteliğindedir.

ÇKK’nin kapsamı alanına aldığı çocuk, 
suça sürüklenen çocuk ve korunma ihtiyacı 
olan çocuk olarak ikiye ayrılmaktadır (m.1). 
ÇKK madde 1’e göre korunma ihtiyacın-
daki çocuk: “Korunma ihtiyacı olan çocuk: 
Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal 
gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, 
ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru 
çocuğu ifade etmektedir”

ÇKK aynı zamanda herhangi bir şekilde 
korunma ihtiyacı içerisindeki çocukla karşı-
laşan tüm devlet, eğitim, sağlık kurumlarına; 
adli ve idari mercilere ayrıca sivil toplum 
örgütlerine söz konusu çocuğu Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına (AÇSB) bil-
dirme yükümlülüğü getirmiştir (m.6/1). Bu 
düzenlemeye sadece çocuk alanında çalışan 
kurumlar değil herkes korunma ihtiyacı içe-
risindeki çocuğu bildirmekle yükümlüdür. 
Örneğin eşya haczi için borçlunun evine 
giden icra müdür yardımcısı, evin içinde 
korunmaya muhtaç bir çocuk olduğunu 
görürse bunu bildirmek zorundadır. ÇKK 
md 4’teki temel ilkeler ÇHDS’nin temel 
ilkelerine oldukça benzerlik göstermekte-
dir. ÇKK’deki çocuk ÇHDS’deki tanımdan 
farklı olarak daha erken yaşta ergin olan 
18 yaşından küçük olan çocuktur (ÇHDS 
m.3/1-a).

[33] Serozan, s.47
[34] Kanun No: 5395, Kabul Tarihi: 3.7.2005, RG 

15/7/2005. Karar Sayısı: 25876
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ÇKK, çocuk mahkemelerinin korunma 
ihtiyacı içerisindeki çocukla ilgili alabile-
ceği koruyucu ve destekleyici tedbirleri 5. 
maddede belirtmiştir, bunlar: danışmanlık, 
eğitim, bakım, sağlık tedbirleridir. Çocuk 
mahkemesi tedbir kararlarını re ‘sen verebi-
leceği gibi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlükleri (AÇSHİM), çocuğun ana 
ve babası, yasal temsilci, Cumhuriyet savcısı 
veya vasisinin istemi üzerine de verebilmek-
tedir (md.7)

Eğer çocukla ilgili derhal korunma tedbiri 
alınması gereken bir durum tespit edilmişse 
AÇSHİM çocuğu kurum bakımına alarak 
en az 5 gün içerisinde durumu çocuk hakim-
liğine bildirir. Hakim de en az 3 gün içeri-
sinde acil tedbir kararı verebilir. Acil tedbir 
kararının verilmesiyle birlikte 30 gün içeri-
sinde sosyal inceleme raporu hazırlar. Sosyal 
inceleme raporuna göre çocukla ilgili tedbir 
alınması gerekiyorsa bu hakime bildirilir 
(m.9) Hakim tedbir kararlarını duruşma-
sız olarak verebilir ancak gerekli görüyorsa 
duruşma yapabilir (m.13)

ÇKK 5. maddedeki bakım tedbiri kararını 
“çocuğun gözetiminden sorumlu olan kişi-
lerin farklı sebeplerle üzerine düşeni yerine 
getirememesi halinde, çocuğun koruyucu aile 
hizmetlerinden yararlandırılması veya bu 
kurumlara gönderilmesi ya da bakım yurdu 
hizmetlerinden yararlanmasına yönelik ted-
bir” olarak tanımlamıştır.

ÇKK’deki bakım tedbiri tanımı, 
ÇHDS’nin 20. maddesinde belirtilen aile 
korumasından faydalanamayan veya fay-
dalanması kendi yararına uygun görülme-
yen çocuğa devletin özel koruma sağla-
nacağına ilişkin düzenlemeyle paraleldir. 
Çocuk Koruma Kanunu’na Göre Verilen 
Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararları-
nın Uygulanması Hakkında Yönetmelik[35] 

[35]  R.G. Tarihi: 24.12.2006 Sayı: 26386

bakım tedbiri kararlarının AÇSB tarafından 
yerine getireceğini düzenlemiştir. Yönetme-
lik, Çocuk Mahkemesinin verdiği bakım 
tedbir kararlarının da AÇSB Sosyal Hizmet-
ler İl Müdürlüğüne gönderileceğini düzen-
lemiştir (m.9/1-c)

2.5.2 Acil Koruma Kararının ve Barınma 
Tedbiri Kararının Refakatsiz Mülteci 
Çocuklar Bakımından Uygulanması

Refakatsiz mülteci çocuklar, ÇKK’de 
ayrıca belirtilmemiş olsalar da bir yetişki-
nin korumasından faydalanmamaları ve 
risk altında olmaları nedeniyle korunma 
ihtiyacı içindeki çocuk olarak tanımlanması 
yanlış olmayacaktır. Aynı zamanda YUKK 
m.66/1-a’da “Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm 
işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetil-
mesi esastır. Başvuru alındığı andan itibaren, 
haklarında 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uygu-
lanır” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle 
ÇKK’de belirtilen koruyucu ve destekleyici 
tedbirler refakatsiz mülteci çocuklar için de 
alınabilir.

Mülteci çocukların yurtlara yerleştirilme 
işlemleri, Çocuk Koruma Kanunu’nda 
düzenlenen bakım prosedüründen farklıdır. 
Refakatsiz Çocuk Yönergesi md.7’ye göre 
refakatsiz mülteci çocukların tespit edil-
mesi, koruma altına alınması, yabancı kim-
lik numarası verilmesi, yaş tespiti yapılması 
işlemlerinde İl Göç İdaresi yetkilidir. İl Göç 
İdaresi Müdürlüklerinin refakatsiz çocukla-
rın bir nevi nüfus işlemlerini de gerçekleştir-
mektedir. İl Göç İdaresi refakatsiz çocuğun 
kayıt işlemlerinden sonra çocuğu AÇSB il 
müdürlüklerine teslim eder. İl müdürlü-
ğünde değerlendirme yapılarak çocuklar; 
yaş, cinsiyet ve durumlarına uygun kuru-
luşa yerleştirilir. Söz konusu görev dağılımı 
nedeniyle refakatsiz mülteci çocuklarla ilgili 
işlemlerden hem İl Göç İdaresi Müdürlüğü 
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ve hem de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı sorumludur.

YUKK’de ve Uygulama Yönetmeliği’nde 
ve Refakatsiz Çocuk Yönergesi’nde refa-
katsiz çocukların yurtlara yerleştirmeden 
önce tabi olacağı süreçler ayrıntılı bir şekilde 
düzenlenmiştir. Refakatsiz Çocuk Yönergesi 
md.6/1-ç de “Yaş tespiti istenen yabancılar, 
hakkında kesin rapor verilinceye kadar fiziksel 
gelişimine uygun Göç İdaresi Genel Müdürlü-
ğünce oluşturulacak kabul ve barınma merke-
zinde barındırılır” denilmektedir. 

On altı yaşını doldurmuş refakatsiz çocu-
ğun Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
bünyesindeki uygun barınma ve kabul mer-
kezlerinde kalabileceği düzenlenmiş olsa da 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bünye-
sinde sadece Yozgat ilinde 100 kişi kapasiteli 
kabul/barınma merkezi vardır.[36] Yönergede, 
tespit edilen refakatsiz mülteci çocukların 
barınma ve kabul merkezlerine nasıl sevk 
edileceği ile ilgili ayrıca bir düzenleme 
bulunmadığı gibi daha öncede bahsedilen, 
6/12/2019 tarihli değişiklikten önce YUKK 
m.59 henüz kayıt işlemleri tamamlanmamış 
refakatsiz mülteci çocukların geri gönderme 
merkezlerine sevk edilebilmelerine olanak 
tanımaktadır.[37]

Fiziki imkansızlıklardan ötürü kabul mer-
kezlerine gönderilemeyen ve üstün yararı 
gereği geri gönderme merkezlerinde barın-
dırılmaması gereken, henüz kayıt işlemleri 
tamamlanmamış ve kuruluşlara sevk edil-
memiş çocuklarla ilgili olarak da ÇKK’ye 
göre acil tedbir kararı alınabilmektedir. 
Nitekim Ankara 3. Çocuk Mahkemesi 29 
Aralık 2017, 15 Ocak 2018, 19 Ocak 2018 

[36] https://www.goc.gov.tr/geri-gonderme-
merkezleri33 (14.03.2020)

[37] 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 
79 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “ve 
refakatsiz çocuklar” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.

ve 5 Şubat 2018 tarihli kararlarında refakat-
siz mülteci çocuklara adli yardımla atanan 
avukatlarının başvuruları üzerine Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme’nin 2. maddesi 
Çocuk Koruma Kanunu’nun 9. maddesi 
uyarınca acil koruma altına alınmasına karar 
vermiştir[38].

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

Türkiye de dahil olmak üzere 191 ülkenin 
imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çocuk 
haklarına yansıtılmış olduğu bir uluslararası 
sözleşmedir. ÇHDS, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi gibi üst bir yargı kolu belirleme-
diği için taraf ülkelerin ulusal mevzuatlarını 
ÇHDS’ye uygun bir şekilde düzenlemeleri 
veya olduğu gibi yeni bir kanun çıkarma-
ları söz konusu hakların uygulanabilirliği 
açısından önemlidir. 

Türkiye’de buna paralel olarak 2005 
yılında 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanunu’nu kabul etmiştir. Çocuk Koruma 
Kanunu ÇHDS’ye benzer bir şekilde çocu-
ğun haklarını anne, baba veya yetişkinlerden 
bağımsız bir şekilde tanımlamış olmakla 
birlikte, yetişkin korumasının nerde başla-
yıp biteceğini çocuğun yüksek yararına göre 
belirlemiştir. ÇKK ayrıca çocuk mahkemesi 
ve çocuk savcılarının görevlerini ve yetkileri-
nin düzenlemiştir. ÇKK’de Çocuk Hakimi-
nin sadece ceza mahkemesi gibi çalışmaması, 
çocuk alanına etkin bir şekilde müdahale 
etmesi beklenen bir koruma mekanizması 
olmasına yönelik düzenlemeler ve hükümler 
vardır. Özellikle kanunda belirtilen koru-
yucu ve destekleyici tedbirlerin uygulan-
ması, uygulanmasının denetlenmesi, bu 

[38] Koçoğlu Gökten, “Çocuk Koruma Kapsamındaki 
Refakatsiz Çocuklar”, Uluslararası Koruma 
Kapsamındaki Refakatsiz Çocuklar için 
Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Projesi El 
Kitapçığı, Türkiye Adalet Akademizi Yayın 
Evi, (sf 27-35), Ankara 2018, s.31, 32, 33.
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doğrultuda sosyal inceleme raporu hazır-
lanması ve hazırlanan sosyal inceleme rapo-
runun dikkate alınarak çocukla ilgili başka 
tedbirler alınması konusunda yetkili merci 
çocuk mahkemeleridir. Buradan hareketle 
çocuk mahkemelerinin çocuğun yüksek 
yararının belirlenmesi ile ilgili en yetkili 
organ olduğunu söyleyebiliriz. Refakat-
siz mülteci çocuklarla ilgili ulusal mevzu-
atta pek çok düzenleme olmasına rağmen 
Türkiye’nin en fazla mülteci ağırlayan ülke 
olması sebebiyle hedeflenen göç politika-
larını uygularken ve uluslararası anlaşma-
lardaki yükümlülüklerini yerine getirir-
ken öngörülemeyen aksaklıklar yaşanması 
muhtemeldir. 

Ancak bu durumda bile refakatsiz mül-
teci çocuklar başta olmak üzere çocukların 
esenliğinin korunması, adalete erişimlerinin 
sağlanması ve mağduriyetinin önlenmesi 
konusunun önceliklendirilmesi gerekmek-
tedir. İşte tam bu noktada çocuk hakimleri, 
sosyal hizmet görevlileri, mülteci ve çocuk 
alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve 
baroların çocuk konusunda koordinasyon 
içinde olması, sorunu baştan tespit edip 
önlem alması gerekmektedir. Özellikle acil 
korunma ihtiyacı içindeki çocukların kamp-
larda, merkezlerde ve yurtlarda barınmaları 
sağlanırken, çocuk için özgürlüğüne zarar 
vermeyen ve katılım hakkını sağlayan bir 
güvenli bir alan oluşturulması ve bunun 
geliştirilerek yeni ihtiyaçlara uyarlanması 
çocuğun menfaatine olacaktır.
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Çocukluğun Hor Görülmesine HAYIR !
Av. Ümmü Bilge GÜNDÜZ

Ankara Barosu ÇHM Üyesi

“Çocuk” kavramı içerisinde çoğu zaman 
“gelecek ve yarın” kavramını da taşır. Çocuk-
lara yüklediğimiz toplumsal rol, temeli şimdi 
atılan ama sonraki bir zamanda anlam kaza-
nacak bir değeri ifade eder. Çocuğa duyul-
ması gereken saygıyı, onun “geleceğin yetiş-
kini” olduğu argümanı ile temellendiririz. 
Bu nedenle çocuğun evrensel hakları, aile 
içindeki konumu, eğitime erişimi, çocuk 
gelişimi ve psikolojisi önemlidir; çünkü 
insan doğası gereği o bir gün “büyüyecek” 
ve “bizler gibi” olacak bir canlıdır. 

Eleştirmen, yazar, eğitim reformcusu ve 
iletişim kuramcısı Neil Postman, “Çocuklar 
göremeyeceğimiz bir zamana gönderdiğimiz 
canlı mesajlardır.” diyor. Çocuğun gelece-
ğin toplumunu inşası konusundaki birincil 
rolü yadsınamaz, ancak biz bu role öylesine 
odaklanıyoruz ki, çoğu zaman çocuğun tam 
da içinde bulunduğumuz an içerisinde başlı 
başına ve tam bir birey olduğunu unutuyo-
ruz. Çocuğu, ağzına kadar beklentilerimizle 
dolu bir bekleme odasına koyuyoruz. Bu 
sırada çocuktan, onun düşünebilen, yara-
tabilen, başarabilen, kurgulayabilen, say-
gıdeğer bir insan olarak geçirmesi gereken 
süreyi çalıyoruz.

“Yaşlı Doktor” lakabı ile bilinen Polonyalı 
çocuk kitabı yazarı, pediatrist ve pedagog 
Janusz Korczak, henüz 1900’lerin başında, 
tüm bu problemleri fark etmişti. Tarihte 
“çocuk hakları” kavramından ilk defa bah-
seden Korczak, toplumdaki çocukluk algı-
sını kırmak adına öksüz Yahudi ve savaş 

mağduru Katolik çocuklar için kendi kur-
duğu yetimhanelerde bir “Çocuk Cumhu-
riyeti” yarattı. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında, kendi 
hayatını kurtarabilecek olmasına rağmen, 
himayesindeki iki yüz çocuğu terk etmeyi 
reddederek, onlarla birlikte gaz odalarına 
giden trene bindi. Treblinka Toplama 
Kampı’nda, himayesindeki çocuklarla bera-
ber infaz edildi. Korczak’ın istekleri kendi 
döneminde gerçekleşmedi; ancak bu yüce 
insanın düşünceleri, çalışmaları, ilkeleri ve 
yaşamı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Evrensel Beyannamesi’ne ilham oldu. Korc-
zak, hayatını çocuklara ve çocuk haklarına 
adarken hep şu sözü tekrarladı:“Yeterince 
sevdiğimize emin olmak için hep biraz fazla 
sevmek gerekiyor.”

Çocuk doktoru olan Korczak, aynı 
zamanda birçok yetişkin ve çocuk kitabı 
ile Polonya’da ve dünyada edebi üne 
sahip bir yazardır. Asıl adı Henryk Golds-
zmit olan Korczak, 22 Temmuz 1878’de, 
Varşova’da Yahudi bir ailenin oğlu olarak 
dünyaya geldi. Erken yaşta yazmaya başla-
yan Hernyk, 1898’de katıldığı Ignacy Jan 
Paderewski Edebiyat Yarışması’nda, Janusz 
Korczak takma adını kullandı. (Janusz 
Korczak, Henryk’in en sevdiği kitabın baş 
kahramanının adıdır.) Janusz, sonrasında 
hep bu adı kullanmıştır; kitaplar, makaleler 
yayımlamış, dergilerde yazmış, radyo prog-
ramları yapmış, Yahudi çocuklar için Lehçe 
yazılmış bir gazete çıkarmıştır. O kadar ki, 
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(Fotoğraf: Polonya Lubnin Dijital Halk Kütüphanesi)

Korczak’ın “Kral Birinci Matt” 
adlı eserinin Polonya’da Alice 
Harikalar Diyarında ve Peter 
Pan kadar ünlü bir çocuk kitabı 
olduğu söylenmektedir.

Korczak, hayatı boyunca birçok 
savaş görmüş ve katılmıştır. Bu 
savaşlardan sonra dünyayı daha 
iyi bir yer yapma sorumluluğunu 
tamamen üstlenmiş, bu sorumlu-
luğu yerine getirmenin yolunun 
ise eğitimci olmaktan geçtiğini 
kavramıştır. Çok daha sonraları, 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında 
kaleme alacağı, en çok okunan 
kitabı Getto Günlüğü’ndeki bir 
ifadesinde şöyle demektedir: 
‘Sevilmek ve takdir görmek için 
değil, sevmek ve hareket etmek için 
varım. Bana yardımcı olmak etra-
fımdakilerin mecbur olduğu bir şey değildir. 
Dünya için, insanlık için düşünmek benim 
görevim.’

Korczak, ünlü bir doktor ve yazar olma-
sına rağmen akademik kariyerinden yetim-
hane açmak için vazgeçmiştir. 1911 yılında, 
Varşova’da Yahudi çocuklar için ilerici eği-
tim teorilerini gerçekleştirmek üzere kendi 
tasarladığı yetimhane olan Dom Sierot’un 
müdürü olmuştur. Korczak, çocukların 
kendi dünyalarını yapılandırdıkları ve ken-
dileri hakkındaki meselelerde uzmanlaştık-
ları bir dünya hayal etmiştir. Böylece yetim-
hane, kendi çocuk parlamentosu, gazetesi 
ve mahkemesi olan, adeta çocuklar tarafın-
dan yönetilen bir çocuk cumhuriyeti haline 
gelmiştir. 

Örneğin, çocuk mahkemesine çocuklar 
başkanlık etmiş, öyle ki bu mahkemede tüm 
yetimhane görevlileri, öğretmenler ve çocuk-
lar eşit, Korczak dahi mahkeme kararına 
boyun eğmek zorunda kalmıştır. Korczak, 

çocuklara bireysel hak ve özgürlüklere ve 
yasalara saygıyı işte bu şekilde öğretmiştir.

“Şöyle genel bir muhasebe yapalım. 
Acıma duygusu veya lütuf olarak değil bir 
hak olarak sahip olduklarımızdan yüz-
delik olarak çocuğa ne kadar düştüğüne 
bir bakalım mı? Bu çocuk topluluğuna, 
bu genç millete, bu köle sınıfına ne kadar 
harcadığımızı somut bir şekilde inceleye-
lim. Onlara kalan miras ne kadar? Biz 
sahtekâr yetişkinler, onları sahip olmaları 
gerekenlerden mahrum bırakmadık mı ? ” 
— Janusz Korczak

Korczak, her hafta bir gününü, genellikle 
uzun hapis cezalarına maruz kalan mahalli 
yoksul ve terk edilmiş sokak çocuklarını 
savunmaya ayırmıştır. Suçlu çocuk hala bir 
çocuk, diye yazmıştır. Henüz pes etmemiş 
ama kim olduğunu bilmeyen bir çocuk. 
Cezalandırıcı bir ceza, gelecekteki kendisi 
hakkındaki algısını ve davranışını olum-
suz etkileyebilir. Çünkü onu yüzüstü bıra-
kan ve bu şekilde davranmasını sağlayan 
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toplumdur. Mahkeme suçluyu değil, sosyal 
yapıyı kınamalıdır.

1939’da İkinci Dünya Savaşı başladığında 
Korczak, Polonya Ordusu’nda gönüllü ola-
cakken son anda, Varşova’da çocuklarla kal-
maya karar vermiştir. Almanlar, 1940’da 
Varşova Gettosu’nu kurduğunda, yetim-
hanesini gettoya taşımak zorunda kalmış-
tır. Bu dönemde, en büyük endişesi yine 
çocukların ihtiyaçları olmuştur. Kapı kapı 
dolaşıp çocuklar için giysi, yemek ve ilaç 
için yalvarmıştır. Tüm bu savaş döneminde, 
ilkelerine gönülden bağlı her büyük insan 
gibi, yetimhanenin işleniş şeklinde ve eği-
tim tarzında hiçbir değişiklik yapmamıştır. 
Yetimhanenin tıpkı savaş öncesinde olduğu 
gibi bir çocuk cumhuriyeti olarak kalması-
nın yanında, tiyatro ve konser gibi etkin-
liklere de devam etmiştir. Kendisine Polon-
yalı dostlarından ve edebi ünü nedeni ile 
defalarca çeşitli kanallardan sığınma teklifi 
edilmiş olmasına karşın, Korczak tüm bu 
teklifleri çocukları bırakamayacağı gerekçesi 
ile reddetmiştir.

1942 yılının 6 Ağustos gününde, yetim-
hane Naziler tarafından basılmış ve herke-
sin dışarı çıkması emredilmiştir. Korczak, 
çocukları saklamaya niyetlenmemiştir; 
çünkü saklananların daha sonra yakala-
narak sokaklarda vurulduğunu bilmek-
teydi. Korczak’ın Getto’dan tahliyesin-
den, Wladyslaw Szpilman’ın The Pianist 
kitabında şöyle bahsetmektedir: “Yetim-
lere memlekete gideceklerini, bu yüzden 
neşeli olmaları gerektiğini söyledi. Sonunda, 
boğucu korkunç şehir duvarlarını çiçek 
çayırları, yıkanabilecekleri dereler, meyveler 
ve mantarlarla dolu ormanlarla değiştirebi-
leceklerdi. Onlara en iyi kıyafetlerini giyme-
lerini söyledi ve böylece ikişer ikişer güzel 
giyinmiş ve mutlu bir ruh hali içinde avluya 
çıktılar. Küçük sütun bir SS görevlisi tara-
fından yönetiliyordu.” Treblinka Kampı’na 

doğru yapılan yolculukta, Korczak çocuk-
ların yanında olarak onlarla en sevdikleri 
kitaplar ya da oyuncaklar hakkında konuş-
maya devam etmiştir.

Korczak’ın ölüm tarihi, 2015 yılından 
önce 9 Mayıs 1946 olarak kabul ediliyordu.
Modern Polonya Vakfı, Korczak’ın çalışma-
larını internette yayımlamak için konuyu 
mahkemeye taşıdı. Çünkü Polonya yasa-
larına göre, yazarın telif hakkı ölümünden 
yetmiş yıl sonra sona ermekteydi. Üç yıl 
kadar süren dava sonucunda, Lubnin Bölge 
Mahkemesi Korczak’ın 9 Mayıs 1946’da 
değil, 7 Ağustos 1942’de öldüğünü doğ-
ruladı. Anlıyoruz ki, Don Sierrot öğret-
menleri, yaklaşık 200 çocuk ve Korczak, 
götürüldükleri Treblinka Kampı’nda bir gün 
dahi geçmeden infaz edilmişlerdir.

Korczak katledilmiş, fakat yok edileme-
miştir. 1919’da Birleşmiş Milletler Çocuk-
ların Korunması Komitesi’nin kurulması 
ile başlayan, 1924 tarihli Cenevre Çocuk 
Hakları Beyannamesi ile devam edip 1989 
tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi ile devam 
eden tüm bu uluslararası gelişmelerde 
Korczak’ın büyük etkisi olmuştur. Günü-
müzde, Korczak’ın kaleme aldığı “Çocuğun 
Saygı Hakkı” adlı metin, çocuk hakları ala-
nında ilk manifesto olarak kabul edilmekte-
dir. İşte bu manifestonun bazı bölümlerinde, 
Korczak şunları demektedir:

“Evet, çocuğun bir geleceği olduğu gibi 
bir de geçmişi var: Derin konular üzerinde 
saatlerce yalnız başına kafa yormuşluğu, 
unutulmaz olaylar ve hatıralar var. Bizim 
gibi hatırlıyor ve unutuyor, hoşlanıyor ve 
beğenmiyor, mantıklı bir şekilde akıl yürü-
tüyor ve bazen de yanlış yapıyor. Mantıklı 
bir şekilde güveniyor ya da şüphe ediyor. 
Çocuk, dilini, haklarını ve geleneklerini 
bilmediği yabancı bir ülkede kaybolmuş 
gibidir. Bazen yalnız başına yürümeyi tercih 
eder, zorluklarla karşılaştığında ise bilgi ve 



2021/1 | Çocuk Hakları Gündemi 61 

tavsiye arar. İşte o zaman, sorularına cevap 
verebilecek dikkatli bir rehbere ihtiyaç 
duyar.

Çocuğun bilgisizliği için saygı 
istiyorum. 

Çocuğun öğrenme gayreti için saygı 
istiyorum.

Çocuğun acıları ve gözyaşları için de 
saygı istiyorum.

Hiçbir şeyi olmadığından hayatı önemli 
ihtiyaçlarla, istek ve imrenmelerle doludur. 
Çocuk mahkemelerine başvuruların önemli 
bir kısmını hırsızlık suçunun oluşturması, 
sizi düşündürmüyor mu? Çocuğun bütçe-
sine yönelik ihmalimiz kötü sonuçlar doğu-
ruyor, cezalar hiçbir şeyi değiştirmez.

Çocuğun mal varlığı ve bütçesine saygı 
istiyorum.

Çocuğun zahmetli gelişme sürecindeki 
gizem ve sarsıntılar için saygı istiyorum.

Çocuğun bugün bilinçli ve sorumlu bir 
şekilde yaşamasına müsaade etmezsek, yarın 
bunu yapmasını nasıl bekleyebiliriz? Bıraka-
lım çocuk, sabahın sevinciyle mutlu olsun 
ve kendine güvensin. Arzu ettiği budur. Bir 
hikâyeyi dinlerken ya da okurken zaman 
kaybettiği duygusuna kapılmaz. Bir köpekle 
konuştuğunda, topla oynadığında, bir resmi 
dikkatli bir şekilde incelediğinde ya da bir 
mektup yazdığında; bütün bunları en saf, 
dürüst haliyle yapar. Ve bu haliyle yapmakta 
haklıdır.

Çocuğun yaşadığı her an için saygı 
istiyorum.

Hasta ve engelli çocukların sebebi sizsi-
niz, salgınlara ve isyanlara uygun ortam-
ları yaratan sizsiniz: Bu, sizin düşünce-
sizliğiniz, mantıksızlığınız, muhakeme 

yoksunluğunuz! Dikkat! Dünyamız büyük 
bir ilkellik ile şekilleniyor: Açgözlü, bencil 
insan. İnsan kendi yasalarını kendi koyuyor. 
En zayıflara verdiği ayrıcalıklar, büyükle-
rine olan saygısı ya da kadınların özgürlüğü, 
çocuklara yönelik iyiliği yalnızca yalandan 
ibaret. Gerçek duygular kimsesiz çocuklarla 
dolu sokaklarda geziniyor.

Çocuklar duyguların şairi, düşünürü ve 
prensidir.

O beyaz, ışık saçan, lekesiz, kut-
sal çocukluğa saygı duyulmasını, hiç 
olmazsa alçak gönüllülük gösterilmesini, 
istiyorum.”

Korczak döneminde çocukların tercihle-
rini önemsemenin, onların tam bir insan 
ve vatandaş olarak haklarını savunmanın, 
kendi kendilerini gerçekleştirme ve yönete-
bilme yeteneklerini desteklemenin çocukları 
şımartacağı, ailelerine ve topluma zorbalık 
yapan “kral çocukları” doğuracağı görüşü ile 
eleştirilmişti. Bu eleştiri yetişkinlerin çocuk-
lara yönelik korkularını ifade etmiyor mu? 
Çünkü aslında dünyanın hiçbir yerinde 
çocuklar kral değildir. Tam tersine, her yerde 
hakları çiğnenmiş durumdalar, hatta en zen-
gin ve demokratik ülkelerde bile.

Peki çocuk haklarının temelini atan, Birleş-
miş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne 
ilham olan bu ismin “hayalleri (!)” ne derece 
gerçekleşti? Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 
2019 yılında, yani günümüze sadece iki yıl-
lık mesafedeki bir zamanda, çevirisi Janusz 
Korczak’ın Berat Durmuş ve Memduh 
Cemil Şirin tarafından yapılan “Çocuğun 
Saygı Hakkı” makalesini yayımlarken şöyle 
diyor: “Aşağıda, 1928’de yazılmış satırları 
okurken sanki günümüzde yazılmış düşün-
cesine kapılabilirsiniz. Maalesef, 2000’li yıl-
ların dünyasında çocuklar için pek değişen 
bir şey olmadı. Yazıda eleştirilen 20. yüzyıl 
başındaki yetişkinlerin çocuğa bakışı, duygu 
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ve düşünceleri hala varlığını korumaktadır. 
Bu durum, 20. yüzyıl boyunca ve günü-
müzde ortaya konulan çocuğa yönelik ulusal 
ve uluslararası politikaları, hukuki düzenle-
meleri, sözleşmeleri yeterlilik ve işlevsellik 
yönünden sorgulamamızı gerektirmektedir.”

Bir düşünelim: Çocukların dünyada, 
toplumda, bir vatandaş olarak siyasette, biz 
yetişkinlerin gözünde konumu değişti mi? 
Çocukların bu denli yarın kavramı ile eşit-
lenmesi, ancak geleceği şekillendirecek hiç-
bir siyasi, sosyal ve bilimsel konuda ciddiye 
alınmamalarının tutarsızlığını görebiliyor 
muyuz? Ezilen, ihmal edilen, sömürülen, 
istismara uğrayan, savaş ve şiddet mağduru 
çocukların sayıları, durumları ve konumları 
hakkında yeterince ilerleme kaydedebildik 
mi? 

Bazı ülkelerde devlete bağlı silahlı kuv-
vetler kapsamında, bazılarında ise terör 
örgütleri içerisinde görülen, “çocuk asker-
lik” denilen korkunç kavramı yok edebil-
dik mi? Mülteci çocukları koruyabildik mi? 
Çocukluğu hammaddesi umursanmaksızın 
içi doldurulması gereken boş bir kap olarak 
görmekten vazgeçebildik mi? Ebeveynler 
çocuklarını kendilerinin üst model bir ver-
siyonu olması gereken bir eklenti, bir çeşit 
“kopya insan” olarak görmeyi bırakabildi 
mi? Ve en önemli soru: Kan bağımız olup 
olmadığına bakmaksızın; hangi dilden, din-
den, ırktan, cinsiyetten olursa olsun, çocuk-
ları “Yeterince sevdiğimize emin olabilmek 
için, hep biraz daha fazla sevebiliyor muyuz ? ”

Tüm bu sorulara yetişkinlik maskemizi 
indirerek, amasız ve fakatsız, en ideal ve en 
net cevapları verebildiğimiz gün, Korczak’ın 
hayalleri gerçekleşmiş olacak. Ve eminim ki 
bizler o gün, bambaşka bir 23 Nisan saba-
hına uyanacağız.
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Çocuğun İnternet Ortamında Kişisel 
Verilerinin Korunmasının Ulusal 
ve Uluslararası Hukuk Işığında 
Değerlendirilmesi

Av. Berra AKTAN

Ankara Barosu ÇHM Üyesi

Giriş

Günümüzde gittikçe yaygınlaşan 
teknoloji ve teknoloji kullanımı, 
özellikle pandemi ile birlikte haya-

tımızın her anına yerleşmiş bulunmakta-
dır. Yetişkinler için gerek uzaktan çalışma 
gerekse de uzaktan eğitim ile birlikte diji-
tal dünyanın günlük yaşamı hatırı sayılır 
şekilde kolaylaştırdığı ve özellikle pandemi 
nedeniyle mümkün olduğunca evde kalın-
masının tavsiye edildiği şu dönemde bu 

hususun hayatlarımıza çok önemli bir katkı 
sağladığı izahtan varestedir. 

Çocuklar da pandemide tercih edilen 
uzaktan eğitim sistemi ile birlikte artık eği-
timlerini dijital ortam üzerinden almakta, 
gittikçe yaygınlaşan sosyal medya uygulama-
ları ile tüm dünya ile dijital ortam üzerinden 
bağlantı kurmaktadırlar. Ancak, şüphesiz 
ki dijital dünyanın nimetleri olduğu gibi 
zararları da bulunmaktadır. Özel hayatın, 
kişisel verilerin, haberleşmenin gizliliğinin 
ihlali şeklinde ortaya çıkabilmesi mümkün 
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olan bu zararlara karşı haklarının ve hak 
ihlalinin olası sonuçlarının yetişkinler kadar 
farkında olmaları mümkün olmayan çocuk-
ların özellikle korunması ve bu zararların 
oluşmasının engellenmesi üzerinde durul-
ması büyük önem arz etmektedir. 

Zira, internette herhangi bir bilginin 
paylaşılması halinde, paylaşımın internet 
ortamında sonsuza kadar var olma ihtimali 
düşünüldüğünde kişinin o anki kavrayışının 
çok ötesinde bir etki söz konusudur[1] ve bu 
durumun çoğu zaman kendilerine ait bil-
gilerin paylaşılması üzerinde herhangi bir 
kontrolleri bulunmayan veya bu durumu 
gerektiği gibi idrak edemeyen çocuklar 
üzerinde etkisi düşünüldüğünde, duru-
mun ciddiyetinin bir yetişkine ait bilgile-
rin yetişkinin kendi rızası ile paylaşılmasına 
kıyasla çok farklı bir konumda bulunduğu 
şüphesizdir.

Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi kişi-
sel verilerinin korunmasını isteme ile özel 
yaşama saygı hakkı kapsamında mahremi-
yet/özel hayatın gizliliği haklarına sahiptir-
ler. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası mev-
zuatta, çocuğun kişisel verilerinin korunması 
ve mahremiyet haklarının öngörüldüğü pek 
çok hükme rastlamak mümkün olup işbu 
çalışmada çocuğun kişisel verilerinin dijital 
ortamda korunması üzerine ulusal ve ulusla-
rarası mevzuat ışığında bir değerlendirmede 
bulunulacaktır.

Çocuğun Özel Hayatın Gizliliğine 
Saygı Gösterilmesini İsteme Hakkı

Özel hayat kavramı Türk Dil Kurumu 
tarafından “Kişinin kendine özgü yaşayışı, 
yaşama tarzı, kendisini ilgilendiren tutum 

[1] McPeak, Agnieszka, A.: The Facebook 
Digital Footprint: Paving Fair and Consistent 
Pathways to Civil Discovery of Social Media 
Data, 48 Wake Forest L. Rev. 887 (2013), 
s.899.

ve davranışı, öz yaşam, özel yaşam”[2] olarak 
tanımlanmaktadır. Hem ulusal hem de ulus-
lararası[3] hukukta hem yetişkinlerin hem 
de çocukların özel hayatın gizliliğine saygı 
gösterilmesini isteme hakkı mevcuttur. 

1948 Tarihli İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 12. maddesi “Hiç kimse özel 
hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususla-
rında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı 
tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu 
karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korun-
maya hakkı vardır.”[4] hükmündedir. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesinde 
ise özel hayatın gizliliği düzenlenmiş olup 
ilgili maddede “Herkes, özel hayatına ve aile 
hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına 
sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizli-
liğine dokunulamaz.”[5] ifadelerine yer veril-
miştir. Görüldüğü üzere hem Anayasamızda 
hem de uluslararası mevzuatta özel hayatın 
gizliliği yetişkin-çocuk ayrımı yapılmak-
sızın ele alınmış olup her bir bireyin özel 
yaşamına saygı gösterilmesi gerektiği açıktır.

Ancak bu durum çocuğun özel yaşamına 
saygı ile ilgili özel düzenlemelerin bulun-
madığı anlamına gelmemektedir. 1994’te 

[2] TDK, Türk Dil Kurumu Sözlükleri, Güncel 
Türkçe Sözlük, “özel hayat” https://sozluk.gov.
tr erişim tarihi 05.04.2021.

[3] Nyst, Carly; Gorostiaga, Amaya; Geary, 
Patrick: Children’s Online Privacy and 
Freedom of Expression Industry Toolkit, 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
(2018) s.8. https://sites.unicef.org/csr/files/
UNICEF_Childrens_Online_Privacy_and_
Freedom_of_Expression(1).pdf erişim tarihi 
09.04.2021.

[4] İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu, 10 Aralık 
1948. https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/
Dosyalar/9a3bfe74-cdc4-4ae4-b876-
8cb1d7eeae05.pdf erişim tarihi 05.04.2021.

[5] Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası, https://www.
tbmm.gov.tr/develop/owa/tc_anayasasi.
maddeler?p3=20
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ülkemizce de taraf olunup yürürlüğe konu-
lan[6] Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme’nin 16. maddesinde;

“Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, 
konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir 
biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur 
ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz.

Çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara 
karşı yasa tarafından korunmaya hakkı 
vardır.”[7]

ifadelerine yer verilerek açıkça çocuk-
ların özel yaşamı koruma altına alınmış 
ve özel yaşamına karşı gerçekleşecek her 
türlü müdahaleye karşı çocuğun koruna-
cağı açıkça belirtilmiştir. Birleşmiş Millet-
ler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) de 
çocuğun hem mahremiyet hakkının hem 
de kişisel verilerinin korunması hakkının 
bulunduğunu ifade etmektedir.[8] 

Önemle belirtmek gerekir ki çalışma-
nın devamındaki kısımlarda değinileceği 
üzere burada çocuğun özel hayatı sadece 
üçüncü kişilere karşı korunmasının yanı 
sıra, ebeveynlerine karşı da korunmaya çalı-
şılmaktadır.[9] Alıntılanan hükümler ışığında 
çocuğun özel hayatının korunacağı şüphesiz 
olup bu noktada özel hayata saygı hakkının 

[6] https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22184.
pdf erişim tarihi 05.04.2021.

[7] Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme, 20 Kasım 
1989, https://www.unicef.org/turkey/
çocuk-haklarına-dair-sözleşme

[8] Nyst, Gorostiaga, Geary, s.8.
[9] Işıntan, Pelin: Children Have a Right to 

Privacy- Also Against Their Parents ?, IV. 
Türkiye-Slovenya Karşılaştırmalı Hukuk 
Sempozyumu Kişilik Hakları, Ankara 2016, 
s. 203. aktaran; Erdoğan, Canan, Çocukların 
Kişisel Verilerinin Korunması (Sosyal Medya 
Örneği Kapsamında), D.E.Ü. Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a 
Armağan, C.21, Özel S., 2019, s. 2454.

kapsamından bahsetmekte fayda görülmek-
tedir. ‘Özel yaşama saygı hakkı’ kapsamında 
korunan hukuksal çıkarlardan biri ‘bireyin 
mahremiyetinin korunması hakkı’dır. Mah-
remiyet hakkının bir yönü de “bireyin ken-
disi hakkındaki bilgileri kontrol edebilme 
hakkı” yani bu birazdan ayrıntılı olarak 
özellikle üzerinde durulacak olan “kişisel 
verilerin korunması hakkı”dır.[10]

Çocuğun Kişisel Verilerinin Korunması

Kişisel veri, Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu tarafından; bireyin şahsi, mes-
leki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi 
diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini 
ortaya koymaya elverişli her türlü bilgi ola-
rak tanımlanmaktadır.[11] Kişisel Verilerin 
Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında 
Bireylerin Korunması Sözleşmesi’nin 2. 
maddesinin a bendinde ise kişisel veri kav-
ramı “belirli ya da belirlenebilir bir gerçek 
kişiye ait herhangi bir bilgi”[12] olarak 
tanımlanmıştır.

Kişisel veri kavramının kapsamına bakıl-
dığında ise Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi (AİHM) tarafından çeşitli içtihatlarla 
isim, posta adresi, e-mail adresi, kullanı-
lan bilgisayarın IP adresleri, GPS verileri, 
fotoğraflar, ses örnekleri, parmak izi ve DNA 
profilleri, bankacılık belgeleri, tıbbi veriler 

[10] Arslan Öncü, Gülay: Özel Yaşamın Korunması 
Hakkı, Beta Yayınevi (2011) s. 181-182.

[11] Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6698 
Sayılı Kanun’da Yer Alan Temel Kavramlar, 
s. 12, https://kvkk.gov.tr/yayinlar/6698%20
SAYILI%20KANUN’DA%20YER%20
ALAN%20TEMEL%20KAVRAMLAR.pdf 
erişim tarihi 05.04.2021.

[12] Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi 
Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması 
Sözleşmesi https://kisiselveri.com/kisisel-
verilerin-otomatik-isleme-tabi-tutulmasi-
karsisinda-bireylerin-korunmasi-sozlesmesi 
erişim tarihi 05.04.2021.
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ve de kamera kayıtlarının kişisel veri kap-
samında değerlendirildiği görülmektedir.[13]

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı 
ise özel hayatın gizliliği/mahremiyet hak-
kının kapsamında değerlendirilmektedir. 
Zira, her ne kadar Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHS) madde 8’de kişisel veri-
lerin korunmasına dair açık bir düzenleme 
yer almamaktaysa da AİHM içtihadı ile bu 
hak, özel yaşama saygı hakkı alt katego-
risi kapsamına yerleştirilmiştir.[14] Ayrıca, 
“Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi 
Tutulması Karşısında Bireylerin Korun-
ması Sözleşmesi”[15]nin 1. maddesinde 

[13] Kurier Zeitungsverlag and Druckerei GmbH 
v. Austria (no. 2), Appl. No: 1593/06, 
19/06/2012.; Alkaya v. Turkey, Appl. No: 
42811/06, 09/11/2012.; Copland v. the 
United Kingdom, Appl. No: 62617/00, 
03/04/2007.; Benedik v. Slovenia, Appl. No: 
62357/14, 24/04/2018.; Uzun v. Germany, 
Appl. No: 35623/05, 02/09/2010.; Von 
Hannover v. Germany, Appl. No: 59320/00, 
24/06/2004; Sciacca v. Italy, Appl. 
No:50774/99, 11/01/2005.; P.G. and J.H. 
v. the United Kingdom, Appl. No: 44787/98, 
25/09/2001; Vetter v. France, Appl. No: 
59842/00, 31/05/2005; Wisse v. France, 
Appl. No: 71611/01, 20/12/2005.; S. and 
Marper v. the United Kingdom, [GC], Appl. 
Nos: 30562/04 30566/04, 04/12/2008, § 75.; 
M. N. and Others v. San Marino, Appl. No: 
28005/12, 07/07/2015, § 51.; L. H. v. Latvia, 
Appl. No: 52019/07, 29/04/2014.; Peck v. 
the United Kingdom, Appl. No: 44647/98, 
28/01/2003. aktaran; Arslan Öncü, Gülay: 
Özel Yaşama ve Aile Hayatına Saygı Hakkı, 
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru El 
Kitapları Serisi–8 (2019) s.82-83. https://
www.anayasa.gov.tr/media/5604/ozel_yasam_
hakki.pdf erişim tarihi 05.04.2021.

[14] Arslan Öncü, Özel Yaşama ve Aile Hayatına 
Saygı Hakkı, s.79.

[15] “Avrupa Konseyi, 1970’li yıllardan itibaren 
kişisel verilerin korunması alanında çalışmalar 
yapmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 28 
Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzaya 
açılan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi 
Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması 

Sözleşme’nin amacının, kişisel verilerin oto-
matik işlenmesi sürecinde bireylerin özel 
yaşamlarının gizliliği hakkının korunması 
olduğu ifade edilmesi de kişisel verilerin 
korunmasının özel yaşamın gizliliği hakkı 
kapsamında olduğunu işaret etmektedir.

Kişisel verilerin ifşa edilmesi, kişisel veri-
lerin başka kurumlarla paylaşılması, bilgi-
lere erişime izin verilmemesi, yanlış olduğu 
iddia edilen kişisel verilerin düzeltilmemesi, 
kişisel verileri sildirme talebinin reddedil-
mesi, kamerayla kaydetme, telefon dinleme, 
kişinin izni olmadan adresinin ifşa edilmesi, 
kişinin izni olmadan isminin ifşa edilmesi 
gibi durumlar kişisel verilerin korunmasını 
isteme hakkına ilişkin ihlallere örnek teşkil 
etmektedirler. [16]

Sözleşmesi” 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Türkiye, 28 Ocak 1981 tarihinde 
bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden 
birisi olmuş; bu Sözleşme, 17 Mart 2016 
tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak iç hukuka dâhil edilmiştir.” 
Kişisel Verilerin Korunması Alanında 
Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler, Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu, s. 3 https://www.
kvkk.gov.tr/Icerik/4183/Kisisel-Verilerin-
Korunmasi-Alaninda-Uluslararasi-ve-Ulusal-
Duzenlemeler erişim tarihi 05.04.2021.

[16] Z. v. Finland, Appl. No: 22009/93, 
25/02/1997. M. S. v. Sweden, Appl. No: 
20837/92, 27/08/1997.; Gaskin v. the United 
Kingdom, Appl. No: 10454/83, 07/07/1989, 
Leander v. Sweden, Appl. No: 9248/81, 
26/03/1987.; Ciubotaru v. Moldova, Appl. 
No: 27138/04, 27/04/2010.; Segerstedt-
Wiberg and Others v. Sweden, Appl. No: 
62332/00, 06/06/2006; Brunet v. France, 
Appl. No: 21010/10, 18/09/2014.; Peck v. 
the United Kingdom, Appl. No: 44647/98, 
28/01/2003.; Klass and Others v. Germany; 
Malone v. the United Kingdom; Kruslin 
v. France, 24/04/1990.; Alkaya v. Turkey, 
Appl. No: 42811/06, 09/11/2012.; Kurier 
Zeitungsverlag and Druckerei GmbH 
v. Austria (no. 2), Appl. No: 1593/06, 
19/06/2012. aktaran; Arslan Öncü, Özel 
Yaşama ve Aile Hayatına Saygı Hakkı, s. 83-84.
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Kişisel verilerin korunması hem yetişkin-
ler hem de çocuklar için büyük önem arz 
etmektedir.

Avrupa Birliği de buna uygun olarak 
“Kişisel Verilerin Korunması” ile ilgili 25 
Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 
Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü ile bir-
likte önemli bir adım atarak önceki tarihli 
95/46/EC sayılı Kişisel Nitelikli Verilerin 
İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Sınırlar Arası 
Dolaşımında Bireylerin Korunması Hak-
kında Direktif ’te yer almayan çocukların 
kişisel verilerinin korunmasına ilişkin 
düzenlemelere yer vermiştir. Tüzüğün 8. 
maddesinde “Çocuğun bilgi toplumu hiz-
metlerine ilişkin rızası açısından geçerli 
koşullar” başlığı altında;

“1. 6(1) maddesinin (a) bendinin 
uygulandığı hallerde, doğrudan bir çocuğa 
bilgi toplumu hizmetleri sağlanması ile 
ilgili olarak, çocuğun en az 16 yaşında 
olması halinde, ilgili çocuğun kişisel veri-
lerin işlenmesi hukuka uygundur. Çocuğun 
16 yaşından küçük olması halinde, söz 
konusu işleme faaliyeti, ancak rızanın 
çocuk üzerinde velayet hakkı bulunan kişi 
tarafından verilmesi veya onaylanması 
halinde ve verildiği veya onaylandığı ölçüde 
hukuka uygundur. Üye devletler, 13 yaştan 
küçük olmamak kaydıyla, bu amaçlara 
yönelik olarak kanunla daha küçük bir 
yaş belirleyebilir.

2. Bu durumlarda, veri sorumlusu mev-
cut teknolojiyi dikkate alarak rızanın 
çocuk üzerinde velayet hakkı bulunan kişi 
tarafından verildiğini veya onaylandığını 
doğrulamak adına makul çaba sarf eder.

3. 1. paragraf bir çocuğa ilişkin bir 
sözleşmenin geçerliliği, oluşturulması veya 

etkisi ilgili kurallar gibi üye devletlerin genel 
sözleşme hukukunu etkilemez.”[17]

denilmekte olup bu maddeyle birlikte bir 
çocuğun kendi rızası ile kişisel verilerinin 
işlenebilmesi için çocuğun en az 16 yaşında 
olmasının gerekliliği ortaya konulmakta-
dır. Çocuğun 16 yaşından küçük olması 
halinde ise çocuğun kişisel verileri ancak 
üzerinde velayet hakkı bulunan kişi tara-
fından verilmesi veya onaylanması halinde 
ve verildiği veya onaylandığı ölçüde müm-
kün olabilecektir. Tüzükte ayrıca üye dev-
letlerin kendi iç düzenlemeleri ile bu yaşı 
13 yaştan az olmayacak şekilde değiştire-
bilecekleri de belirtilmektedir. Dolayısıyla 
AB hukukunda çocuğun kişisel verilerinin 
korunması için ayrıca bir düzenlemede 
bulunulduğu ve konunun üzerinde durul-
duğu anlaşılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri mevzua-
tında da çocukların bu hususta korunması 
için çevrimiçi sistemler dâhilinde işlenen 
çocuklara ait kişisel veriler hakkında özel 
hükümlere yer verilmiştir. 1998 yılında 
yayımlanan Kanun’da, 13 yaşından küçük 
olmamak şartı ile çocukların kendilerine 
ait kişisel veriler hakkında tasarruf etme 
hakkına haiz oldukları ancak; 13 yaşından 
küçükler için velilerinin rızasının alınması 
gerektiği belirtilmiştir.[18]

Türk hukukunda kişisel verilerin korun-
ması ile ilgili düzenlemelere bakıldığında, 

[17] Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü 
(GDPR) 2016/679 sayılı Tüzük 4.5.2016 
Tarih ve L119 sayılı Avrupa Birliği Resmi 
Gazetesi s. 1-88.

[18] Children’s Online Privacy Protection Act 
of 1998. Pub. L. 105–277, div. C, title 
XIII, §1301, Oct. 21, 1998, 112 Stat. 
2681–728, https://uscode.house.gov/view.
xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15-
section6501&edition=prelim#sourcecredit 
erişim tarihi 06.04.2021.
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2010 yılına kadar kişisel verilerin korun-
masının bir temel hak olarak Anayasa’da yer 
almadığı ancak özel hayatın gizliliğini ihlal 
kapsamında kişisel verilerin korunabildiği 
görülmektedir.[19] Ancak bu yeterli görül-
memiş ve 2010 yılında 5982 sayılı Kanun’la 
yapılan Anayasa değişikliği ile beraber bu 
durum değiştirilmiş ve Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasası’nın özel hayatın gizliliğini 
düzenleyen 20. maddesine eklenen 3. fık-
rayla kişisel verilerin korunması anayasal 
güvenceye bağlanmıştır. 

Değişiklik teklifinde, bu maddenin 
gerekçesinde “Anayasada kişisel verile-
rin korunmasına yönelik dolaylı hükümler 
bulunmakla birlikte yeterli değildir. Muka-
yeseli hukukta ve tarafı olduğumuz uluslara-
rası belgelerde de kişisel verilerin korunması 
önemle vurgulanmaktadır. Maddeyle, her-
kesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korun-
masını isteme hakkı, anayasal bir hak olarak 
teminat altına alınmaktadır. Bu bağlamda, 
bireylerin kendilerini ilgilendiren kişisel veriler 
üzerinde hangi hak ve yetkilere sahip olduğu 
ve kişisel verilerin hangi hallerde işlenebileceği 
hükme bağlanırken, kişisel verilerin korun-
masına ilişkin esas ve usullerin kanunla 
düzenleneceği öngörülmektedir.” ifadesine 
yer verildiği görülmektedir.[20] Bahsi geçen 
3. fıkra ise aşağıdaki gibidir:

“(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/2 md.) Herkes, 
kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını 
isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında 

[19] AYM, E.2006/167, K.2008/86, K.T. 
20/03/2008.

[20] Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, 
Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin 
Korunmasını İsteme Hakkı, s.5. https://kvkk.
gov.tr/yayinlar/ANAYASAL%20BİR%20
HAK%20OLARAK%20KİŞİSEL%20
VERİLERİN%20KORUNMASINI%20
İSTEME%20HAKKI.pdf erişim tarihi 
06.04.2021.

bilgilendirilme, bu verilere erişme, bun-
ların düzeltilmesini veya silinmesini talep 
etme ve amaçları doğrultusunda kullanı-
lıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 
Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen 
hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. 
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve 
usuller kanunla düzenlenir.”[21]

Anayasa değişikliğinde yer alan “Kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin esas ve usûller 
kanunla düzenlenir” kısmı ile ise bu husus-
taki esas ve usullerin çıkarılacak bir kanuna 
tabi olacağı belirtilmiştir ve bu nedenle de 
Anayasa değişikliğini takiben, 07/04/2016 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 
çıkarılmıştır.[22] Ancak çocukların kişisel 
verilerinin korunması özelinde incelendi-
ğinde, bu kanunda, Topluluk Hukuku ve 
Amerika Birleşik Devletleri hukukunun 
aksine çocukların kişisel verilerin korunma-
sına ilişkin özel düzenlemeler bulunmadığı 
görülmektedir. Kanunda, yetişkin-çocuk 
ayrımı yapılmaksızın 2. maddede yer alan 
düzenleme ile kişisel verilerin korunması 
kapsamındaki hukuki güvencenin tüm “ger-
çek kişilere” tanınmış olduğu anlaşılmakta-
dır. 6698 Sayılı Kanunun 5. maddesinin ilk 
fıkrası “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası 
olmaksızın işlenemez.”, 8. maddesinin ilk 
fıkrası ise “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık 
rızası olmaksızın aktarılamaz” hükümle-
rini içermekte olup buradan da kişisel veri-
lerin işlenebilmesi ve aktarılabilmesi için 

[21] 13 Mayıs 2010 Tarihli ve 27580 Sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan 07.05.2010 kabul 
tarihli 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
md.2. https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2010/05/20100513-1.htm erişim tarihi 
07.04.2021.

[22] Arslan Öncü, Özel Yaşama ve Aile Hayatına 
Saygı Hakkı, s. 88.
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veri sahibinden kural olarak “açık rıza” alın-
ması gerekliliği bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Kanunda geçen temel kavramların en önem-
lilerinden biri sayılabilecek açık rıza kavramı 
kanunun 3. maddesinde tanımlanmış olup 
“belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye 
dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” 
şeklinde ifade edilmiştir. 

Görüldüğü üzere açık rıza, 6698 Sayılı 
kanunda özel nitelikli kişisel veriler ile bir-
likte özel nitelikli olmayan kişisel veriler 
bakımından temel hukuka uygunluk sebebi 
olarak öngörülmüştür.[23] Burada, Avrupa 
Birliği düzenlemelerinde yalnızca özel nite-
likli (hassas) verilerin işlenmesi için açık 
rıza aranırken, yukarıda belirtildiği üzere, 
Türk hukukunda hem özel nitelikli hem 
de özel nitelikli olmayanlar açısından açık 
rıza aranması, kanunun Avrupa Birliği 
düzenlemelerine göre daha fazla koruma 
öngördüğüne işaret etmektedir.[24]

Çocuklara İlişkin Kişisel Veriler 
Bakımından Açık Rıza

KVKK’nın 3. maddesinde yer alan açık 
rıza tanımı incelendiğinde rızanın “belirli 
bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan 
ve özgür iradeyle açıklanan” bir rıza olması 
gerektiği görülmekte olup bu tanım ışı-
ğında ilgiliden alınacak açık rızanın belirli 
bir konuya ilişkin olması, bilgilendirmeye 
dayanması ve özgür iradeyle açıklanması 
gerektiği sonucu çıkarılmaktadır. Söz 
konusu ilgili tam fiil ehliyetine sahip bir 
erişkin olduğunda açık rızanın kendisin-
den alınabileceği hususunda bir uyuşmaz-
lık bulunmamaktadır ancak ilgilinin bir 

[23] Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 
Uygulaması, s.28. https://www.kvkk.gov.
tr/yayinlar/KİŞİSEL%20VERİLERİN%20
KORUNMASI%20KANUNU%20VE%20
UYGULAMASI.pdf erişim tarihi 07.04.2021.

[24] ibid, s. 29.

“çocuk” olduğu durumlarda açık rızanın 
alınması hususu üzerinde ayrıca durulması 
gereklidir. 

Zira, Türk Medeni Kanunu (TMK) 335. 
maddesi uyarınca “Ergin olmayan çocuk, 
ana ve babasının velâyeti altındadır.” ve aynı 
kanunun 343. maddesi gereği “Velâyet altın-
daki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet altındaki 
kişinin ehliyeti gibidir.” TMK m.403/1 uya-
rınca vesayet altındaki kişinin fiil ehliyeti söz 
konusu olduğunda ise fiil ehliyeti kısıtlana-
rak kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili 
bütün menfaatlerinin korunması ve hukukî 
işlemlerde temsil edilmesi adına ona bir vasi 
atanmaktadır. Vesayet altında bulunan bir 
kişi eğer ayırt etme gücünden devamlı yok-
sun durumda ise tam ehliyetsiz; ayırt etme 
gücüne sahip durumda ise sınırlı ehliyetsiz 
olarak değerlendirilir.[25] Dolayısıyla velayet 
altındaki çocuk için ayırt etme gücü olsun 
olmasın tam ehliyetlilik durumu olama-
yacağı anlaşılmaktadır. TMK m. 14 de bu 
doğrultuda olarak “Ayırt etme gücü bulun-
mayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil 
ehliyeti yoktur.” hükmündedir. Dolayısıyla 
ayırt etme gücü olsun olmasın tam ehliyet 
sahibi olması mümkün olmayan çocuğun 
kişisel verilerinin işlenmesi için gerekli olan 
açık rızanın çocuğun kendisinden değil de 
velisinden alınması gerekmektedir.[26]

Bu husus kanımızca isabetli olup bu 
tür bir kuralın getirilmesinin sebebinin; 
çocuğun, kişisel verilerinin işlenmesi duru-
munun oluşturacağı riskler ve sonuçlar hak-
kında yeterli bilinç ve fikre sahip olmaması 

[25] Koç, Nevzat: Türk Medenî Kanunundaki 
Düzenlemeler Işığında Vesayet Hukukuna 
Genel Bir Bakış, Bu Tebliğ, İzmir Noter Odası 
tarafından 12.02.2005 tarihinde Çeşme’de 
düzenlenen sempozyum için hazırlanmış ve 
sunulmuştur., s. 112. https://hukuk.deu.edu.
tr/dosyalar/dergiler/DergiMiz7-ozel/PDF/
koc6.pdf erişim tarihi 07.04.2021.

[26] Erdoğan, s. 2463.
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sebebiyle bu konuda verilecek rızanın veli-
sine bırakılması olması düşünüldüğünde[27], 
6698 Sayılı Kanun’da yer alan açık rıza tanı-
mıyla da örtüştüğü görülmektedir. Zira, 
yukarıda bahsedildiği üzere, ilgiliden alı-
nacak açık rızanın belirli bir konuya ilişkin 
olması, bilgilendirmeye dayanması ve özgür 
iradeyle açıklanması gerekliliği bulunmakta-
dır. Burada özellikle rızanın “özgür iradeyle 
açıklanması” gerekliliği üzerinde durmakta 
fayda görülmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu 
tarafından yayınlanan kılavuzda açıklan-
dığı üzere, “kişinin irade beyanı olan rıza, 
kişinin yaptığı davranışın bilincinde ve kendi 
kararı olması halinde geçerlilik kazanacaktır. 
Kişinin iradesini sakatlayacak her tür fiil, 
kişisel verilerin işlenmesi için verdiği rızayı da 
sakatlayacaktır.”[28] Tam ehliyet sahibi olma-
yan çocukların da kişisel verileri hususunda 
verecekleri “açık rıza”nın yol açacağı riskler 
ve sonuçlar hakkında bilinçli olamayacakları 
ve bu durumun da açık rızanın “özgür ira-
deyle açıklanması” unsurunun irade beyanı 
kapsamında eksik olması sebebiyle rızayı 
sakatlar nitelikte olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla, özellikle de ayırt etme gücü 
bulunmayan çocuğun kişisel verilerinin 
işlenmesi hususunda rıza mutlaka çocuğun 
velisinden alınmalıdır.

Nitekim, Kişisel Verilerin Korunması 
Kurulu’nun da “Veri sorumlusu eğitim 
kurumu tarafından şikayetçinin çocukları-
nın özel nitelikli kişisel verilerinin hukuka 
aykırı olarak işlenmesi hakkında” verdiği 
kararında “Özel nitelikli kişisel veri olan 
‘sağlık verisi’nin, ilgili kişinin açık rızasına 
dayanarak işlenebildiği ve ilgilinin açık rızası 
olmaksızın işlenmesinin yasak olduğu, bu 

[27] ibid.
[28] Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması, 
s. 30.

kapsamda veri sorumlusunun, ...ilgili kişi-
lerin reşit olmaması nedeniyle velisinin açık 
rızasına dayanmadan özel nitelikli kişisel 
verilerini işlediği, ilgili kişilerin açık rızası-
nın alınmadığı hususunda taraflar arasında 
ihtilaf olmadığı, söz konusu verilerin özel 
nitelikli verileri de içermesi nedeniyle ilgili 
kişilerin açık rızası olmadan gerçekleştirilen 
veri işleme faaliyetinin hukuka aykırı bir veri 
işleme faaliyeti olduğu”[29] ifade edilerek reşit 
(ergin) olmayan ilgili kişilere ilişkin kişisel 
verilerin işlenmesi için kendilerinin değil, 
velilerinin açık rızasına dayanılacağını açıkça 
ortaya koymaktadır. Bu cümleden olarak, 
TMK m. 11 uyarınca erginliğin onsekiz 
yaşın doldurulmasıyla başlaması ve 5395 
Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 3. mad-
desinin 1. fıkrasının a bendinde yer alan 
“Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz 
yaşını doldurmamış kişi” şeklindeki çocuk 
tanımından yola çıkılarak yukarıda alın-
tılanan Kurul kararında çocukların kişisel 
verilerinin işlenmesi için velilerinin açık 
rızasına dayanılması gerektiğinin ifade edil-
diği izahtan varestedir.

Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması 
Kurulu tarafından, “18 yaşını doldurma-
mış ilgili kişiye ait sağlık raporunun imha 
edilmesine yönelik ilgili kişinin babası tara-
fından veri sorumlusuna başvurulması ve 
cevap alınamaması üzerine ilgili kişinin 
kendisi tarafından Kuruma şikayette bulu-
nulması” hakkında verilen kararda “küçü-
ğün ayırt etme gücüne sahip olması koşu-
luyla, ilgili kişi küçük ve velisinin başvuru 
konusundaki iradelerinin örtüştüğü de 
dikkate alındığında, gerek veri sorumlu-
suna yapılan başvuru gerek Kurula intikal 
eden şikayet bakımından her iki tarafın da 
hakkı kullanmada yetkili kabul edilebileceği 
değerlendirildiğinden somut olayda ilgili 

[29] Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
02/04/2020 tarihli ve 2020/255 sayılı Kararı.
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kişi ve babasının söz konusu şikayet hak-
kını kullanmada yetkili olduğu kanaatine 
varılmış”tır.[30]

Ancak hemen yukarıda alıntılanan kararda 
çocuğun velisinin çocuk adına gerçekleş-
tirdiği şikayet kabul edilmiş ise de kararın 
sonunda yer alan kısmında kullanılan “küçü-
ğün ayırt etme gücüne sahip olması koşuluyla, 
ilgili kişi küçük ve velisinin başvuru konusun-
daki iradelerinin örtüştüğü de dikkate alın-
dığında” ifadeleri çocuk ile velisi arasında 
çocuğun kişisel verileri hususunda bir irade 
uyuşmazlığı yaşanması durumunda izlene-
cek yolun nasıl olacağını sorgulatmaktadır. 
Veri işleyen tarafın velayeti elinde bulundu-
ran tarafla aynı olduğu durumlarda veyahut 
velayet hakkının kötüye kullanılmasından 
yola çıkılarak çocuğun kişisel yararına aykırı 
yönde veri işlenmesine izin verildiği hallerde 
bu husus özellikle önem arz etmektedir. 
Kural olarak, velinin çocuğun menfaatini 
gözeterek hareket edeceği varsayılmaktaysa 
da aksinin de vuku bulma ihtimalinin muh-
temel olduğu göz ardı edilmemelidir.

Çocuğun ismi, fotoğrafı, videosu, ses 
örnekleri, sağlık verileri[31] ve çocuğa ilişkin 
duygu durum, davranış, bilişsel yetenekler 
vb. unsurları içeren test sonucunun[32] kişisel 
veri niteliğinde olduğu açıktır. Günümüzde 
kimi velilerin çocukları adına sosyal medya 
hesabı açtıkları, hem çocukları adına yönet-
tikleri hem de kendi şahsi sosyal medya 
hesaplarından çocuklarına ait kişisel veri 
niteliğinde olan fotoğraf, ses ve görüntü 
kayıtlarını ve çocuklarının yeteneklerini, 

[30] Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
11/08/2020 tarihli ve 2020/622 sayılı Kararı.

[31] Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
11/08/2020 tarihli ve 2020/622 sayılı Kararı.

[32] “Veri sorumlusu eğitim kurumu tarafından 
şikayetçinin çocuklarının özel nitelikli kişisel 
verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi 
hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
02/04/2020 tarihli ve 2020/255 sayılı Kararı.

okuldaki başarı durumları ile özel davranış-
larını içeren belgeleri paylaştıkları görülmek-
tedir. Ebeveyn tarafından yapılan kişisel veri 
işlemede zaten rızanın var olduğu kabul edil-
mektedir[33] ancak; Kurul’un 11/08/2020 
tarihli ve 2020/622 sayılı kararında yer alan 
durumun aksine, ilgili çocuk ve velisinin 
“açık rıza” konusundaki iradeleri örtüşme-
diği bir durumda da rızanın varlığının kabul 
edilip edilmeyeceği ve özellikle de kişisel 
verilerinin işlenmesinde rızası bulunmayan 
çocuk ayırt etme gücüne sahip ise yine de 
velinin rızasının varlığının, açık rızanın var-
lığının kabulü için yeterli görülüp görülme-
yeceği hususları kanuni düzenlemelerimiz 
ışığında belirsiz bir durumdadır.

Sonuç

Çocuklar, tıpkı yetişkinler gibi kişisel veri-
lerinin korunması hakkına sahip olup bu 
hakları özel yaşama saygı haklarının altında 
değerlendirilmektedir. Bir yılı aşkın zaman-
dır içinde bulunduğumuz pandemi süreci 
ise gerek eğitimi gerekse sosyalleşmeyi dijital 
ortama taşıyarak çocukların kişisel verileri-
nin işlenmesinde de artış meydana getirmiş 
ve bu sebeple çocuğun kişisel verilerinin 
korunması hususunu artık hiç olmadığı 
kadar önemli kılmıştır. Yukarıda açıklandığı 
üzere, ulusal mevzuatımızda, kişisel verile-
rin korunması hususunda yetişkin-çocuk 
ayrımı yapılmamıştır ancak Türk Medeni 
Kanunu hükümleri uyarınca kendi kişi-
sel verileri hususunda çocukların vereceği 
açık rıza geçerli sayılmamakta ve Kişisel 
Verilerin Korunması Kurulu’nun verdiği 
kararlardan[34] da görüldüğü üzere, açık 
rızanın çocuğun velisi tarafından verilmesi 
aranmaktadır.

[33] Erdoğan, s. 2464.
[34] Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 

11/08/2020 tarihli ve 2020/622 sayılı 
Kararı.; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
02/04/2020 tarihli ve 2020/255 sayılı Kararı.
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Velinin, çocuğun menfaati yönünde hare-
ket edeceği varsayımında bu durumda bir 
problem olmayabilir ancak aksinin de vuku 
bulma ihtimali de göz ardı edilmemelidir. 
Günümüzde maalesef ki kendi çocuğunun 
uygunsuz görüntülerini ve sair kişisel veri-
lerini dijital ortamda sosyal medya kanal-
larında paylaşarak çocuğu çeşitli yollarla 
istismar eden ve kendine tanınan velayet 
hakkını bu şekilde kötüye kullanan veliler 
mevcuttur. Bu durumda da velinin kendi 
gerçekleştirdiği ve çocuğun menfaatine 
aykırı olan veri işleme faaliyetine olan açık 
rızasının özellikle de ayırt etme gücü olan 
ve bu işleme karşı çıkan çocuğun iradesi 
karşısında ne durumda olacağı büyük önem 
arz etmektedir. 

Kurul ayırt etme gücüne sahip olan çocu-
ğun velisiyle iradesinin örtüşmesini dikkate 
almakta ancak bu iradelerin uyuşmaması 
hâlinde nasıl hareket edileceğine ilişkin 
değerlendirme yapmamaktadır.“Bir kim-
seye ait fotoğraf ve video paylaşımı, özel hayat 
kavramı ile ilgilidir. Bu durumda kişinin bu 
paylaşıma ilişkin rızası yoksa, özel hayata 
müdahale teşkil eder. Aynı durum çocuklar 
için de geçerlidir.”[35] Çocuğun mahremiyet 
ve bu kapsamda kişisel verilerinin korun-
ması hakkının varlığı ulusal ve uluslara-
rası mevzuat çerçevesinde ortaya konul-
muştur. Çocuk üzerindeki velayete ilişkin 
Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca, 
çocuğun kişisel verileri üzerinde yapılacak 
işlemlerde açık rıza velisi tarafından verilir. 
Bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde 
velinin çocuğun menfaatine aykırı şekilde 
hareket etmesi hâlinde çocuğun üçüncü 
kişiler yanında velisine karşı da sahip olduğu 
mahremiyet ve kişisel verilerin korunması 
hakkı ihlal edilecektir. 

Ayırt etme gücüne sahip olmayan çocu-
ğun bu durumu idrak ederek ortaya bir irade 

[35] Erdoğan, s. 2464.

koyması mümkün değildir. Zira, ayırt etme 
gücünden bahsedilebilmesi için makul bir 
iradeye sahip olma yeteneği ve bu iradeye 
uygun davranma yeteneğinin varlığından 
söz edebilmek gereklidir.[36] Öztan’a göre, 
makul bir iradeye sahip sayılabilmek için 
ise kişinin tanıma, değerlendirme ve karar 
verme yeteneği olması gerekli olup kişinin 
bu iradeye uygun davrandığının kabulü için 
ise mutlaka “açıklanan irade, yabancı bir 
iradenin etkisine karşı koyabilen bir irade 
olmalıdır.”[37]

Bu açıklamalar ışığında, ayırt etme gücüne 
sahip olmayan bir çocuğun velisi ile örtüş-
meyen iradesinin dikkate alınmasının müm-
kün olmadığı açıktır. Ancak, çocuğun ayırt 
etme gücüne sahip olup makul bir irade 
ortaya koyarak bu iradeye uygun davrandığı 
bir durumda velisinin iradesiyle ters düşen 
bir irade sergilemesi halinde çocuğun bu 
iradesinin durumu Türk Hukuku açısından 
açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü’nün 
8. maddesi uyarınca kişisel verileri söz 
konusu olan çocuk 16 yaşından küçük ise, 
o halde onun yasal olarak tayin edilmiş velisi 
ya da vasisinin izni gerekmekte ancak 16 
yaşından büyük olduğu hallerde veli iznine 
ihtiyaç duyulmamaktadır. Tüzük’te üye 
devletlere ayrıca, 13 yaştan küçük olma-
mak kaydıyla, bu amaçlara yönelik olarak 
kanunla daha küçük bir yaş belirleyebilme 
hakkı da tanınmaktadır. Avrupa Birliği 
dışındaki ülkelere bakıldığında ise ABD’de 
13 yaşından küçük olmamak şartı ile çocuk-
ların kendilerine ait kişisel veriler hakkında 
tasarruf etme hakkına haiz oldukları kabul 
edilmekte[38] olup “İskoçya’da 12 yaş ve üzeri 

[36] Öztan, Bilge: Medeni Hukukun Temel 
Kavramları, Turhan Kitabevi (2014) s. 250.

[37] Öztan, s. 251.
[38] Children’s Online Privacy Protection Act of 

1998. Pub. L. 105–277, div. C, title XIII, 
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olanlar aksi kanıtlanmadıkça veri koruma 
amaçları doğrultusunda rızalarını vermek 
için yeterli kapasitede sayılırlar. Avusturya’da 
ise bu eşik 14 yaştır.”[39]

Türk Hukuku’nda ise yukarıda detaylı 
açıklandığı üzere, özel bir yaş eşiği belirlen-
memiş olup günümüz koşullarında çocukla-
rın teknoloji ile çok küçük yaşlardan itibaren 
tanıştıkları ve hatta içinde bulunduğumuz 
pandemi döneminde uygulanan uzak-
tan eğitim modeli sebebiyle artık ilkokul 
çocukları dahil olmak üzere derslerini dahi 
bilgisayar üzerinden takip ettikleri düşü-
nüldüğünde 18 yaşın altındaki kimi çocuk-
ların kişisel verilerinin işlenmesi hususunda 
yapılan bilgilendirmeyi anlayacak ve açık 
rıza verebilecek şekilde ayırt etme gücüne 
sahip oldukları kabul edilerek tıpkı başka 
ülkerin de uyguladığı gibi özel bir yaş ara-
lığı için özel bir rejim belirlenmesi ve ayırt 
etme gücüne sahip çocuk ile veli arasında 
yaşanacak irade uyuşmazlıklarına bir çözüm 
önerilmesinin daha sağlıklı sonuçlar ortaya 
çıkaracağı düşünülmektedir.
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Çocuk
Av. Hülya EGELİ

Ankara Barosu ÇHM Üyesi

Çocuklar teknoloji ve sanal dünya ile 
çok küçük yaşta tanışmakta, erken 
yaşta bu dünyaya dahil olmaktadır. 

Artan teknolojik imkânlarla birlikte yeni 
neslin teknolojiyle tanışma yaşı da günden 
güne düşmektedir. 

Özellikle son dönemde yaşanan pandemi-
nin de etkisiyle uzaktan eğitim modeli ile 
tanışan çocukların eğitim platformlarında 
ad, soyad, ses ve görüntü gibi özel nitelikli 
kişisel verilerinin de işlendiği görülmektedir. 
Bu dönemde uzaktan eğitimin veri merkezi 
yurt dışında bulunan bulut tabanlı sistemler 
aracılığıyla yapılması nedeniyle, çocukların 
kişisel verilerinin yurt dışına aktarımı riski 
de gündeme gelmiştir.

Sanal ortamda her hareket bir veridir. Bu 
çerçevede, çocukların izlediği çizgi filmden 
oynadığı oyuna kadar nispeten zararsız ve 
önemsiz görülen her hareketinin veri nite-
liği taşıdığı göz ardı edilmemelidir. Unu-
tulma hakkının konuşulmaya başlandığı bu 
dönemde teknoloji ile büyüyen neslin nere-
deyse her yaşına ait verilerinin sanal ortamda 
bulunması basite alınabilecek bir olgu değil-
dir. Bu sebeple yetişkinlerin olduğu kadar 
-hatta daha da çok- çocukların kişisel veri-
lerinin korunması konusu ele alınmalı ve 
çocukların bu konuda bilinçlendirilmesi 
için çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca gereken 
durumlarda, kişisel verilerinin korunması 
için hukuki yollara başvurulmalıdır.
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Konuya ilişkin temel hukuki düzenle-
melere göz atmak gerekirse kişisel veri 
konusunda öncelikli düzenleme Anayasa 
m. 20’de yer almaktadır. Anayasa’nın 20. 
maddesinde özel hayatın gizliliği düzenlen-
mektedir. 2010 yılında yapılan bir düzen-
leme ile madde kapsamına kişisel verilere 
ilişkin bir fıkra eklenmiştir. Bu sayede kişisel 
verilerin korunması anayasal hak statüsüne 
kavuşmuştur. Söz konusu fıkra uyarınca; 
‘Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korun-
masını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişi-
nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında 
bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların 
düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve 
amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanıl-
madığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, 
ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişi-
nin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla 
düzenlenir.’

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas 
ve usuller 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(KVKK) ile düzenlenmiştir. Bu kanun ile 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturul-
muştur. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 
ilke ve şartların (bkz. m.4, 5, 6), ilgili kişi-
lerin haklarının (bkz. m.11) düzenlendiği 
bu kanunda kapsam dışında tutulan hal-
ler de (bkz. m.28/2) düzenlenmiştir. 6698 
sayılı KVKK m.2’de ilgili kişi: ‘kişisel verisi 
işlenen gerçek kişi’ olarak tanımlanmakta-
dır. Kanun yetişkin-çocuk ayrımı yapma-
maktadır. KVKK hükümleri herkes için 
aynı oranda uygulanacaktır. Bu çerçevede 
Kanun’un öngördüğü koruma yollarından 
çocukların da yararlanması mümkündür.

Her ne kadar çocukların kişisel verileri-
nin KVKK ile korunması mümkün olsa da 
konuya ilişkin çocuklar özelinde daha fazla 
koruma sağlayacak özel bir düzenlemenin 
yapılması gerekmektedir. Örneğin; KVKK 

m.28/2-b’de ‘ilgili kişinin kendisi tarafın-
dan alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi’ 
durumunda KVKK hükümlerinin uygu-
lanmayacağı yönündeki düzenleme çocuk-
lar açısından risklidir. Henüz kişisel veri 
bilincinin oluşmadığı yaşta, kendisi tarafın-
dan alenileştirilen (örneğin herkese açık bir 
hesaptan yapılan paylaşım) bir bilginin de 
korunma kapsamında olması gerekmektedir. 
Küçük yaştaki çocuklarda henüz bir mahre-
miyet ve kişisel veri algısı oluşmadığından 
bu konuda hassasiyet göstermeleri beklen-
memelidir. Sosyal mecralarda kişisel veri-
lerinin kendileri tarafından alenileştirilmiş 
olması durumunda yetişkinlerle aynı düzen-
lemeye tabi olmaları ve bu sebeple verilerin 
korunma kapsamına alınmaması çocukların 
savunmasız bırakılmalarına neden olabilecek 
bir durumdur.

Bir örnek olarak 2000 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yürürlüğe konulan 
‘Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma 
Yasası’na (COPPA) göz attığımızda özellikle 
göze çarpan husus, 13 yaşın altındaki çocuk-
lar için çevrimiçi site ya da bir uygulamaya 
girmek istediklerinde kayıt şartı konula-
mamasıdır. Bu sayede çocuklar bir uygula-
mayı kullanmak istediklerinde indirmeleri 
yeterli olacak, kişisel verilerini paylaşma-
dan kullanabilecektir. Bu şekilde hareketleri 
kaydedilemeyecek ve uygulama ile kişisel 
verileri toplanamayacaktır. Ülkemizde de 
çocuklar için, her ne kadar kendileri tara-
fından alenileştirilmiş de olsa kişisel verileri-
nin toplanmaması ve işlenmemesi gerektiği 
yönünde bir düzenlemenin yapılması ya da 
alternatif bir koruma yolunun öngörülmesi 
gerekmektedir.

Kanun kapsamında çocuklar özelinde 
başvurulabilecek hukuki yollara baktığı-
mızda, Türk Medeni Kanunu 23 ve 24. 
maddelerde yer alan kişilik hakkına saldı-
rılara karşı öngörülen hükümler çocuklar 
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için de geçerlidir. 25. madde gereği, kişilik 
haklarına saldırı halinde açılabilecek dava-
lar ve maddi, manevi tazminat istemleri 
çocuklar için de uygulama alanı bulacaktır. 
Örneğin son dönemlerde yaygınlaşan ‘digi-
tal kidnapped’ olarak adlandırılan dijital 
ortamda çocukların fotoğraflarının çalın-
ması durumunda bu madde hükümlerinden 
yararlanılabilecektir. Belirtmek gerekir ki, 
hukuken çocuklar pek çok işlemi yerine 
getirirken temsilciye ihtiyaç duymaktadır. 
Bu husus kişisel verilerin korunması açı-
sından da geçerlidir.

KVKK açısından ele alınması gereken 
bir diğer konu “açık rıza” kavramıdır. Zira 
KVKK m.6/2 uyarınca “Özel nitelikli kişi-
sel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın 
işlenmesi yasaktır”. Bu kapsamda çocukla-
rın kişisel verilerin korunması hususunda 
rıza beyanının kim tarafından verilece-
ğine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. 
Doktrinde yer alan görüşlere baktığımızda 
çocukların velayetine sahip olan anne ve 
babanın, çocuğun üstün yararı ve haklarının 
korunmasını göz önünde bulundurarak rıza 
vermesinin mümkün olduğu belirtilmek-
tedir. Burada önemli olan, verilen rızanın 
anne babanın yararı değil çocuğun yararı 
göz önünde bulundurularak verilmesidir. 
KVKK hükümlerine göre, velayet hakkına 
sahip olan anne ve babanın açık rızası alın-
madan çocuğun kişisel verilerinin işlenmesi 
durumunda anne ve baba Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu’na başvurabilecektir.

Konuya ilişkin 02/04/2020 tarihli ve 
2020/255 sayılı Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar örnek 
verilebilir. Karara konu olan olay, bir eği-
tim kurumunda velilerden herhangi bir 
şekilde açık rıza alınmadan çocuklara CAS 
(Cognitive Assessment System) Uygulama 
ve Değerlendirme testinin yapılmasına 
ilişkindir. Yapılan test ile çocukların kişisel 

sağlık verilerinin işlendiği ve aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilmediğinden 
bahisle bir veli şikayette bulunmuştur. Yapı-
lan değerlendirme sonucunda Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından eğitim kurumu 
aleyhine 50.000 TL idari para cezasına hük-
medildiği görülmektedir.

Son olarak, ailelerin çocuklarını sosyal 
medyada teşhiri ele alınmalıdır. Burada deği-
nilmek istenen husus ailelerin çocuklarını 
sanal âlemin zararlarından koruması değil 
çocukların ailesi tarafından sanal âlemin 
nesnesi haline getirilmesinin önlenmesi-
dir. Günümüzde ticari kaygıyla ya da ünlü 
olmak adına çocuklarının doğumundan iti-
baren her anını, hastalıklarını, özel anlarının 
resimlerini paylaşmak çok sık karşılaşılan 
bir durumdur. Bu şekilde, henüz ayırt etme 
gücü bulunmayan bir çocuğa sanal âlemde 
bir dijital kimlik oluşturulmaktadır. Bu 
çocuklar ergin olduklarında unutulma hakkı 
kapsamında kişisel verilerinin silinmesini, 
kaldırılmasını istese dahi üçüncü taraflarca 
kayıt altına alınan ve geniş kapsama yayılmış 
bu verilerin tamamen yok edilmesi müm-
kün görülmemektedir. Bu nedenle çocuğun 
oluşturulan dijital kimlikten bağımsız olarak 
bir kişilik geliştirmesi, yaşamını özgürce 
sürdürmesi zorlaşacaktır.

Çocukların bütün gelişim sürecinin 
sanal âlemde yer alması pedofilinin öznesi 
olmaya varacak boyutta siber zorbalığa ya da 
kendi akranları tarafından zorbalığa maruz 
kalmasına neden olabilmektedir. Her iki 
durum da çocuğun psikolojisini olumsuz 
etkileyecektir. Ailelerin çocuğa yönelik ala-
cağı kararlarda temel ölçüt çocuğun yara-
rıdır. Aynı şekilde devlet de çocuğa ilişkin 
hukuki düzenlemelerde çocuğun yararını 
göz önünde bulundurmaktadır. Kanun 
koyucu tarafından henüz, çocukların sosyal 
medyada aileleri tarafından teşhirine yöne-
lik kısıtlama getirilen özel bir düzenleme 
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yapılmamıştır. Fakat genel hükümlere 
dayanılarak gerekli korumanın sağlanması 
mümkündür.

Türk Medeni Kanunu kapsamında “çocu-
ğun üstün yararı ilkesi” düzenlenmekte-
dir. Bu ilke gereği çocuğun şahıs varlığını 
korumak için, velayetin kötü kullanılması 
durumlarında mahkeme tarafından çocuğun 
aile yanından alınması ve başka bir aile veya 
kuruma yerleştirilmesi de dahil ağır önlem-
lerin alınması mümkündür.

Yakın zamanda yaşanıp medyaya da 
yansıyan bir olay bu duruma örnek gös-
terilebilir. “İnstamom” olarak sosyal med-
yada varlık gösteren bir anne çocuklarının 
fotoğraf ve videolarını paylaşarak para ve 
ün kazanmaktadır. Eşi ile boşanma sürecine 
girdiklerinde baba, çocuklarının fotoğraf ve 
videolarının sosyal medyada kamuya açık 
şekilde paylaşılmasının istismara davetiye 
çıkardığını belirterek velayetin kendisine 
verilmesi ve çocukların fotoğraf ve vide-
olarının sosyal medyada paylaşılmaması 
talebinde bulunmuştur. Mahkeme babayı 
haklı görerek velayetin dava bitene kadar 
babaya bırakılmasına ve annenin çocukla-
rının resimlerini paylaşmasının yasaklan-
masına hükmetmiştir. 

Ara karar bu yönde olsa da, dava sonuç-
landığında çocukların velayeti yeniden 
anneye bırakılmıştır. Anne halen çocuk-
larının resim ve videolarını içeren payla-
şımlar yapmaktadır. Somut olay özelinde 
nihai kararda, çocukların sanal âlemde teş-
hiri velayetin kötü kullanılması kapsamında 
değerlendirilmemiştir. Ancak mahkemelerin 
aksi yönde değerlendirmede bulunması da 
mümkündür. İlaveten, çocuklar da ergin 
olduklarında kişisel verilerinin korunması 
için başvuruda bulunarak fotoğraf ve video-
larının kaldırılmasını isteyebilecektir. Yakın 
zamanda sanal âlemde büyüyen bu nesil 

tarafından yapılan başvuruların mahkeme-
lerin gündemine gelmesi beklenmektedir.

Sanal ortamlarda çocukların kişisel verile-
rinin korunması konusu çok yeni fakat bir 
o kadar da önemli bir konudur. Yetişkinler 
sanal ortamda daha bilinçli bulunmakta 
iken, çocuklar henüz belirli bir bilince sahip 
olmadan her hareketin kaydedildiği ve eri-
şilebilir olduğu bu ortamda korunmasız bir 
şekilde varlık göstermektedir. Bu sebeple 
konuya ilişkin öncelikle ailelerin ve öğret-
menlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalış-
malar yapılmalıdır. Aileler ve öğretmenler ise 
çocuklarda hakları konusunda farkındalık 
oluşturmaya yönelik faaliyette bulunmalıdır. 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 
da konuya ilişkin bilgilendirme çalışmaları 
yürütülmektedir.

Sonuç olarak, Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu kapsamında çocuklar da yetişkin-
ler ile eşit haklara sahiptir. Yetişkinlerden 
farklı olarak çocukların kişisel verilerinin 
işlenmesinde veli ya da vasisinin de rızası 
aranacaktır. Aksi halde kişisel verilerin işlen-
mesi hukuka aykırı olacaktır. Bu şekilde 
sanal âlemde çocukların kişisel verilerine 
yönelik bir ihlal meydana geldiğinde veli ya 
da vasileri tarafından ihlale yönelik hukuki 
yollara başvurulabilecektir. Çocuğun kişi-
sel verilerinin ailesi tarafından sanal âleme 
sunulması durumuna dair ise henüz özel bir 
düzenleme yoktur. Bununla birlikte, çocu-
ğun üstün yararının gerekli kıldığı istisnai 
hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri 
uyarınca mahkemeden velayetin kaldırılması 
istenebilecektir. Ayrıca çocuklar fiil ehliye-
tine sahip olduklarında KVKK gereği ken-
dilerine tanınan hakları kullanabilecektir.
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2008 yılında Ankara Barosu’nda avu-
katlık stajına başlamış, 2009-2014 yıl-
ları arasında yine Ankara Barosu’na 

bağlı olarak avukatlık yapmış, bu süre içe-
risinde yüksek lisans eğitimini bitirmiş ve 
doktora eğitimine başlamıştır. 

2014 yılında, avukatlık mesleğini bıra-
karak, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araş-
tırma görevlisi olarak işe başlamıştır. 

Doktora tezinin tamamlanmasıyla bir-
likte, 2015 yılında doktor öğretim üyesi 
olmuş olup, halen de bu görevini sürdür-
mektedir. Fakültede Aile Hukuku, Fikri 
Mülkiyet Hukuku, Miras Hukuku, Çocuk 
Hukuku derslerini vermektedir.

– Türk Medeni Kanunu’nun 124.
maddesi olağanüstü durumlarda ve pek 
önemli bir sebeple onaltı yaşını doldur-
muş olan erkek veya kadının hakim kararı 
ile evlenmesine imkan vermektedir. Uygu-
lamada ağırlıklı olarak kız çocuklarının 
gebe kalmış olması “olağanüstü durum 
ve pek önemli bir sebep” kavramları ara-
sında değerlendirilmekte ve evlenme izni 
verilmektedir. Kız çocuklarının sağlık, 
eğitim gibi gelişimsel hakları ile birlikte 
değerlendirildiğinde salt gebelik halinin 
evlenme izni için yeterli görülmesi hal-
lerini çocuğun üstün yararı yönünden 
nasıl değerlendirirsiniz? Sizce evlenme 

izni verildiği hallerde gebe çocuğu koru-
mak için bir hukuki denetim mekanizma-
sının varlığı gerekli mi?

Evlilik sorumluluk gerektiren bir mües-
sese olup; evlenecek kişilerin fiziksel, ruhsal 
ve cinsel olarak belli bir olgunlukta olma-
ları gerekir. Bu nedenle azami evlilik yaşı 
TMK m.124’te hüküm altına alınmıştır. 
Buna ilişkin olarak, bazı ülkelerde, normal 
erginlik yaşı, aynı zamanda evlilik yaşı ola-
rak kabul edilmesine rağmen; Türk Medeni 
Kanunu’nda olağan evlenme yaşı 17 yaşın 
ikmali olarak belirlenmiş olup; fakat bu 
yaşta evlenmek isteyen bir kimse, “küçük” 
olduğu için, 126. madde hükmü uyarınca, 
yasal temsilcisinin izni ile evlenebilmektedir.

124. maddenin 2. fıkrası uyarınca, ola-
ğanüstü evlenme yaşı ise, 16 yaşın ikmali-
dir. Bu yaşta evlenebilmek için, olağanüstü 
bir durum ve pek önemli bir sebep olmalı, 
aynı zamanda hakim izni olmalı ve nihayet 
olanak var ise yasal temsilci dinlenmelidir.

Belirttiğiniz gibi, olağanüstü durum ve 
pek önemli sebep, karşımıza sıklıkla küçü-
ğün gebe kalmış olması örneğinde çıkmak-
tadır. Küçüğün gebe kalmış olması, rızasına 
dayanabileceği gibi, rıza dışı ilişkiden yani 
tecavüzden gebe kalması da mümkündür. 
Küçüğün gebe kalması halinin pek önemli 
bir sebep sayılması, elbette rızaya dayalı 



2021/1 | Çocuk Hakları Gündemi 81 

cinsel ilişkiden gebe kalması halinde kabul 
edilebilir.

Tecavüz neticesinde gebe kalan küçüğün, 
evliliğe rıza göstermeyeceği düşünülse de 
maalesef bazı yörelerde, küçük, korkudan, 
utançtan, bir daha başka kimseyle evleneme-
mekten endişe ettiği için, “tecavüzcüsüyle” 
evlenmek durumunda kalabiliyor.

Tecavüz suçları ayrık kalmak kaydıyla; kız 
çocuklarının gelişimsel hakları ile birlikte 
bu konuyu değerlendirdiğimizde; yarar/
zarar dengesini tartmamız gerekir. Örneğin; 
bir kız çocuğu bilerek ve isteyerek yaşadığı 
cinsel ilişkiden gebe kalmışsa, partneri ile 
evlenmek istiyorsa ve elbette ki ayırt etme 
gücüne sahip ise; kanaatimce, evliliğe izin 
verilmesinin kız çocuğunun menfaatine 
olduğu kabul edilmelidir.

Ancak, kız çocuğunun bu ilişkiye rızası 
yok ise; ya da rızası var olmasına rağmen, 
kendisi ya da partnerinin cinsel korunma 
yöntemleri uygulayarak ilişkiden gebe 
kalmayacağını düşünmesine rağmen yani 
istemeden gebe kalması halinde; salt gebe 
kalmış olması nedeniyle, evliliğe izin veril-
mesi düşünülemez. Zira, hakimin, evliliğe 
izin verirken, tarafları dinleyerek olağanüstü 
evlenme yaşında evlenmelerine izin vermesi 
gerekir. Kız çocuğu, gebe kalmasına rağmen, 
evlenmeye rızası yok ise, bu izin hakim tara-
fından verilmeyecektir.

Burada karar verilirken en önemli kriter; 
kız çocuğunun ayırt etme gücüne sahip olup 
olmamasıdır. Eyleminin sonuçları hakkında 
sağlıklı düşünüp düşünememesidir. Evlilik 
başlı başına sorumluluk gerektiren bir mües-
sese iken; annelik sıfatı da eklenince, acaba 
kız çocuğu bu sorumluluğu taşıyabilecek 
midir? Şüphesiz, erkekler açısından da aynı 
zorluk söz konusudur. Ancak, kanaatimce, 
kız çocuklarının fiziksel gelişimleri de değer-
lendirildiğinde, çocuk sahibi olmanın anne 

açısından daha ağır bir yükü vardır. Zira, 
annelik, sadece çocuğu karnında taşımakla 
olmuyor. Gebelik döneminde, hormonal 
değişiklikler, doğum sonrası bu değişiklikle-
rin devamı, fiziksel olarak zorluklar gibi ağır-
lıklı yük ve zorluğa anne maruz kalmaktadır.

Yani; hakimin, kararını verirken, cevap-
laması gereken soru şudur: Her iki taraf da 
çocuk ise, bu çocukların evliliğe rıza verebil-
mek için gerekli ayırt etme gücü var mı? Bu 
çocukların evlenmeye rızaları var mı? Cevap 
evet ise, soru şu olmalı: Bu kız çocuğu bu 
kişi ile evlenmeye razı mı? Tüm bu soruların 
cevabı evet ise; kanaatimce, çocuğun üstün 
menfaati gereğince, evliliğe izin verilmesi 
uygundur.

Elbette bu rızaların hiçbir baskı altında 
olmadan verilmiş olması gerekir. Çocuk, 
herhangi bir sebepten dolayı rızası varmış 
gibi irade açıklamasında bulunmak zorunda 
bırakılabilir. Böyle bir durumda, belki de 
çocuğun rızasının uzmanlar/pedagoglar 
tarafından da görüşmeler sağlanarak alın-
ması gerekebilir.

Evliliğe izin verilmiş olması, bu çocuğun 
bir başına korumasız bırakılması anlamına 
gelmez. Her bireyin hakları, devlet koru-
ması altındadır. Ancak küçük yaşta evliliğine 
izin verilen bir kimsenin korunması gerekir 
mi, bir denetim mekanizmasına ihtiyaç var 
mıdır? Küçüğün evlenmesine zaten yuka-
rıda sormuş olduğumuz soruların cevabı 
olumlu ise izin verilebileceğinden bahsettim. 
Bu nedenle, kendi rızası ile gebe kaldık-
tan sonra yine kendi rızası ile evlenen bir 
kimsenin denetlemeye ihtiyacı olduğunu 
düşünmüyorum.

– Boşanma ve velayet davalarında taraf-
ların müşterek çocuklarının evlilik bir-
liğine ilişkin tanık olarak dinlenilmesi 
ya da velayete ilişkin katılım hakları-
nın sağlanması noktasında adliyelerde 
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yapılandırılan adli görüşme odalarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Maalesef, çocuklar, eşler arasındaki anlaş-
mazlıktan doğan her davada; bazı ebeveynler 
tarafından tabiri caizse koz olarak kullanılı-
yor. “Tazminat olarak şu miktarı vermezsen 
çocuğu sana göstermem.”, “Nafaka olarak 
istediğim tutarı vermezsen, çocuğu kaçı-
rırım” gibi çocuk üzerinden tehditler ile 
taraflar birbirlerine olan öfke ve hırslarını 
açığa vuruyorlar. 

Her şeyden önce, çocuğun ayırt etme 
gücüne göre, tanık olarak dinletilmesi gerek-
tiği kanaatindeyim. Çocuklar, kolay inanır, 
kolay korkar, kolay öfkelenir; “annenin seni 
hiç sevmediğini söyle”, “baban zaten seni 
sevmiyordu çocuğum, seni sadece ben sevi-
yorum.” gibi dolduruş cümlelerine maruz 
kalarak, gerçek iradesi ya da hislerinden 
tamamen farklı söylemlerde bulunabilir. Bu 
nedenle, çocuğun gerçek duygu ve düşün-
celerini veya ev içinde yaşanan olayları, 
psikolojisine uygun sorularla yanıt aramak 
gerekir. 

Çocuk mahkemesinde hakimlerinin, 
çocuklara yaklaşımının daha ılımlı ve onların 
psikolojilerine uygun olmaları gerekir; ancak 
elbette çocuk psikolojisi alanında uzman 
olmaları beklenemez. Bu nedenle, çocuğun 
tanık olarak dinlenmesi ya da velayete ilişkin 
katılım hakları konusunda, bir uzmandan 
destek almak gerekir. Ancak burada, diğer 
bir sorun karşımıza çıkar. Çocuk her ne 
kadar kendisine, kendi psikolojisine uygun 
yaklaşımlarda bulunulsa bile, neticede bir 
yabancı ile karşı karşıyadır ve bir yabancının 
sorularını cevaplamaktadır. 

Bu soruların cevapları istenildiği kadar 
profesyonel yaklaşılsın ve davranılsın, doğru 
olmayabilir. Çünkü az önce de belirttim: 
Çocuk korkabilir, utanabilir, çekinebilir; bu 
nedenle kendini özgürce ifade edemeyebilir. 

Bu görüşmelerin birden fazla kez yapılaca-
ğını düşünsek bile, neticede çocuk eve dönü-
yor; yani anne babasının ya da annesinin 
ya da babasının yanına. “Ne konuştunuz, 
oradaki insanların sana sordukları sorulara 
böyle cevap ver tamam mı, eğer bunu yapar-
san, istediğin her şeyi alacağım sana ve seni 
en çok gitmeyi istediğin yere götüreceğim” 
denildiğinde, çocuğun beyanlarının hiçbir 
gerçekliği kalmayabilir.

Peki, bunun için, acaba çocuğu dinleme-
mek mi gerekir? Çocuğun belli bir psikolojik 
olgunlukta olması halinde, bu saydığınız 
her konuda dinlenmesi uygundur. Burada 
her çocuğa göre değişen bir olgunluk yaşı 
söz konusudur. Bu yaş 10 da olabilir, 12 de 
olabilir, 17 de olabilir. Dolayısıyla çocuk 
dinlenmeden önce, kolayca kanabilir mi?, 
Korkularını ön planda tutarak gerçeklikten 
uzak cevaplar verebilir mi?, Velayete katılma 
hakkını kullanırken, sadece duygularını ön 
planda tutmadan, kendi menfaatinin ön 
planda olduğu kararı verebilir mi? Kanaa-
timce, buna karar verilmeli; bu doğrultuda 
çocuk ailesiyle ilgili, kendisini ilgilendiren 
davalarda tanık olarak dinlenebilmelidir.

– Çocuğun malvarlığına ilişkin Türk 
Medeni Kanunu’nda yer alan düzenleme-
lerin etkin bir koruma sağladığını düşü-
nüyor musunuz?

Çocuk kural olarak velayet; istisnai hal-
lerde vesayet altındadır. Velayet hakkı ile 
vesayet birbirinden farklı olup; malvarlığı 
ile ilgili fark şudur: Veli, çocuğun malları 
üzerinde tasarruf hakkına sahipken; vesa-
yet altındaki çocuğun malları, vasi tarafın-
dan değerlendirilir ki vasinin görevi gereği, 
malvarlığı üzerinde serbestçe tasarruf hakkı 
yoktur.

352. madde, genel olarak çocuğun mal-
larının velayet süresince, ana ve baba tara-
fından yönetileceğini düzenlemiş ve kural 
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olarak hesap ve güvence vermeyeceğini 
hüküm altına almıştır. Bu kuralın istisnası, 
352. maddenin 2. fıkrasında hakime müda-
hale yetkisinin verilmesi sonucuyla, 360. 
maddede koruma önlemleri kenar başlığı 
altında düzenlenmiştir. Buna göre, çocuğun 
mallarının yönetiminde özensiz davranan 
ana ve baba var ise, hakim malların korun-
ması için uygun önlemleri alır. Maddenin 
2. fıkrası bu uygun önlemlerin, özellikle, 
malların yönetimi konusunda talimat vere-
bilmesi; belirli zamanlarda verilen bilgi ve 
hesabı yeterli görmezse malların tevdi edil-
mesine veya güvence gösterilmesine karar 
verebilmesi olarak örneklendirmiştir.

Hakimin bu müdahalesinin yanı sıra, 
363. maddede, ana ve babanın, “çocuğun 
mallarının geri verilmesinde” vekil gibi 
sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aslında buradan anlamamız gereken 
şudur: Veliler, velayet hakkından doğan 
çocuk mallarını yönetme, ihtiyaç doğrul-
tusunda kullanma hak ve yetkisine sahiptir. 
Velayetin doğal sonucu olarak veliye tanınan 
bu hakkın kullanılmasında, çocuğun men-
faatlerinin korunması gerektiği kanaatinde-
yim. Zira, bir çocuk kendisine ait malların 
neler olduğunu bilmeyebilir. 

Örneğin, bir ölüme bağlı tasarruf ile 
çocuğa bırakılan, ya da tarafların sağlığında 
-bir kimsenin çok sevdiği fakat arasında 
kan bağı olmayan bir çocuğa mal bırakması 
örneğinde olabileceği gibi, bir malın çocuğa 
devri söz konusu olabilir. Çocuk bu maldan 
haberdar olmayabilir. Veli bu malı dilediği 
gibi, kural olarak kimseye hesap vermeden 
kullanabilir. Bu doğrultuda çocuğa bıra-
kılmış olan bir malın amacı çocuğun bu 
malı kullanması ya da faydalanması iken; 
çocuğun bihaber olduğu mal, amaçtan farklı 
bir şekilde, ailesi tarafından kullanılabilir. 
Bu nedenle, TMK’da yer alan düzenleme 

aslında yanlış değil; fakat eksiktir. Çocuk 
açısından koruma sağlamamaktadır.

Çocuğun malları açısından şöyle bir 
çözüm düşünülebilir: Çocuk malları üze-
rinde tasarruf velayet hakkının doğal bir 
sonucu olsa da, malların veli tarafından kul-
lanılması değil de, malların devrine ilişkin 
olarak, veliyi vasi gibi değerlendirip, üçüncü 
kişiye devir için mahkemeden izin alınması 
bir koruma önlemi olarak düşünülebilir. 

Burada veli, malın devrinin nedenini, yani 
çocuk ihtiyacı için mi, yoksa aile giderine 
hakkaniyetin gerektirdiği ölçüde katkı sağ-
lamak için mi, yoksa malın korunması için 
mi, yoksa sadece keyfi ve velinin ihtiyacı 
için mi satıldığı, hakimin iznini isteyen veli 
tarafından kanıtlandıktan sonra; hakim bu 
malın çocuk ihtiyacı ya da ailenin geçimi 
için gerekli ihtiyaç olduğuna kanaat getir-
dikten sonra, devir işlemine izin vermelidir. 
Bu bir çözüm olabilir. Yahut, çocuğun mal-
larının elektronik sistemde tutulup, ergin 
olduktan sonra e-devlet üzerinden geçmişe 
dönük erişebilmesi ve bunun sonucu ola-
rak, ailesinden malının tabiri caizse hesabını 
sorması da bir çözüm olarak düşünülebilir.

– Değerli katkılarınız için Ankara 
Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına 
çok teşekkür ederiz Hocam.

Derginizde bizlere de yer ayırdığınız için 
çok teşekkürler.
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Türk Ceza Muhakemesi  
Hukuku’nda Çocuk

Av. Berkay ÖZDEMİR

Ankara Barosu

GİRİŞ

Her zaman geleceğimiz olarak görü-
len çocukların suç işlemesi, adli 
makamlarda şüpheli/sanık ola-

rak karşımıza çıkması, üzüntü verici bir 
durumdur. Onların psikolojisi ile yetişkin-
lerin psikolojisinin aynı olmaması ve ceza 
yargılaması sürecinin çocuklar üzerindeki 
etkisinin ömür boyu sürme ihtimaline kar-
şılık kanun koyucumuz, “çocuğun yüksek 
yararı” ilkesine riayet ederek düzenlemelere 
gitmiş ve çocuklara özel yargılama kural-
ları getirmiştir. Bu çalışmamızda çocuğun 
ceza muhakemesi hukukundaki yerinden 
bahsedilecektir.

A. ÇOCUĞUN CEZAİ SORUMLULUĞU

Hukukumuzda 0-18 yaş arasındaki 
insana karşılık gelen “çocuk” kavramı, 
cezai sorumluluk bağlamında üçe ayrılarak 
incelenmektedir.

1. 0-12 Yaş Grubu Çocuklar

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31/1 
maddesi uyarınca fiili işlediği tarihte 12 
yaşını doldurmamış çocukların cezai sorum-
luluğu yoktur. Kanun koyucu, 12 yaşını 
doldurmamış çocukların işledikleri fiil ne 
olursa olsun, ne şekilde işlemiş olurlarsa 
olsunlar ceza sorumluluğunun olmadığını 
kabul etmiştir. Bu yaş grubundaki çocuklar 

için çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 
uygulanabilecektir.

2. 12-15 Yaş Grubu Çocuklar

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31/2 
maddesi uyarınca fiili işlediği tarihte 12 
yaşını doldurmuş fakat 15 yaşını doldur-
mamış çocukların cezai sorumluluğunun 
var olup olmadığının tespiti gerekmektedir. 
Ceza sorumluluğunun var kabul edilebilmesi 
için çocuğun “işlediği fiilin hukuki anlam 
ve sonuçlarını algılayabilme yeteneği”nin 
varlığı aranır[1].

3. 15-18 Yaş Grubu Çocuklar

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31/3 
maddesi uyarınca fiili işlediği tarihte 15 
yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurma-
mış çocukların cezai sorumluluğunun var 
olduğu, ancak bu sorumluluğun yetişkinin 
cezai sorumluluğundan az olduğu kabul 
edilmiş ve çocuğa verilecek cezanın indiril-
mesi kuralını benimsemiştir.

[1] 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca 
hâkim, çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal 
çevresini gösteren bir inceleme yaptırmalı 
ve çocuğun ceza sorumluluğunun var olup 
olmadığına ilişkin kanaate bu rapor ışığında 
varmalıdır.
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B. SAĞIR VE DİLSİZ ÇOCUĞUN 
CEZAİ SORUMLULUĞU

Sağır ve dilsiz çocukların cezai sorumlu-
luğu belirlenirken de üçlü ayrıma gidilmiştir. 
Sağır ve dilsiz olmayan çocuktaki 0-12 yaş, 
sağır ve dilsiz çocukta 0-15 yaşa; sağır ve 
dilsiz olmayan çocuktaki 12-15 yaş, sağır 
ve dilsiz çocuktaki 15-18 yaşa; sağır ve dil-
siz olmayan çocuktaki 15-18 yaş, sağır ve 
dilsiz çocuktaki 18-21 yaşa denk gelmek-
tedir. Ancak ufak bir farklılık vardır. 15-18 
yaş arası sağır ve dilsiz çocuk için çocuk 
mahkemesi ya da ilgili Cumhuriyet savcısı 
tarafından kusur yeteneğinin belirlenmesi 
açısından hem adli rapor hem de sosyal ince-
leme raporu alınmalıdır. 18-21 yaş arası 
sağır ve dilsiz çocukta ise adli rapor alınma-
sına gerek yoktur, yalnızca sosyal inceleme 
raporu alınmalıdır.

C. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK NEDİR?

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 
3/1-a bendine göre suça sürüklenen çocuk; 
“Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili 
işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya 
kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden 
dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar 
verilen çocuk” olarak tanımlanmaktadır.

Çocuk, suça sürüklenen çocuk (bundan 
sonra SSÇ olarak anılacaktır) sıfatını aldık-
tan sonra soruşturma evresi başlar ve SSÇ 
hakkındaki soruşturma ilgili adliyenin işbö-
lümüne göre Çocuk Bürosu Cumhuriyet 
Savcısı tarafından yapılır. Ayrıca 5395 sayılı 
Kanun’un 15/2 fıkrası uyarınca SSÇ’nin 
ifadesi alınırken ya da diğer usul işlemleri 
yapılırken yanında sosyal çalışma görevlisi 
bulundurulabilir. Aynı maddenin 3. fıkra-
sına göre ise soruşturma sırasında gerekli 
görülürse çocuk hakkında koruyucu ve des-
tekleyici tedbirlerin uygulanması, çocuk 
hâkiminden istenebilir.

D. ÇOCUĞUN YAKALANMASI, 
GÖZALTINA ALINMASI 
VE İFADE ALINMASI

5395 sayılı Kanun’un 16. maddesine göre 
gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk 
biriminde tutulur. Eğer o kolluk biriminde 
çocuklara ilişkin bir yer ayrılmamışsa, gözal-
tına alınan çocuk, yetişkinlerden ayrı bir 
yerde tutulur.

01.06.2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma 
Yönetmeliği’nin 19. maddesinde 12 yaşını 
doldurmamış çocuklar (a bendi) ile 12 yaşını 
doldurmuş çocuklar (b bendi) arasında 
ayrıma gidilerek usul kuralları belirlenmiştir.

Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurma-
mış olanlar ile 15 yaşını doldurmamış sağır 
ve dilsizler; suç nedeni ile yakalanamaz ve 
hiçbir suretle suç tespitinde kullanılamaz. 
Kimlik ve suç tespiti amacı ile yakalama 
yapılabilir. Kimlik tespitinden hemen sonra 
serbest bırakılır. Tespit edilen kimlik ve suç, 
mahkeme başkanı veya hâkimi tarafından 
tedbir kararı alınmasına esas olmak üzere 
derhâl Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş, 
ancak 18 yaşını doldurmamış olanlar suç 
sebebi ile yakalanabilirler. Bu çocuklar, 
yakınları ile müdafiye haber verilerek derhâl 
Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilirler; 
bunlarla ilgili soruşturma Cumhuriyet baş-
savcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet 
savcısı tarafından bizzat yapılır. Görevli 
Cumhuriyet Savcısı, şu hususlara dikkat 
etmek zorundadır:

 ü Çocuğun gözaltına alındığı ana-baba 
veya vasisine bildirilir. (Gözaltı süresi 
konusunda özel bir düzenleme yok-
tur, yetişkinler ile ilgili hükümler 
uygulanır.)
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 ü Kendi talebi olmasa bile müdafiden 
yararlandırılır, ana-baba veya vasisi 
müdafi seçebilir.

 ü Müdafi hazır bulundurulmak şartı ile 
şüpheli çocuğun ifadesi alınır.

 ü Kendisinin yararına aykırı olduğu 
saptanmadığı veya kanunî bir engel 
bulunmadığı durumlarda ana-babası 
veya vasisi ifade alınırken hazır 
bulunabilir.

 ü Yetişkinlerden ayrı yerlerde tutulur.

 ü 2253 sayılı Kanun’da yazılı suçlar 
büyüklerle beraber işlendiği takdirde 
soruşturma evresinde çocuklarla ilgili 
evrak ayrılır, soruşturmaları ayrı ayrı 
yürütülür.

 ü Çocukların kimlikleri ve eylemleri 
mutlaka gizli tutulur.

 ü Suçun mağduru çocuksa, bunlara 
karşı işlenen suçüstü hâllerinde, 
kovuşturulması suçtan zarar gören 
kimsenin şikâyetine bağlı olan fiil-
lerde şüphelinin yakalanması ve 
soruşturma yapılması için şikâyet 
şartı aranmaz.

 ü Çocuklarla ilgili işlemler mümkün 
olduğu ölçüde sivil kıyafetli görevli-
ler tarafından yerine getirilir. (Çocuk 
ile iletişim, çocuğun anlayabileceği 
bir biçimde, onun seviyesine inerek 
yapılmalıdır. Arada denetleyici soru-
lar sorularak anlayıp anlamadığının 
kontrol edilmesi gerekir.)

 ü Çocuklara kelepçe ve benzeri aletler 
takılamaz. Ancak, zorunlu hâllerde 
çocuğun kaçmasını, kendisinin veya 
başkalarının hayat veya beden bütün-
lükleri bakımından doğabilecek tehli-
keleri önlemek için kolluk tarafından 
gerekli önlemler alınır.

E. MAĞDUR ÇOCUK / SUÇTAN 
ZARAR GÖREN ÇOCUK

Eğer bir çocuk ihmal veya istismara uğra-
dıysa, eğitimine devam edemiyorsa, anne- 
babayla görüşemiyorsa, çocuk ticaretine 
maruz kalıyorsa, fuhşa ve pornografiye 
maruz kalıyorsa, kötü koşullarda çalıştırılı-
yorsa, çalıştırılmaması gereken yaşta zorla 
çalıştırılıyorsa, dili, dini, ırkı, cinsiyeti sebe-
biyle ayrımcılığa maruz kalıyorsa bu çocuk-
lar “mağdur çocuk” kabul edilir.

Mağdura göre daha geniş kapsamlıdır. 
Suçtan zarar görenleri de kapsar.

Çocuk suçun mağduru olduğunda suçu 
yetkili makamlara (polis veya savcılık) ihbar 
veya şikâyet edebilir. İhbar veya şikâyeti alan 
makam derhal soruşturmaya başlar. Ayrıca 
çocuğa karşı işlenen suçtan haberi olan her-
kesin bildirimde bulunması gerekir.

Bir çocuk suçun mağduru olduğu takdirde 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
150/2 fıkrası uyarınca istemi aranmaksızın 
müdafi görevlendirilir.

F. MAĞDUR ÇOCUK / SUÇTAN 
ZARAR GÖREN ÇOCUĞUN 
KANUNİ HAKLARI NELERDİR?

 ü Suç mağduru olan çocuğa derhal avu-
kat atanır.

 ü Hangi aşamada olursa olsun mağ-
dur çocuğun dinlenmesi yani olayı 
anlatması sırasında kameralı kayıt 
yapılması gerekir. (Uygulamada 
sadece Çocuk İzlem Merkezi’nde 
yapılmaktadır.)

 ü Mağdur çocuğun dinlendiği sırada, 
çocuğun yanında sosyal çalışmacı-
adli görüşmecinin bulunması 
gerekmektedir.
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 ü Bir suçun mağduru çocuğun ilgili 
soruşturma kapsamında tanık olarak 
sadece bir defa dinlenilmesi esastır.

 ü Suç mağduru çocuk aynı zamanda 
koruma ihtiyacı içerisindeyse 
hâkimden koruyucu destekleyici 
tedbirler alması istenmelidir.

 ü İstismar mağduru çocuğun ifadesi-
nin alınması, muayenesinin yapılması 
ve raporunun hazırlanması işlemleri 
Çocuk İzlem Merkezi’nde yapılır.

G. ACİL KORUNMA KARARI

5395 sayılı Kanun’un 9. maddesinde 
düzenlenmektedir. Çocuğun derhal koruma 
altına alınması gereken konularda uygula-
nan bir maddedir.

Derhâl korunma altına alınmasını gerekti-
ren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Sos-
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından bakım ve gözetim altına alındık-
tan sonra acil korunma kararının alınması 
için Kurum tarafından çocuğun Kurum’a 
geldiği tarihten itibaren en geç beş gün 
içinde çocuk hâkimine müracaat edilir.

Hâkim tarafından, üç gün içinde talep 
hakkında karar verilir. Hâkim, çocuğun 
bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve 
gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar 
verebilir.

Acil korunma kararı en fazla otuz gün-
lük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. 
Bu süre içinde Kurumca çocuk hakkında 
sosyal inceleme yapılır. Kurum, yaptığı ince-
leme sonucunda, tedbir kararı alınmasının 
gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki 
görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime 
bildirir. Çocuğun, ailesine teslim edilip edil-
meyeceğine veya uygun görülen başkaca bir 
tedbire hâkim tarafından karar verilir.

Tedbir kararında tedbir için belirtilen 
bir süre varsa, tedbir bu sürenin dolma-
sıyla ortadan kalkar. Çocuk hâkimi üç ayda 
bir düzenlenen raporlar karşısında, verdiği 
koruyucu destekleyici tedbirin artık gereksiz 
olduğunu düşünüyorsa tedbiri kaldırabilir 
ya da değiştirebilir. Ayrıca çocuğun 18 yaşını 
geçmesiyle birlikte de koruyucu destekleyici 
tedbir kararı kendiliğinden kalkar.

H. KOLLUK ÇOCUK BİRİMİ

Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle 
kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine 
getirilir.

Kolluğun çocuk birimi, korunma ihti-
yacı olan veya suça sürüklenen çocuklar 
hakkında işleme başlandığında durumu, 
çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun 
bakımını üstlenen kimseye, baroya ve Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, çocuk 
resmî bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum 
temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça 
azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden 
şüphelenilen yakınlarına bilgi verilmez.

Çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulun-
duğunun bildirimi ya da tespiti veya hak-
kında acil korunma kararı almak için bek-
lemenin, çocuğun yararına aykırı olacağını 
gösteren nedenlerin varlığı hâlinde kolluğun 
çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlem-
leri almak suretiyle çocuğun güvenliğini sağ-
lar ve mümkün olan en kısa sürede Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim eder.

Çocuk Polisi; mevzuatın verdiği yetkiye 
göre korunmaya muhtaç olduğundan şüphe 
edilen, ihmal ve istismara maruz kaldığı 
ihbar edilen, evden veya bulunduğu kuru-
luştan kaçan, suça maruz kalan suç işleme 
eğiliminde bulunan, sokakta yaşayan, 
sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber 
vermekten aciz kendini ifade edemeyen 
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kimliği tespit edilemeyen, mülteci ve refa-
katsiz çocukların;

1. Kimlik tespitini yapmak.

2. Muhafazasını sağlamak.

3. Kanuni mümessillerini araştırmak.

4. Haklarında yetkili idari ve adli 
makamlarca verilen kararın niteliğine 
göre ilgili kuruluşlara veya kanuni 
mümessiline teslimin yapmakla 
görevlidir.

I. MAĞDUR VEYA SUÇA SÜRÜKLENEN 
ÇOCUKLARLA İLGİLİ ALINACAK 
TEDBİRLER NELERDİR?

Çocuk Koruma Kanunu, korunma ihti-
yacı olan mağdur veya suça sürüklenen 
çocukların korunması için beş önemli tedbir 
öngörmektedir. Bunlar, danışmanlık, eği-
tim, sağlık, koruma ve barınma tedbirleridir.

1. Danışmanlık Tedbiri

Çocuğun bakımından sorumlu olan kim-
selere çocuk yetiştirme konusunda; çocuk-
lara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorun-
larının çözümünde yol göstermeye yönelik 
rehberlik tedbirleridir.

2. Eğitim Tedbiri

Çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü 
veya yatılı olarak devamına; bu şekilde eği-
tim alması mümkün olmayan çocukların 
evde eğitim almalarına, özel eğitim almaları 
gereken çocukların eğitsel ihtiyaçları doğrul-
tusunda ilgili eğitim kurumuna devamına, 
kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve 
okul personeline; uzman personel, araç gereç 
sağlanmasına yönelik tedbirler ile çocuğun iş 
ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya 
sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek 
sahibi bir ustanın yanına yahut kamu ya da 

özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine 
yönelik tedbirlerdir.

3. Bakım Tedbiri

Çocuğun bakımından sorumlu olan kim-
senin herhangi bir nedenle görevini yerine 
getirememesi hâlinde, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çocu-
ğun resmî veya özel bakım yurduna yerleşti-
rilmesi ya da koruyucu aile hizmetlerinden 
veya Kurumun bu kapsamda yürüttüğü 
hizmet modellerinden yararlandırılmasına 
yönelik tedbirdir.

4. Sağlık Tedbiri

Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının 
korunması ve tedavisi için gerekli geçici 
veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonu 
ile madde bağımlısı olanların tedavilerinin 
yapılmasına yönelik tedbirdir.

5. Barınma Tedbiri

Yaşamını devam ettirmek için yeterli ve 
sağlıklı bir barınma yeri olmayan çocuklu 
kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile 
kadınlar ile bunların çocuklarına uygun 
barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirlerdir.

SONUÇ

Çocuk hukukunun en temel ilkesi olan 
“çocuğun yüksek yararı” ilkesi, uluslararası 
ve ulusal mevzuatta ve içtihatta kendine yer 
bulmuş, bu ilkeye uygun davranma ama-
cında olan kanun koyucumuz, ulusal mev-
zuatta yenilikler ve değişiklikler yapmıştır. 
Hukukumuzun en önemli alanlarından biri 
olan ceza muhakemesi hukuku da buna 
kayıtsız kalmamış ve çocuklara özgü soruş-
turma ve kovuşturma kuralları koyarak, her 
ne kadar suç işlese bile çocuğun korunması 
gerektiğini öngörmüştür.
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Adli Görüşme Odaları
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri  

Daire Başkanlığı

GİRİŞ

Adli sistem içerisinde olan çocuklar ve 
kırılgan gruba dahil diğer mağdurlar 
ile yapılan görüşmelerin sıklıkla tek-

rarlayıcı olması, adli süreç içerisinde taraf-
ların karşı karşıya gelmek zorunda kalması 
ve dolayısıyla mağdurun yeniden travmatize 
olması söz konusudur. 

Ayrıca çocuklarla yapılan adli görüş-
melerde çocuğun yaşı ve gelişim düzeyine 
uygun şekilde ifadesinin alınmasında ve ifa-
denin güvenilirliğinin, travmanın olumsuz 

etkilerinin adli görüşmeye yansımalarının 
doğru değerlendirilmesinde bazı zorluk-
lar olmaktadır. Bu durumun en aza indi-
rilmesi için geliştirilen uluslararası ilke ve 
standartlarda, bu kişi ve grupların birden 
çok kez ifade vermelerini engelleyecek, 
karşı karşıya gelmelerinin sakıncalı olduğu 
kişilerden uzak durmalarını sağlayacak, iyi-
lik hallerini ve ihtiyaçlarını gözeterek adli 
sürecin olumsuz etkilerinden korunmalarını 
sağlayacak ‘özel ortamların’ oluşturulması 
önerilmektedir. 
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Bu amaçla adalet sistemi içerisinde olan 
çocuklar ve kırılgan grupta yer alan mağ-
durlar için ikincil mağduriyeti önlemeyi, 
başta ifade ve sorgu olmak üzere adli süre-
cin olumsuz etkilerini azaltmayı ve yapı-
lan işlemlerin yaş, gelişim, ruhsal durum 
ve benzeri etkenlerin de dikkate alınarak 
gerçekleştirilmesini sağlamayı hedefleyen, 
adliye içerisindeki güvenli alanlar olarak 
tanımlanan Adli Görüşme Odaları (AGO) 
oluşturulmuştur. 

Adli Görüşme Odaları, 63 No’lu Suç 
Mağdurlarının Desteklenmesine Dair 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsa-
mında kurulan, Adli Destek ve Mağdur 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Adli 
Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri 
kapsamında hizmet vermektedir.

2012–2014 yılları arasında Adalet Bakan-
lığı ve UNICEF ortaklığında yürütülen 
Çocuklar için Adalet Projesi kapsamında 
çocukların uygun koşullarda ifade ve beyan-
larının alınması için geliştirilen standartlar 
çerçevesinde 23 il ve 25 adliyede toplam 
31 teknik donanımlı ve SEGBİS uyumlu 
Çocuklarla Adli Görüşme Odası (ÇAGO) 
kurulmuştur. 

Proje kapsamında çocuk merkezli oluş-
turulan bu odaların; Bakanlar Kurulu’nca 
kabul edilen 2015-2019 dönemine ilişkin 
Yargı Reformu Stratejisi ve 2015-2019 
dönemine ilişkin Adalet Bakanlığı Stratejik 
Planı’nda yer alan hedefler ve Türkiye’nin 
taraf olduğu Uluslar arası sözleşmeler doğ-
rultusunda başta çocuklar olmak üzere adli 
süreçte yer alan tüm kırılgan grupların ifade 
ve beyan alma işlemlerinde kullanılmasının 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Böylelikle de ÇAGO’ların kapsamı 
genişletilerek, öncelik adalet sistemi ile 
ilişki halinde olan çocuklara verilmek 
kaydıyla, diğer kırılgan grupta yer alan 

mağdurlara da hizmet verebilecek bir yapı 
olarak Adli Görüşme Odaları’na (AGO) 
dönüştürülmüştür.

ADALET SİSTEMİNDE ÖZEL GÖRÜŞME 
ODALARINA DUYULAN İHTİYAÇ

Adil, etkili ve insancıl bir hukuk siste-
minde, adli işlemlerle karşı karşıya gelen 
tüm öznelerin insan onuruna yaraşır bir 
şekilde muamele görmesi ve bu süreçte özel 
ihtiyaçlarının dikkate alınması esastır. Bil-
hassa ceza muhakemesinde genellikle sanık 
haklarına verilen önem nedeniyle zaman 
zaman diğer öznelerin (mağdurlar, tanıklar 
vs.) adli sürecin karmaşıklığı ve sertliği nede-
niyle maruz kaldıkları ikincil etkiler gözardı 
edilebilmektedir. Aynı durum, daha sınırlı 
da olsa – hukuk muhakemesine konu olan 
(boşanma, velayet gibi) kimi vakalar için de 
geçerli olabilmekte ve her iki yargı yolu bakı-
mından da kişilerin süreç hakkında yeterli 
şekilde bilgilendirilmemeleri ve sürecin 
önemini kavrayamamaları, diğer öznelerle 
karşı karşıya gelmeleri ve başka nedenlerle 
kendilerini sağlıklı ifade edememeleri, aynı 
olayı farklı kişiler önünde defalarca anlat-
mak zorunda kalmaları ve süreç içerisinde 
ek koruma risklerine açık hale gelmeleri gibi 
sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Yukarıda özetlenen durumun, ‘kırılgan 
gruplar’a dahil olan kişiler bakımından daha 
yıpratıcı olabileceğine ise şüphe yoktur. Ger-
çekten de toplumsal rollerin de etkisiyle 
bilhassa çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelli-
ler, mülteciler ve benzeri özel ihtiyaç sahibi 
bireyler süreç içerisinde daha da olumsuz bir 
etkiye maruz kalabilmekte ve dahası çeşitli 
düzeylerde ayrımcılığa uğrayabilmektedirler. 
Bu da zaten yaşadıkları olay nedeniyle belli 
bir düzeyde etkilenmiş, travma geçirmiş olan 
bu kişilerin daha da örselenmesine, teknik 
deyimiyle ‘ikinci kez mağdur olmalarına’ 
neden olmaktadır. Yine, tıpkı cinsel suçlar 
gibi belli başlı suçlar bakımından bu ikincil 
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mağduriyetin etkisi daha da büyük olabil-
mektedir. Bütün bu haller, bir taraftan ada-
let sistemi içerisine giren kişilerin esenliğini 
olumsuz yönde etkilerken, diğer taraftan da 
geniş ölçekte elde edilen delillerin ve yargı-
lamanın kalitesinin olumsuz etkilenmesine 
sebep olabilmektedir.

Bu durumun en aza indirilmesi için geliş-
tirilen uluslararası ilke ve standartlarda da 
bu kişi ve grupların birden çok kez ifade 
vermelerini engelleyecek, karşı karşıya gel-
melerinin sakıncalı olduğu kişilerden uzak 
durmalarını sağlayacak, esenliklerini ve 
ihtiyaçlarını gözeterek adli sürecin olumsuz 
etkilerinden korunmalarını sağlayacak ‘özel 
ortamların’ oluşturulması önerilmektedir. 
İşte, Adli Görüşme Odaları yahut da kısa 
ismiyle AGO’lar da bu amacı taşımakta, 
yukarıda çerçevesi çizilen bu sorunları en 
aza indirmek ve adalet sistemi içerisinde 
kırılgan gruba mensup kişilerin haklarına 
ve özel durumlarına uygun adli yöntemlerin 
hayata geçirilmesini hedeflemektedir.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARININ 
NİTELİĞİ VE AMACI

Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği 
(AGOY), AGO’lara ilişkin genel bir tanım 
yapmamıştır. Ancak genel yaklaşım ilkeleri 
ve aşağıda da değinilecek olan mevzuat da 
dikkate alınarak AGO’yu, adalet sistemi 
içerisinde olan çocuklar ve kırılgan grupta 
yer alan mağdurlar için ikincil mağduriyeti 
önlemeyi, başta ifade ve sorgu olmak üzere 
adli sürecin olumsuz etkilerini azaltmayı ve 
yapılan işlemlerin yaş, gelişim, ruhsal durum 
ve benzeri etkenlerin de dikkate alınarak 
gerçekleştirilmesini sağlamayı hedefleyen, 
teknolojik ekipman ile donatılmış adliye 
içerisindeki güvenli alanlar olarak tanımla-
mak da mümkündür.

Bununla birlikte, AGOY 4. maddesinde 
adli görüşme ve adli işlem kavramları 

tanımlanmaktadır. Buna göre adli görüşme; 
“mahkemelerden veya Cumhuriyet başsav-
cılıklarından adli görüşme odası koordina-
törlüğüne yönlendirilen dosyalardaki çocuk 
veya yetişkinlerle, adli görüşme odalarında 
yaşlarına, içinde bulundukları duruma 
uygun şekilde uzmanlar tarafından yapılan 
görüşme” olarak tanımlanmıştır. Adli işlem 
ise, “Adli süreçte çocuklara veya yetişkinlere 
yönelik olarak yürütülen ve bu kişilerin biz-
zat hazır bulunmasını gerektiren her türlü 
işlem” olarak tanımlanmaktadır.

Yönetmeliğin 15. maddesine göre AGO’da 
yapılacak temel işlem (uzman yardımıyla) 
ifade veya beyan alınması, yani adli görüş-
medir. Ancak Yönetmeliğin 16/3. madde-
sine göre, “Çocukların dâhil olduğu vaka-
larda, çocuğun hazır bulunması ve bilgisine 
başvurulması gereken diğer adli işlemler de 
adli görüşme odasında gerçekleştirilebilir.” 

Özetle AGO, yetişkinler için temelde 
mağdurun beyanının alınması işlemlerinde, 
çocuklar açısından ise başta ifade ve beyan 
olmak üzere çocuğun hazır bulunabileceği 
tüm adli işlemler için kullanılabilir. Örne-
ğin, ifade ve beyanın yanı sıra çocukla yapı-
lacak bir sosyal inceleme görüşmesi için de 
AGO’nun kullanılması mümkündür. 

Bununla birlikte, çok istisnai durumlarda 
AGO yetişkinlere yönelik diğer adli işlem-
ler için de kullanılabilir. Zira AGO’nun 
temel amacı ilgililerin adalet sisteminin zor-
luklarına karşı korunmasıdır. Söz gelimi, 
bu tanımlara göre Cumhuriyet savcısının 
(uzman olmaksızın) kırılgan gruba men-
sup bir yetişkinin direkt olarak ifadesini 
alması, (burada uzman olmadığı için) bir 
adli görüşme değildir ancak bir adli işlem-
dir ve genel kural çerçevesinde, savcı ya da 
hâkimin eğer gerek görürse ifade, sorgu ya 
da beyan işlemini – ilgilinin özel durumunu 
ve ihtiyacını değerlendirerek- AGO’da (üç 
bölümünden birinde) yapmasına bir engel 
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yoktur. Bu işlemi adli görüşme ya da direkt 
görüşme (uzman aracılığıyla olmaksızın) 
şeklinde yapabilir. Her durumda, hâkim 
ya da Cumhuriyet savcısının AGO işleyiş 
usullerine uyması gerekir.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARININ 
HEDEF KİTLESİ

AGO, adliye içerisinde “güvenli bir alan” 
olarak tasarlandığı için, temel önceliği risk 
altında olan kişilere hizmet vermektir.

AGO’da iki temel hedef kitle belirlenmiştir;

1. Öncelikli olarak mağdur, tanık ve 
suça sürüklenen çocuklar ile çocuk-
ların dahil olduğu diğer vakalar.

2. Cinsel suç mağduru ve aile içi şiddet 
suçu mağdurları ile kırılgan gruba 
dâhil diğer mağdurlar.

Buna göre; AGO’nun önceliği “adalet 
sistemi ile ilişki içinde olan” çocuklardır. 
Diğer bir deyişle, sıfatına bakılmaksızın ada-
let sistemi içerisine girmiş (mağdur, tanık, 
suça sürüklenmiş, korunma ihtiyacı olan 
vs.) çocukların dahil olduğu tüm vakalar 
için AGO kullanılabilir.

Adli Görüşme Odaları Yönetmeliğine 
göre, yetişkinler bakımından ön koşul, ilgili 
kişinin öncelikle “mağdur” olmasıdır. İkinci 
koşul ise, bu mağduriyetin cinsel suç ya 
da aile içi şiddet suçundan doğması ya da 
suç tipine bakılmaksızın ilgilinin “kırılgan 
gruba dahil” olmasıdır. Kırılgan grup kav-
ramı, Adalet Bakanlığı tarafından hazırla-
nan ve AGOY’un 5. maddesine göre temel 
bir referans kaynağı olarak belirlenmiş olan 
Mağdura Yaklaşım Kılavuzu’nda şu şekilde 
tanımlanmıştır: “Cinsel suç mağdurlarını, 
yaşı nedeniyle desteğe ihtiyacı olan mağ-
durlar ile çocuk mağdurları, şiddete maruz 
kalmış kadın mağdurlar ile aile içi şiddet 

mağdurlarını, engelli mağdurları ve terör 
suçu mağdurlarını ifade eder”. Bununla 
birlikte ‘kırılganlık’ kişinin yaşı, cinsiyeti 
ve bedensel kapasitesinden bağımsız olarak 
kişinin içinde bulunduğu genel duruma 
veya davaya konu suçun niteliği, olayın işle-
niş biçimi, kamuoyunda yarattığı etki vb. 
bir nedenle vakaya özgü olarak (ad hoc) 
ortaya çıkabilir veyahut da adli süreç içe-
risinde ortaya çıkan özel bir durumla ilgili 
olabilir. Buradaki en önemli nokta, bu gibi 
durumların mahkeme ya da Cumhuriyet 
savcısınca objektif olarak değerlendiril-
mesi ve işlemin AGO’da gerçekleşmesinin 
gerekçelendirilmesidir.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARININ 
TEMEL AMAÇLARI

AGOY’un 1. maddesine göre AGO’nun 
çocuklar ile cinsel suç, aile içi şiddet mağ-
durları ve diğer kırılgan gruba dahil mağ-
durların korunması için dört temel amacı 
bulunmaktadır. Bunlar;

1. Çocuğun üstün yararı ilkesi uyarınca 
çocuk dostu adli usullerin işletilmesi,

2. Görüşme yapılan/yapılacak kişiye 
uygun ortam ve yöntemle görüşme 
yapılması,

3. İkincil örselenmenin önlenmesi,

4. Korunma ihtiyaçlarının tespiti ve 
ilgili hizmetlere yönlendirme yapıl-
masıdır. AGO’ların tarihçesiyle bir-
likte AGOY’un çeşitli hükümleri ve 
gerekçesi incelendiğinde, bunlara aşa-
ğıdaki örtülü amaçların eklenmesi de 
mümkündür:

5. İlgili kişilerin adli süreç içerisinde iki-
den fazla kez ifade/beyan vermesinin 
önüne geçilmesi,
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6. Mağdurlarla şüpheli ve sanıkların 
yüzyüze gelmesinin engellenmesi 
ve aynı zamanda güvenlik ve mah-
remiyet haklarının güvence altına 
alınması,

7. Karmaşık adli süreçlerin ilgililer üze-
rindeki dolaylı zararlarının en aza 
indirilmesi,

8. Görüşme öncesi ve sonrasında ilgili-
lerin bir uzmanın yardımından yarar-
lanması ve süreç hakkında tam ve 
eksiksiz olarak bilgilendirilmesi,

9. Görüşmeye konu olayla ilgili olsun 
ya da olmasın, koruma ihtiyaçları-
nın belirlenmesi ve ilgili hizmetlere 
yönlendirmenin sağlanması,

10. İfade ve beyanın daha güvenli bir 
ortam ve yöntemle alınması netice-
sinde delil kalitesinin yükseltilmesi ve 
tüm taraflar için daha adil bir yargı-
lamanın hayata geçirilmesidir.

Görüldüğü üzere AGO’ların iki ana 
hedefi bulunmaktadır:

1. Görüşme yapılan kişilerin adli süreçte 
korunmasını sağlamak,

2. Delilin doğruluğunu ve kalitesini 
artırmak.

Gerçekten, AGO’lar ile görüşme yapılan 
kişilerin adli süreçte korunmasını sağlamak, 
bir diğer deyişle, adli süreçleri insanı anlayan 
ve korunma ihtiyacını tespit edip dikkate 
alabilen bir yapıya kavuşturmak hedeflen-
mektedir. Bunun da ötesinde AGO’lar, ifade 
ve beyanın kalitesini yükselterek maddi ger-
çeğe ulaşmayı kolaylaştıracak bir imkânı 
da sunmaktadır. Bu da şüphesiz hem sanık 
hem mağdur hem de ilgili diğer tüm taraflar 
açısından adil yargılanma hakkının hayata 

geçirilmesi bakımından önem taşımaktadır. 
Söz konusu uygulamaların adil yargılama 
ilkesine aykırılık teşkil etmeyeceği, farklı 
yüksek mahkeme içtihatlarında da ifade 
edilmiştir. AGO’lar, adil yargılama hakkı 
ve koruma hakları arasında zaman zaman 
ortaya çıkan ikilemleri derinleştirmeyi değil, 
tam aksine bu iki yarışan hak grubu ara-
sında adli sisteme özgü ve insanı odak alan 
bir denge kurabilmenin aracı olarak tasar-
lanmıştır. Bu yapısıyla, doğrudanlık ilke-
siyle çelişmemekte, yüzyüzelik ilkesine ise 
zorunlu hallerde bir istisna getirmektedir. 

AGO’da yapılan uygulamaların ‘gerçek-
zamanlı’ olması, adli işlem ya da duruşma 
sırasında hazır bulunan tüm taraflara sürece 
anında müdahale edebilme imkânı sunması, 
kamera sisteminin geniş ve yakın çekimlere 
uygun olarak tasarlanması ve en önemlisi 
de sadece gereken hallerde başvurulacak bir 
yöntem olarak öngörülmesi de bu durumu 
pekiştirmektedir. Buradaki tek fark, ilgi-
lilerin görüşme yapılan kişinin yüksek 
yararına uygun olarak aynı fiziki mekanda 
bulunmaması ve soruların uzman aracığıyla 
iletilmesidir.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARININ 
HUKUKİ DAYANAKLARI

Sanığın (m. 193/1), mağdurun ve tanıkla-
rın duruşmada dinlenmesi ve hâkimin hük-
münü duruşmaya getirilmiş ve huzurunda 
tartışılmış delillere dayandırması (217/1) 
temel bir kuraldır. Bununla birlikte, bu 
prensibin birtakım istisnaları da düzenleme 
altına alınmıştır.

Bunlar;

a. Cumhuriyet savcısı veya hâkim tara-
fından ifade ve beyanının özel ortamda 
alınması gerektiği ya da şüpheli veya 
sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca 
bulunduğu değerlendirilen çocuk 
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veya mağdurların ifade ve beyanları 
özel ortamda uzmanlar aracılığıyla 
alınır. Türk Ceza Kanunu’nun 103 
üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
düzenlenen suçlardan mağdur olan 
çocukların soruşturma evresindeki 
beyanları, bunlara yönelik hizmet 
veren merkezlerde Cumhuriyet sav-
cısının nezaretinde uzmanlar aracılı-
ğıyla alınır. Mağdur çocuğun beyan 
ve görüntüleri kayda alınır. Kovuş-
turma evresinde ise ancak, maddi 
gerçeğin ortaya çıkarılması açısından 
mağdur çocuğun beyanının alınması 
veya başkaca bir işlem yapılmasında 
zorunluluk bulunması hâlinde bu 
işlem, mahkeme veya görevlendire-
ceği naip hâkim tarafından bu mer-
kezlerde uzmanlar aracılığıyla yerine 
getirilir. Mağdur çocuk yargı çevresi 
ve mülki sınırlara bakılmaksızın en 
yakın merkeze götürülmek suretiyle 
bu fıkrada belirtilen işlemler yerine 
getirilir (7188, m. 22, CMK m. 
236/4-5).

b. İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi 
bozulmuş çocuk veya mağdurun, bu 
suça ilişkin soruşturma veya kovuş-
turmada tanık olarak bir defa dinle-
nebilmesi (CMK m. 236/2).

c. Duruşmada hazır bulunması olanaklı 
olmayan tanık veya bilirkişinin aynı 
anda görüntülü ve sesli iletişim tek-
niğinin kullanılması suretiyle dinle-
nebilmeleri olanağının varlığı hâlinde 
bu yöntem uygulanarak ifade alın-
ması (CMK m.180),

d. Mağdur çocukların ve tanıklığı maddî 
gerçeğin ortaya çıkarılması açısından 
zorunlu olan kişilerin tanıklığında 
kamera kaydının zorunlu olması 
(CMK m.52),

e. Hâkim veya mahkemenin zorunlu 
gördüğü durumlarda, aynı anda 
görüntülü ve sesli iletişim tekniği-
nin kullanılması suretiyle yurt içinde 
bulunan sanığın sorgusunu yapabil-
mesi veya duruşmalara katılmasına 
karar verebilmesi (CMK m.196/4),

f. Mağdur çocukların veya işlenen 
suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş 
olan diğer mağdurların tanık olarak 
dinlenmesi sırasında uzman bulun-
durulması (CMK m. 236).

g. Türk Ceza Kanunu’nun, 102. mad-
desinde düzenlenen cinsel saldırı 
ile 103. maddesinde düzenlenen, 
çocuğun cinsel istismarı suçlarının 
nitelikli hallerinde, cinsel istismara 
uğramış çocukların ve yetişkin mağ-
durların ifade ve beyanlarının, ikincil 
örselenmelerinin önüne geçebilmek 
için uzmanlar eşliğinde, zorunlu hal-
ler dışında tek seferde ve mümkün 
olduğu ölçüde özel merkezler kul-
lanılarak bizzat Cumhuriyet savcısı 
tarafından alınması gerekmektedir 
(TCK m.102-103).

h. Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği

Bu hükümler gerek soruşturma aşama-
sında gerekse de kovuşturma aşamasında 
Cumhuriyet savcısı, hâkim ve mahkemenin 
ifade, beyan ve sorgu işlemlerinin yeri bakı-
mından zorunluluk gösteren hallerde geniş 
bir takdir yetkisine sahip olduğunu göster-
mekte ve özellikle çocuklar ile suç nedeniyle 
psikolojisi bozulmuş mağdurların korun-
ması anlamında emredici birtakım işlem-
ler öngörmektedir. Hali hazırda AGO’nun 
işleyişiyle en kapsamlı düzenleme, 7188 
sayılı Kanun’la, 5271 sayılı CMK’nın 236 
ncı maddesinde yapılan düzenleme ile 
24/02/2017 tarihli Bakan onayıyla çıkarı-
lan ‘Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği’dir. 
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Türkiye’nin de taraf olduğu birçok ulus-
lararası sözleşmede, kırılgan grupta olan 
mağdurlara yönelik özel ifade ve sorgu 
yöntemlerinden bahsedilmekte ve özellikle 
kırılgan gruplara yönelik bu tip koruyucu 
yaklaşımların teşvik edildiği görülmektedir. 
Bunlara örnek olarak Avrupa Konseyi’nin 
201 numaralı ‘Çocukların Cinsel Suisti-
male ve Cinsel İstismara karşı Korunması 
Sözleşmesi’ verilebilir. İmzalandığı şehirden 
hareketle ‘Lanzarote Sözleşmesi’ olarak da 
anılan Sözleşme’nin 35. ve 36. maddeleri, 
cinsel suç mağduru çocuklarla yapılacak 
mülakatlarda ve ceza davası süreçlerinde 
alınacak tedbirleri düzenlemekte ve bu 
suçların mağduru olan çocukların ifade ve 
beyan işlemlerine yönelik birçok hüküm 
öngörmektedir.

Çocuklar söz konusu olduğunda dik-
kat çekilmesi gereken bir diğer uluslararası 
belge de Birleşmiş Milletler Suç Mağduru ve 
Tanığı Çocukların Dahil Olduğu Hususlara 
İlişkin Kılavuz Adalet İlkeleri’dir. Bu belge, 
her ne kadar, emredici hükümler içermese 
de diğer uluslararası hükümleri tamamla-
yıcı ve yorumlayıcı rehber ilkeleri içermesi 
bakımından önem taşımaktadır. Buna göre, 
süreç boyunca suç mağduru ve tanığı olan 
çocuklar bakımından aşağıdaki hakların 
hayata geçirilmesi esastır:

 Ø Her işlemde çocuğun yüksek yararı-
nın dikkate alınması,

 Ø Haysiyet ve onuruna uygun muamele 
görme hakkı,

 Ø Ayrımcılıktan korunma hakkı,

 Ø Bilgi edinme hakkı,

 Ø Süreçlere katılma ve görüş ile kaygı-
larını iletebilme hakkı,

 Ø Etkin bir yardımdan yararlanma 
hakkı,

 Ø Mahremiyet hakkı,

 Ø Yargılama sürecinin zorluklarına karşı 
korunma hakkı,

 Ø Güvenlik hakkı,

 Ø Tazminat hakkı,

 Ø İlave önlemlerden yararlanma hakkı.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARININ 
YAPISI VE BÖLÜMLERİ

AGO, en az üç bölümden oluşur. Bu 
bölümler sırasıyla: Bekleme Odası, Görüşme 
Odası ve Gözlem Odası’dır. Her üç oda 
bakımından da dikkat edilmesi gereken 
standartlar şunlardır;

•	 Adli görüşme odasının; görüşme 
odası, bekleme odası ve gözlem odası 
olmak üzere en az üç bölümden oluş-
ması ve bölümlerin yan yana veya 
yakın bir konumda olması.

•	 Her bir bölümün en az yirmi dört 
metre kare büyüklüğünde, aydınlık 
ve ferah olması.

•	 Bölümlerin uygun sıcaklıkta, rutu-
betsiz olması ve iyi havalandırılması

•	 Adli görüşme odasının, kurulduğu 
binanın sessiz bir yerinde konum-
landırılması, girişinin mümkünse 
ayrı bir kapıdan yapılması ve sınırlı 
erişim düzenlemelerine uygun olarak 
yapılandırılması.

•	 Bölümlerin birbirinden duvar veya 
modüler sistemle ayrılması ve ses yalı-
tımına yönelik tedbirlerin alınması.
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•	 Bölümlerin içinde yer alan mobilyala-
rın bölümün amacına uygun ve farklı 
yaş grubundaki kişilerin rahatlıkla 
kullanabileceği şekilde seçilmesi.

1. Bekleme Odası

Bekleme odası, görüşme yapılacak kişi-
lerin ve diğer ilgililerin işlem öncesinde 
bekleyeceği, işleme hazırlanacağı ve gerek-
tiğinde avukatıyla birebir görüşme yapacağı 
çok amaçlı adli görüşme odası bölümüdür. 
Bekleme odasında genel asgari standartlara 
ek olarak mümkün olduğu ölçüde aşağıdaki 
asgari standartlar sağlanır:

 ü Görüşme yapılacak kişilerin ve 
diğer ilgililerin istirahat edebilecek-
leri rahatlıkta, iyi havalandırılmış ve 
aydınlık bir yapıda olması.

 ü Ofis ortamından ziyade bekleme 
salonu gibi tasarlanması

 ü Oda tasarlanırken ve mobilyalar seçi-
lirken farklı yaş gruplarından kişile-
rin ihtiyaçlarının dikkate alınması, 
sadece küçük yaştaki çocuklara veya 
ergenlere yönelik tasarlanmaması.

 ü Farklı yaş grupları ve ihtiyaçları dik-
kate alınarak gerektiğinde çocuğun 
psiko-sosyal rahatlığını sağlayacak 
oyuncak, boyama kiti, kâğıt-kalem, 
çizgi roman gibi materyallerin 
bulundurulması.

 ü Görüşme yapılacak kişi ile karşı-
laşmasında sakınca bulunan kişiler 
hiçbir şekilde bekleme odasına alın-
maz; bu kişilerin işlem sırasında hazır 
bulunabileceği durumlarda görüşme 
yapılan kişi ile karşılaşmaması için 
gerekli tüm tedbirler uzman ve koor-
dinatör tarafından alınır. Bu konuda 

gerektiğinde güvenlik güçlerinin yar-
dımına başvurulabilir.

2. Görüşme Odası

Görüşme odası, görüşme yapılan kişi ile 
uzmanın ses ve görüntü kaydı alınarak bire-
bir görüşme yapabileceği adli görüşme odası 
bölümüdür. Görüşme odasında genel asgari 
standartlara ek olarak mümkün olduğu 
ölçüde aşağıdaki standartlar sağlanır;

 ü Odanın adli görüşme amacına uygun 
olarak mümkün olduğunca sade bir 
şekilde tasarlanması ve mobilyalar 
seçilirken farklı yaş gruplarından 
görüşme yapılan kişilerin ihtiyaçla-
rının dikkate alınması.

 ü Yüksek kaliteli görüntü kaydı ve 
aktarımı yapabilecek en az iki 
kamera bulundurulması, kamerala-
rın görüşme yapılan kişi tarafından 
fark edilmeyecek şekilde odanın iki 
köşesine, bir tanesi odanın tümünü 
görebilecek, diğeri ise gerektiğinde 
görüşme yapılan kişinin beden diline, 
yüz ve mimiklerine yakın çekim yapa-
bilecek şekilde konumlandırılması.

 ü Yüksek kaliteli ses kaydı ve aktarımı 
yapabilecek mikrofon ve kulaklık sis-
teminin bulundurulması ve görüşme 
yapılan kişinin dikkatini çekmeyecek 
şekilde konumlandırılması.

 ü Oda içindeki cihaz ve donanımın 
SEGBİS ve UYAP ile tam uyumlu 
olması

 ü Oda içindeki cihaz ve donanımın kul-
lanımının görüşme sürecini kolaylaş-
tıracak basitlikte olması.
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 ü Gözlem odası (ya da duruşma salonu) 
ile görüşme odası arasında ses ve 
görüntünün kamera ile aktarılması.

 ü Gerektiğinde görüşme yapılan kişinin 
yaşına uygun bir şekilde kendisini 
ifade etmesini kolaylaştıracak oyun-
cak, boyama kalemleri, kağıt-kalem 
gibi materyallerin temin edilmesi.

 ü Odanın kapısına içeride görüşme 
yapıldığını belirten bir uyarının 
asılması.

3. Gözlem Odası

Gözlem odası, adli görüşme sırasında ilgili 
hâkim veya Cumhuriyet savcısı ile birlikte 
hazır bulunabilecek diğer ilgili kişilerin, adli 
görüşmeyi takip ettiği adli görüşme odası 
bölümüdür. Ayrıca görüşme odasındaki 
donanımın kontrol edildiği teknik cihaz-
lar bu bölümde yer alır. Gözlem odasında 
genel asgari standartlara ek olarak mümkün 
olduğu ölçüde aşağıdaki standartlar sağlanır:

 ü Gözlem odasının, adli işlem sırasında 
hazır bulunabilecek kişilerin görüş-
meyi rahatça takip edebileceği şekilde 
tasarlanması.

 ü Odada SEGBİS ve UYAP bağlantısı, 
görüşmenin sesli, görüntülü ve yazılı 
kaydı için gerekli teknik donanımın 
bulunması.

 ü Görüşme odası ile gözlem odası ara-
sında yüksek kaliteli ve karşılıklı ses 
ve görüntü iletiminin sağlanması.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARI VE ÇOCUK 
İZLEM MERKEZLERİ İLİŞKİSİ

Uygulamada, Adli Görüşme Oda-
ları (AGO) ile Çocuk İzlem Merkezleri 
(ÇİM)’nin birbirine yakın işlev yerine getir-
mesi nedeniyle, zaman zaman tereddütler 

oluşabilmektedir. Aşağıda, iki yapının bir-
birinden ayrılan işlevlerini özetlemektedir. 
Adli Görüşme Odaları, Çocuk İzlem Mer-
kezleri ve Üniversite Çocuk Koruma Mer-
kezlerine alternatif değil onları bütünleyi-
cidir. Kural olarak, ÇİM’de beyanı alınmış 
bir çocuğun tekrar adliyeye getirilmemesi 
esastır. 5271 sayılı CMK’nın 236 . mad-
desinin 5. ve 6. fıkrasında, AGOY’un 5/4. 
maddesi de, “daha önce mevzuata uygun 
şekilde görüşme yapılarak ifade, beyan ve 
diğer adli işlemleri gerçekleştirilen kişiler 
zorunluluk olmadıkça tekrar bu işlemlere 
tabi tutulmaz” hükmüne yer vererek bu yak-
laşımı benimsemiştir.

AGO

•	 Çocuklar öncelikli olmak üzere tüm 
kırılgan grupları kapsar.

•	 Soruşturma ve kovuşturma aşamala-
rında ve hatta hukuk mahkemeleri 
tarafından da kullanılabilir.

•	 Bir sebeple adli sistem içerisine giren 
tüm çocuklar ile diğer kırılgan gruba 
dahil mağdurlara hizmet verir.

•	 Adliye içerisindedir.

•	 Koordinasyonu Adalet Bakanlığı tara-
fından yerine getirilir.

ÇİM

•	 Sadece çocuklara yöneliktir.

•	 Soruşturma aşamasında mağdurun 
çocuğunun ifadesinde kullanılır.

•	 Sadece cinsel istismar mağduru 
çocuklara yönelik hizmet verir.

•	 Adliye dışındadır.
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•	 Koordinasyonu Sağlık Bakanlığı tara-
fından yerine getirilir.

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, ÇİM 
aşamasında sanık vekili sürece dâhil olma-
dığı için bu genellikle mümkün olamamakta 
ve çocuklar kovuşturma aşamasında duruş-
malara davet edilebilmektedir. AGO’lar, 
bu şekilde tekrar davet edilen çocukların 
süreç içerisinde korunması bakımından da 
önemli bir imkân sağlamaktadır. Bunun 
yanı sıra, bütüncül bir çocuk koruma sis-
teminin sağlanabilmesi için multi-disipli-
ner bir yaklaşımla farkı profesyonellerin bir 
araya gelmesi ve vakaları tartışmaları önem 
taşımaktadır. AGOY’un 28. maddesi bu 
yaklaşımı benimseyerek kurumlararası koor-
dinasyonun altını çizmekte ve 2. fıkrasında 
“aynı yerde bulunan Çocuk İzlem Merkezi, 
Üniversite Çocuk Koruma Merkezi ve Şid-
det Önleme ve İzleme

Merkezi gibi kurumlarla iş birliği halinde 
çalışılır, uzmanlar arasında düzenli vaka top-
lantıları yapılarak uygulamanın istikrarlı bir 
şekilde işletilmesi sağlanır ve gereken ted-
birler alınır” hükmünü getirerek ÇİM’lere 
özel bir önem atfetmektedir.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARININ 
TEMEL İŞLEYİŞ İLKELERİ

AGO’ların temel işleyiş ilkelerine göre, 
AGO’larla ilgili işlemler yürütülürken aşağı-
daki temel ilkelerin dikkate alınması gerekir:

 Ø Çocukların önceliklendirilmesi ve 
çocuğun üstün yararı: AGO’lardan 
öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça 
sürüklenen çocuklar yararlandırılır 
ve çocuklarla ilgili her türlü eylem 
ve işlemlerde çocuğun yüksek yararı 
öncelikli olarak dikkate alınır.

 Ø Duruma uygunluk: AGO süreci 
boyunca görüşme yapılan kişinin 

yaş, cinsiyet ve gelişim özellikleri göz 
önünde bulundurulur.

 Ø Ayrımcılık yasağı: AGO süreci 
boyunca görüşme yapılan kişinin 
herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi 
tutulmamasına dikkat edilir.

 Ø Güvenlik ve temel ihtiyaçların 
karşılanması: AGO süreci boyunca 
görüşme yapılan kişinin güvenliği ve 
temel ihtiyaçları için gereken tedbir-
ler alınır.

 Ø Damgalanmanın önlenmesi: 
Görüşme yapılan kişinin damga-
lanmasına yol açabilecek eylemlerin 
engellenmesi ve bu konuda gereken 
tedbirlerin alınması gerekir.

 Ø Bilgilendirilme ve sürece katılım: 
Görüşme yapılan kişinin yaşına ve 
gelişim durumuna göre hakları ile 
süreç hakkında bilgilendirilmesi, 
sürece etkin katılımının sağlanması, 
gizlilik ilkesine ve kişilik haklarına 
aykırı olmadıkça ailesinin veya 
kanuni temsilcisinin de sürece dâhil 
edilmesi esastır.

 Ø Korunma ihtiyacının tespiti ve yön-
lendirme: Görüşme yapılan kişinin, 
korunma ve desteklenme ihtiyacının 
tespiti halinde ilgili mevzuatta yer 
alan kurumlara yönlendirilir ve hiz-
metlerden yararlandırılır.

 Ø Karşı karşıya getirilmeme: Görüşme 
yapılan kişinin yüz yüze gelmesinde 
sakınca bulunduğu değerlendirilen 
kişilerle karşı karşıya getirilmemesi 
esastır.

 Ø Makul süre: Tüm iş ve işlemler 
görüşme yapılan kişinin örselenme-
sini engelleyecek şekilde mümkün 
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olan en kısa sürede gerçekleştirilir. 
Bu durum, işlemlerin bir an önce 
bitirilmesi anlamına gelmemekte, 
işlemlere gerekli zamanın ayrılmasını 
ancak gereksiz yere uzatılmamasını 
vurgulamaktadır.

 Ø İfade/beyanın tekrarlatılmaması: 
Daha önce mevzuata uygun şekilde 
görüşme yapılarak ifade, beyan ve 
diğer adli işlemleri gerçekleştirilen 
kişiler zorunluluk olmadıkça tekrar 
bu işlemlere tabi tutulmamalıdırlar.

 Ø İş birliği: Hizmetlerin karşılıklı ileti-
şim, iş birliği ve ekip çalışması anla-
yışı ile yürütülmesi esastır.

 Ø Gizlilik: Gerçekleştirilen çalışmalar 
ile tutulan kayıt ve raporların gizlili-
ğine riayet edilmelidir.

 Ø Süreçte yer alan tüm görevliler, süreç 
boyunca bu ilkelere uyun davran-
mak ve gerekli tedbirleri almakla 
yükümlüdür.

SONUÇ

Adli Görüşme Odaları’nın temel 
hedefi, bir yandan çocuk ve diğer kırılgan 
gruplardan

olan mağdurun adli süreçte korunmasını 
sağlamakta, diğer yandan adli sistem içeri-
sinde bazı suçlar bakımından yegâne delil 
niteliğinde olan ifade ve beyanın kalitesini 
yükselterek maddi gerçeğe ulaşmayı kolay-
laştıracak bir imkânı sunmaktadır.

Adli görüşme odalarının kullanımını 
desteklemek ve teşvik etmek konusunda, 
mağdurların haklarını korumak ve ikincil 
örselenmelerinin önüne geçmek adına adli 
görüşme odalarının kullanımının, gerekli 

durumlarda avukatlar tarafından talep edil-
mesi oldukça önemlidir.

Adli Görüşme Odalarında adli yargılama 
süreci yürütülürken ikincil mağduriyetlerin 
azaltılması, ifadenin kalitesinin ve güveni-
lirliğinin artırılması için adli görüşmeler 
uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Çocu-
ğun gelişimsel özelliklerini iyi bilmek, yaş 
dönemlerine göre uygun görüşme teknik-
lerini kullanmak, çocuğu çevresiyle birlikte 
bütüncül değerlendirme becerisine sahip 
olmak, cevabı aranan soruları çocuğun geli-
şim düzeyine uygun sorabilmek, çocuğun 
sadece ifade ettikleriyle değil sözel olmayan 
aktarımlarıyla birlikte değerlendirebilmek, 
adli süreç için gerekli olan bilgilerin sağlıklı 
toplanmasını sağlarken eş zamanlı olarak 
çocuğun gereksinimlerini tespit edebil-
mek, korunması için gerekli olan tedbirleri 
belirlemek ancak bu görüşmenin konunun 
uzmanları tarafından yapılmasıyla mümkün 
olmaktadır.
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Siber Dünyada Çocuk
Av. Gizem AYDINBAŞ

Ankara Barosu ÇHM Üyesi

Dijital dünyanın içine doğan ve bu 
siber ortamda büyüyen çocuklar, 
hayatlarının erken bir noktasında 

internetle tanışmaktadır. Hatta internet ve 
teknolojik cihazlarla ilgili konularda küçük 
yaşlarda yetişkinlerden daha fazla bilgi ve 
fikir sahibi olabilmektedir. 

Günümüzde pandemi koşulları sonu-
cunda çocuklar internette daha fazla zaman 
geçirmektedir. Fakat hayatımızın merkezi 
olan internet ortamında yararlı bilgiler 
bulunmasına karşın, zararlı içerikler de 
bulunabiliyor. Bu noktada internetle küçük 
yaşlarda tanışan çocukların; siber zorbalık-
larla karşılaşması da ne yazık ki olağan bir 
durum olarak karşımıza çıkıyor. 

Siber zorbalık tanım olarak; iletişim tek-
nolojileri ve sosyal ağlar aracılığıyla kasıtlı 
olarak kişilere karşı gerçekleştirilen sözel, 
psikolojik, görsel veya yazılı nitelikteki 

saldırgan davranışların tümüdür. Esas itiba-
rıyla iki çeşit siber zorbalık bulunmaktadır: 

•	 Birincisi daha çok teknik yönünü 
içeren elektronik zorbalık, 

•	 diğeri ise psikolojik yönünü içeren 
elektronik iletişim zorbalığıdır. 

Elektronik zorbalık kişilerin şifrelerini 
ele geçirmek, web sitelerini hacklemek, 
spam içeren mailler göndermek ya da bula-
şıcı e-postalar göndermek gibi teknik olay-
ları içerir. 

Psikolojik zorbalık ise; bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanarak kişileri sürekli 
rahatsız etme, kişilerle alay etme, isim 
takma, dedikodu yayma, internet üzerin-
den kişiye hakaret etme ya da kişinin rızası 
olmadan fotoğraflarını yayımlama gibi iliş-
kisel saldırı davranışlarını içerir.

İstatistikler siber zorbalığın en büyük 
mağdurlarının çocuklar (0-18) olduğunu 
gösteriyor. Bu durumda da ebeveynlerin çok 
dikkatli olması gerekmekte. Ebeveynlerin 
öncelikle internetle tanışacak çocuklarını 
internet ortamı hakkında bilgilendirmeleri 
gerekiyor. 

İnternet ortamında sadece yararlı bilgile-
rin olmadığını, herhangi bir siber zorlukla 
karşılaşabileceklerini çocukları korkutma-
dan anlatılmalıdır. Güvenli içerikli site-
lerden bilgi akışı sağlamak, yaş gruplarına 
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uygun olmayan içerikleri açmamak, her-
hangi bir sorun gördüklerinde çocukların 
doğrudan ebeveynleriyle iletişim kurmasını 
anlatmak ve tanıdıkları kimseler harici inter-
nette yabancı kişilerle iletişim kurmama-
ları gerektiği bilgilendirmelerden başlıcaları 
olmaktadır.

Gerekli bilgilendirmede bulunulduktan 
sonra ebeveynlerin, çocuklarının özgüve-
nini kırmadan internetteki davranışlarını 
kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca 
ebeveyn denetimi için güvenli yazılımlar 
araştırılabilir.

Siber zorbalıkla karşılaşıldığında çocuk-
ların elinden cihazı almak ya da internete 
girmeyi yasaklamak yerine interneti güvenli 
bir şekilde nasıl kullanabileceğini anlatmak 
çok daha faydalı olacaktır. Çünkü gelişen 
teknoloji ortamında internet kullanımı 
hayatımızın her alanını etkilemektedir.

Bu doğrultuda ebeveynlerin sosyal medya 
hesaplarındaki gizlilik unsuruna nasıl dik-
kat edeceğini ve hesaplarını nasıl daha 
güvenli hale getirebileceğini öğretmesi 
gerekmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nda siber zorbalık dav-
ranışına uygulanabilecek pek çok hüküm 
bulunmaktadır: 
•	 Sanal şiddet uygulayarak bir kimse-

nin yaşamına son verilmesi halinde 
kasten insan öldürme, (Madde 81) 

•	 intihara yönlendirme, (Madde 84) 
•	 eziyet, (Madde 96) 
•	 tehdit, (Madde 106) 
•	 şantaj, (Madde 107) 
•	 ayrımcılık, (Madde 122) 
•	 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 

(Madde 123) 
•	 hakaret veya sövme, (Madde 125) 
•	 özel yaşamını izleyerek iletişimine 

müdahale ederek içeriğini alay 

konusu etmek, haberleşmenin giz-
liliğini ihlal, (Madde 132) 

•	 kişiler arasındaki konuşmaların din-
lenmesi ve kayda alınması, (Madde 
133) 

•	 özel hayatın gizliliğinin ihlali, (Madde 
134) 

•	 kişisel verilerin kaydedilmesi, (Madde 
135) 

•	 kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel 
verileri yok etmemek (Madde 138) 

suç tanımları uyarınca bir veya birden fazla 
suç kapsamında değerlendirilerek cezalan-
dırılabilecektir. Ebeveynlerin, çocuklarına 
siber zorbalığın mutlaka cezasının olduğu ve 
uygulayıcıların da yaptıklarının suç olduğu 
bilincini aşılamaları gerekir.

Anayasa’nın 20. maddesine göre herkes, 
özel ve aile hayatına saygı gösterilmesini 
isteme hakkına sahiptir.

Medenî Kanun ise kişilik haklarının 
korunmasını düzenlemiş ve bu hakları 
koruma altına almıştır.

Kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere 
hem cezai hem hukuki yönden yaptırımlar 
mevcuttur.

Siber zorbalık haricinde; internette çok 
fazla vakit geçiren çocukların dikkat eksik-
liği, baş ağrısı, ilgisizlik gibi belirtiler olduğu 
gözlenmekte ve ebeveynlerin bu belirtilere 
de dikkat etmesi gerekmektedir.

Kısacası; geleceğimizin ışığı çocukların 
interneti yararlı şekilde kullanması sağlan-
malı ve siber zorbalıklardan korunmanın 
yolları anlatılmalıdır. Herhangi bir siber zor-
balıkla da karşılaştıklarında ebeveynlerine 
ve yetkili mercilere bildirmeleri gerektiği 
anlatılmalı ve internet ortamını en faydalı 
şekilde kullanmaları sağlanmalıdır.
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Çocuk Oyun Uygulamaları İçin  
Yasal Gereklilikler

Av. Burak ÇOĞALAN

Ankara Barosu ÇHM Üyesi

Çocukları hedefleyen bir uygulamayı 
ilk kez geliştiriyorsanız, çocuklar-
dan kişisel bilgi toplamayla ilgili 

yükümlülüğün farkında olmayabilirsiniz. 
Oyun uygulamanız çocuklar için çeki-
ciyse, yasalara göre de büyük olasılıkla 
çocuk hedefli bir hizmet olarak kabul 
edilecektir. Her yaşı hedefleyen genel bir 
oyun olsa bile, çocukların oyunu alıp oyna-
maya başlaması durumunda uygulamanın 
katı protokolleri uygulaması gerekecektir.

Avrupa’da yakın zamanda yürür-
lüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği 
( GDPR ), çocuk mahremiyetine ilişkin bir 
dizi düzenlemeler oluşturdu ve bazı çocuk 
mahremiyet hükümlerini yetersiz hale getir-
diği görüldü. Nelerin değiştiğini görmek 
için büyük çocukların gizlilik düzenleme-
lerinin her birinin temel gereksinimleri-
nin nedenlerini gözden geçirmemiz gere-
kecektir. Bundan başka Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, Çocukların Çevrimiçi Giz-
liliğini Koruma Yasası (COPPA) 1998’den 
beri yürürlüktedir. Çoğu mobil uygulama 
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geliştiricisi, 13 yaşın altındaki çocuklara 
çevrimiçi hizmetler sunmaya ilişkin düzen-
lemeleri kabullenmiştir.

Doğrulanabilir ebeveyn izni olmadan 
çocuklardan kişisel bilgi toplamak yasa 
dışıdır. Yetişkin izni için gereken onay 
kutusu işaretinin aksine, ebeveyn izni, imzalı 
bir form veya geçerli bir kredi kartı numa-
rası gibi doğrulanabilir araçlar olmalıdır. 
Bir diğer büyük fark ise yetişkinlerin kişi-
selleştirilmiş reklamcılığa izin verme gücüne 
sahip olması, çocukların ise reklam amacıyla 
hiç izlenmemesi veya kişiselleştirilmemesi 
gerektiğidir. Bu durum, çocuklara reklam 
vermenin yasa dışı olduğu anlamına gelmez 
ancak kişiselleştirme veya izleme teknoloji-
sinin kullanılmaması gerekir.

Çocuklara yönelik birçok oyun uygula-
ması, oyun içinde kullanıcılardan doğru-
dan veya anonim olarak herhangi bir bilgi 
toplamayan bir “sıfır veri” ortamı oluştura-
rak yukarıda açıklananlar gibi çocuk gizlilik 
hükümlerinin olası ihlallerinden kaçınmayı 
amaçlar. Sıfır veri yöntemi, ebeveyn izni 
ihtiyacını ortadan kaldırır, ancak tüm 
oyunlar için uygulanabilirliği mümkün 
değildir. Örneğin, birçok çevrimiçi çok 
oyunculu oyun, bir kullanıcının oynamak 
için bir hesap veya kullanıcı adı oluşturma-
sını gerektirir. Bir kullanıcı adının oluştu-
rulması bile ebeveyn onayını garanti etmek 
için yeterlidir.

COPPA ile Uyumlu

Amerika Birleşik Devletlerinde, 1998’de 
COPPA Yasası kabul edildiğinde çevrimiçi 
mahremiyette yeni uygulamalara yol açtı. O 
zamandan beri, genişletilmiş ve dünyadaki 
en kapsamlı çocuk mahremiyet yönetmeliği 
haline gelmiştir.

Net Bir Gizlilik Politikası Yayımlanmalı

Bu politika, çocuklardan hangi bilgileri 
topladığınızı ve bu bilgileri nasıl kullan-
dığınızı özetlemelidir.  Sahip olduğunuz 
üçüncü taraf bağlı kuruluşları veya çerezler 
dâhil olmak üzere, hizmetinizin bilgileri 
nasıl topladığını açık bir şekilde açıklayın. 
Bizim Gizlilik Politikası Jeneratör kolay web 
siteniz için bir Gizlilik Politikasını oluştur-
mayı kolaylaştırır.

Şu adımların uygulaması yeterlidir:

1. “Gizlilik Politikası Oluşturucu” 
düğmesine tıklayın.

2. Birinci adımda, Web sitesi seçeneğini 
seçin ve “Sonraki adım”ı tıklayın.

3. Web sitenizle ilgili soruları yanıt-
layın  ve bitirdiğinizde “Sonraki 
adım”ı tıklayın.

4. İş uygulamalarınızla ilgili soruları 
yanıtlayın ve bitirdiğinizde “Sonraki 
adım”ı tıklayın.

5. Politikanızın gönderilmesi istediği-
niz e-posta adresinizi girin, çeviri 
sürümlerini seçin ve “Oluştur”u 
tıklayın.

Birçok şirket, bu gerekliliği yerine getir-
mek için ayrı bir Çocuk Gizlilik Politikası 
oluşturmayı tercih etmektedir. Yukarıdaki-
ler, Disney Çocukların Gizlilik Politikasıdır. 
Bu, kurumsal Gizlilik Politikasından ayrı-
dır ve ebeveyn kontrolleri için bir bölüm 
içerir.

COPPA’ya göre, çocuklara yönelik bir 
çevrimiçi hizmet için Gizlilik Politikası aşa-
ğıdaki hususları içermelidir:
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•	 Açık ve kapsamlı bir şekilde, çocuklar 
hakkında hangi bilgiler toplanıyor ve 
nedenleri,

•	 Bu bilgiler nasıl toplanır ve nasıl 
kullanılır,

•	 Bilgilere erişimi olacak herhangi bir 
üçüncü taraf bağlı kuruluş var mıdır 
ve nedenleri,

•	 Çocuklarının kişisel bilgilerine ilişkin 
ebeveyn hakları beyanı,

•	 Ebeveynler tarafından çocukların bil-
gilerine nasıl erişilebileceğine, göz-
den geçirilebileceğine, düzenlenebi-
leceğine veya silinebileceğine ilişkin 
talimatlar,

•	 Ebeveynler tarafından rızanın veya 
onayın nasıl verilebileceğine ve / veya 
iptal edilebileceğine ilişkin talimatlar,

Disney tüm bunları üç ana kategoriye 
ayırır. Tüm bu kategorilere tıklandığında, bu 
kategorilerin her biri, uygulamada açıklanan 
tüm noktaların çok ayrıntılı bir dökümüne 
ulaşmak için açılır. Bu şekilde Disney, ebe-
veynlerin çocukları hakkında toplanan bil-
gileri kontrol altında tutmaları için açık ve 
erişilebilir bir eylem planı sunmayı sağlar.

Ebeveyn İzni Alınmalı

Oyununuz sıfır veri uygulaması olma-
dığı sürece, sadece bir IP adresi olsa bile, 
bir çocuktan herhangi bir bilgi toplamadan 
önce bir ebeveynden doğrulanabilir onay 
istemeniz gerekecektir.

Doğrulanabilir onay çeşitli yollarla 
alınabilir:

•	 Ebeveynin e-posta adresinin yaz-
dırılması, imzalanması ve posta, 
faks veya elektronik tarama yoluyla 

iade edilmesi gereken bir form ile 
gönderim.

•	 Ebeveynden, küçük bir işlemle doğ-
rulanabilecek geçerli bir kredi kartı 
numarası veya başka bir çevrimiçi 
ödeme şekli göndermesini isteyin.

•	 Ebeveynin ücretsiz bir telefon doğru-
lama sistemini aramasını veya eğitimli 
personelden oluşan bir görüntülü 
görüşme yapmasını sağlayın.

•	 Doğrulama işlemi tamamlandıktan 
sonra bu bilgilerin silinmesi koşu-
luyla, devlet tarafından verilmiş bir 
kimlik belgesi talep edin.

Doğrulanabilir Onay

Doğrulanabilir ebeveyn onayı süreci 
göründüğü kadar karmaşık değildir. Yuka-
rıdaki doğrulanabilir yöntemlerin çoğu, 
birkaç basit çevrimiçi özellik uygulanarak 
minimum zaman ve çaba ile tamamlanabilir. 
Örneğin, çocukların sosyal ağı Kudos, süreci 
birkaç kolay adıma dönüştürdü. Çocuğun 
doğum tarihi, kayıt işlemi sırasında yaşının 
belirlenmesi için ve ebeveyn izni gerekli 
ise istenir. Girilen doğum tarihi çocuğun 
13 yaşından küçük olduğunu doğrularsa, 
uygulama bir ebeveynin e-posta adresin-
den izin doğrulama sürecini başlatmasını 
ister. Ebeveyn, COPPA tarafından belir-
lenen tüm gereksinimleri karşılayan aşa-
ğıdaki e-postanın bir kopyasını alacaktır. 
Bu e-posta, çocuğun kaydolmaya çalıştığı 
uygulamayı açıklar, Kudos’un çocuktan top-
layacağı kişisel bilgileri listeler, pazarlama ve 
üçüncü taraf paylaşımına ilişkin politikaları 
açıklar ve Gizlilik Politikasına bağlantılar. 
Tüm bu bilgiler, COPPA tarafından bir 
çocuktan kişisel bilgi toplamadan önce bir 
ebeveyne iletilmek zorundadır. Ebeveyn, 
e-postadaki “Yetkilendir” düğmesini tıkladı-
ğında, doğrulanabilir onaylarına çeşitli farklı 
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yollarla erişebilecekleri ve gönderebilecek-
leri çevrimiçi bir forma yönlendirilirler. Bu 
yöntemlerin her biri COPPA tarafından 
onaylanmıştır ve çevrimiçi olarak tamam-
lanması kolaydır.

Yalnızca Bildirim

Doğrulanabilir ebeveyn izni gerekliliğinin 
birkaç istisnası vardır. Örneğin, aşağıdaki 
faaliyetler için, yalnızca ebeveyne veya veliye 
bildirimde bulunmanız gerekir, ancak doğ-
rulanabilir onay almanız gerekmez:

•	 Bir çocuğun başka hiçbir verinin top-
lanmadığı bir oyun içinde kullanıcı 
adı oluşturması ve kullanıcı adının bir 
iletişim biçimi olarak kullanılmama-
sını sağlaması için.

•	 Bir oyunun bir çocuğun e-postasını 
yalnızca çocukla hesabıyla ilgili olarak 
iletişim kurmak için topladığı, ancak 
bilgileri başka bir şekilde kullanma-
dığı veya üçüncü şahıslarla paylaşma-
yacağı durumlarda.

•	 Bir uygulamanın, çocuğun güven-
liğini korumak dışında hiçbir sebep 
olmaksızın çocuğun, ebeveynlerinin 
ve ebeveynin e-posta adreslerinin 
adlarını toplaması gerekiyorsa.

Yukarıdaki bu istisnalardan birinin olması 
durumunda, uygulamanın yalnızca  bu 
etkinliklerle ilgili doğrudan bildirimi bir 
ebeveyne veya veliye  göndermesi gere-
kir. Bu bildirimin bir bağlantı veya kod 
doğrulama yöntemi ile onaylanması gere-
kir. Bu süreç Bloxels Builder kayıt işlemi 
ile gösterilebilir. Varsayılan olarak, Bloxels 
Builder oyunu sıfır veri ortamıdır. Bununla 
birlikte, çocuk oyundaki ilerlemesini kay-
detmek için bir hesap oluşturmak isterse, 
aşağıdaki kayıt ekranı görüntülenir. Devam 
etmek için çocuğun, bir kilit açma kodunun 

gönderileceği bir ebeveynin e-posta adresini 
girmesi gerekir.

Bir ebeveyn için bir e-posta adresi giril-
dikten sonra, aşağıdaki e-posta ebeveyne 
gönderilecektir. Burada ebeveyn, oyunun 
nasıl çalıştığı, çocuğun nelere erişebileceği 
ve çocuktan hangi bilgilerin toplanacağı 
konusunda bilgilendirilir. E-postadaki aşa-
ğıdaki ifadeye dikkat edin:

“Saklanan kişisel olarak tanımlana-
bilen tek bilgi, şifre alma amaçlı e-posta 
adresleridir, ancak bu asla başkalarıyla 
paylaşılmayacaktır.”

Bu ifade önemlidir, çünkü daha önce 
bahsedilen doğrulanabilir onay yöntem-
lerinden biri kullanılmadan bir çocuk-
tan e-posta adresinin toplanabileceği tek 
yöntemdir. Ebeveyn, e-postayı açtığında, 
“Hesabı Etkinleştir” bağlantısını tıklayabilir 
veya uygulama içinde bir kilit açma kodu 
girebilir. Bu son adım tamamlandığında, 
çocuk oyunda kendi hesabını oluşturabilir 
ve oynayabilir ancak e-posta adresi dışında 
herhangi bir kişisel bilgi göndermeyecektir.

Ebeveynlere Kişisel Bilgileri Üçüncü 
Şahıslarla Paylaşma Seçeneği Verilmeli

Ebeveynler, çocuklarının bilgilerinin 
üçüncü şahıslarla paylaşılmasına izin vermek 
veya bunu reddetmek için evet veya hayır 
seçeneğini de işaretleyebilmelidir. Çocuklara 
yönelik bir çevrimiçi oyun veya uygulama, 
ebeveynleri kişisel bilgilerin üçüncü şahıs-
larla paylaşılmasını reddetse bile, hizmet-
lerini çocuklara sunmaya devam etmelidir. 
Microsoft, bu kavramı bu çevrimiçi onay 
formunda göstermektedir. Burada, bir kredi 
kartı işlemi şeklinde doğrulanabilir onay 
ile birlikte, ebeveyn, çocuklarının üçüncü 
şahısları kullanmasına (ve bilgi paylaşma-
sına) izin verme veya vermeme seçeneğine 
sahiptir.
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Ebeveynlerin Çocukların Kişisel 
Bilgilerini İncelemesine ve / 
veya Silmesine İzin Verilmeli

Herhangi bir çevrimiçi kuruluş tarafından 
çocukları hakkında tutulan kişisel bilgileri 
görüntülemek, güncellemek ve silmek için 
ebeveynlere tam erişim verilmelidir. Ayrıca, 
bu erişimi nasıl elde edeceğiniz konusunda 
ebeveynlere açık talimatlar vermelisiniz. 
Bu örnekte XBox One, ebeveynlere çocuk 
hesaplarındaki ayarlara nasıl erişecekleri ve 
bunları nasıl değiştirecekleri konusunda 
talimatlar sağlar. Ebeveyn, hesap yönetimi 
platformunun içinden çocuğun bilgilerini 
görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilir. 
XBox ara yüzünde, çocukların çevrimiçi 
oyun oynarken çevrimiçi gizlilik ayarlarını 
izlemek ve kontrol etmek için kapsamlı ayar-
lar da vardır.

Ebeveynlerin İzni İptal 
Etmesine İzin Verilmeli

Bir ebeveyn, çocuklarının kişisel bilgi-
lerinin toplanması ve işlenmesi için onay 
verdikten sonra bile, bu izni kolayca iptal 
etme veya söz konusu bilgilerin daha fazla 
kullanılmasını önleme seçeneği sunulmalı-
dır. Microsoft, çocuk hesapları için “Aile-
den çıkar” seçeneğini nasıl sağlar – hem 
çocuğun bilgilerinin kullanımına yönelik 
onayı iptal edecek hem de çocuğun ilişkili 
çevrimiçi etkinliklere erişimini engelleyecek 
bir eylemdir.

Çocukların Kişisel Bilgilerini 
Gizli ve Güvende Tutulmalı

Çocukların bilgilerinin korunması ve giz-
liliğinin sağlanması için olası tüm önlemler 
alınmalıdır. Bu etkiye dair teminatlar, Time 
for Kids tarafından burada gösterildiği gibi 
Çocukların Gizlilik Politikasına dâhil edile-
bilir. Çocuklarla ilgili bilgiler üçüncü şahıs-
larla paylaşıldığında, bu üçüncü şahısların 

da yeterli güvenlik önlemlerini almasını sağ-
lamak orijinal veri denetleyicisinin sorum-
luluğundadır. Time for Kids, Çocukların 
Gizlilik Politikasında şu gerekliliklerden de 
bahseder:

•	 Çocukların kişisel verilerini yalnızca 
kesinlikle gerekli olduğu sürece 
saklanmalı

•	 Çocuklardan toplanan kişisel verileri, 
yalnızca toplanma amaçlarının yerine 
getirilmesi için gerekli olduğu sürece 
saklayın. Bilgiye artık ihtiyaç kalma-
dığında silinmesi gerekir.

•	 Kişiselleştirilmiş reklamlar olmamalı

Çocuklara yönelik tüm davranışsal ve 
hedefli reklamlar çıktı. Bu nedenle, ebeveyn-
lere reklam vermek için yetişkinlere yönelik 
kapılı bir bölümünüz yoksa bir çocuk oyun 
uygulamasındaki tüm reklamların kesinlikle 
içeriğe dayalı olması gerekecektir.

GDPR ile Uyumlu

Avrupa’da çocukların çevrimiçi mahre-
miyetine ilişkin yönergeler, COPPA tara-
fından belirlenenlere çok benzese de, bazı 
belirgin farklılıklar vardır – en önemlisi bir 
bireyin çocuk olarak kabul edileceği yaştır. 
Çocukluk dönemi için 13 yaşında net bir 
sınır belirleyen COPPA’nın aksine, GDPR, 
AB üye ülkelerine aralarından seçim yapa-
bilecekleri bir yaş aralığı veriyor. 13 ve 16 
yaşları arasındaki bir kişi, hangi AB üye 
ülkesinde ikamet ettiğine bağlı olarak çocuk 
olarak kabul edilebilir. 

Örneğin İspanya’da kesme yaşı 14 iken, 
Hollanda’da rıza yaşı 16 olarak belirlenmiş-
tir. Bazı üye devletlerde sınır yaşı ABD gibi 
13 olarak belirlenmiş olsa da, herhangi bir 
çevrimiçi işletme için tavsiye edilmekte-
dir. Güvenli olması için yetişkin rızasının 
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yaşını 16 olarak belirlemek için Avrupalı   
reşit olmayanlardan veri toplar. GDPR, bir 
çocuğun bilgileri için ebeveyn izni alamama 
durumunda 10 milyon Euro veya küresel 
yıllık cironun% 2’si oranında para cezası 
belirler. Aşağıda, çocuk hedefli çevrimiçi 
uygulamalar ve oyunlar için GDPR uyum-
luluğunun ana noktalarını bulabilirsiniz.

Akıllı Çocuk Gizlilik Politikası

Ayrı bir çocuk Gizlilik Politikası GDPR 
tarafından özel olarak istenmese de, çocuk-
ları hedefleyen herhangi bir çevrimiçi işlet-
menin Gizlilik Politikasını çocukların 
anlayabileceği açık ve kolay bir şekilde 
yazması gerektiğinden bahsetmektedir. 
İngiltere’nin Eureka! Çocuk Müzesi, Gizli-
lik Politikasını okuyabilecek tüm çocukların 
yararına kısa ve basit tutar.

GDPR Kapsamında Ebeveyn İzni

GDPR’nin 8. maddesi “[bir çocuğun kişi-
sel bilgilerinin] işlenmesinin ancak çocuk 
üzerindeki ebeveyn sorumluluğu sahibi tara-
fından rıza verilmesi veya yetki verilmesi 
halinde yasal olacağını” ve “denetleyicinin 
makul çabaları göstereceğini” belirtir. 

Bu tür durumlarda, mevcut teknolojiyi 
dikkate alarak, ebeveyn sorumluluğu sahibi 
tarafından çocuk üzerindeki rızanın veril-
diğini veya yetkilendirildiğini doğrulamak 
için ilk bakışta bu, COPPA gereklilikle-
rine benziyor, ancak GDPR metninin hiç-
bir yerinde ebeveyn iznini doğrulamak için 
hangi “makul çabaların” geçerli sayılacağını 
tanımlamıyor. Çocukları hedefleyen çoğu 
Avrupa uygulaması ve web sitesi, COPPA 
tarafından belirtildiği gibi doğrulanabilir 
izin yönergelerini takip eder, ancak diğer-
leri bu tür bir ihtiyatın GDPR kapsamında 
gerekli olmadığını savunur. GDPR danışma 
makamlarının bu konuyu nasıl yargılaya-
caklarını göreceğiz.

Uygulama Tüm Yaşlara Hitap Ediyorsa

Oyun uygulamanız mutlaka çocukları 
hedef almasa bile, yine de çocuk gizlilik 
yasalarına uymak için hükümler koymanız 
gerekebilir. Oyun başlangıçta daha yaşlı bir 
izleyici kitlesine yönelik olsa da, grafikler 
ve oyun çocuklar için çekici kabul edilirse, 
FTC ve GDPR yetkilileri uygulamanın 
çocuk gizlilik yasalarına uygun kalmasını 
bekleyecektir. Uygulamaların ve çevrimiçi 
oyunların bunu ele almasının bir yolu, oyu-
nun iki farklı sürümünü oluşturmaktır–otu-
rum açmayan kullanıcılar için bir sıfır veri 
ortamı ve oyunun her kullanıcı için atan-
mış bir kullanıcı adı olan yaş sınırı olan bir 
sürümüdür. Bir yaş sınırı ve doğrulanmış 
bir kullanıcı adı hesabı kullanarak, yalnızca 
uygun yaştaki kullanıcıların kişisel verileri 
göndermesini sağlayabilirsiniz. Bunu ger-
çekleştirmenin birkaç yöntemi vardır:

•	 Yaş geçidi ve e-posta ile doğrulan-
mış bir kullanıcı adının atanması: 
Bu, Smurf Village uygulaması tara-
fından uygulanan bir yaş geçidi 
örneğidir.

•	 Kullanıcının doğum tarihine erişime 
izin veren bir sosyal ağ kullanarak 
oturum açılması: Trivia Crack uygu-
laması, kullanıcı yaşını doğrulamak 
için bir Facebook girişi kullanır. Bir 
kullanıcının yaşını zaten sosyal ağ 
sitesinde doğrulamış olacağından, 
sosyal oturum açma özelliğini kul-
lanmak, bu dolambaçlı yolla yaşı doğ-
rulamanıza olanak tanır.

•	 Game Center, XBox Live veya kulla-
nıcının doğum tarihini doğrulayabi-
len Google Play hesabı gibi başka bir 
sunucuda bağlı bir kullanıcı hesabı 
kullanarak oturum açılması: Minec-
raft, belirli oyun özelliklerini kul-
lanmak için kullanıcıların Microsoft 
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hesaplarında oturum açmasını gerek-
tirir. Bu, Minecraft’ın bu özellikleri 
kullanan herkesin doğrulanmış bir 
Microsoft hesabına sahip olduğunu 
ve kayıtlarında bir doğum tarihi 
olduğunu doğrulamasına yardımcı 
olur.

Sıfır Veri Ortamları

Ebeveyn izninin alınmasına dâhil olan 
ek altyapı ve programlamadan kaçınmak 
için,  birçok çocuk hedefli uygulama ve 
çevrimiçi oyun artık sıfır veri ortamında 
çalışıyor. Diğer bir deyişle, uygulama içi 
satın alma gibi veri gerektiren etkinlikleri 
yönetmek için “ebeveyn kapılarını” kul-
lanarak oyun sırasında hiçbir kişisel veri 
toplamazlar.

Uygulama İçi Ebeveyn Kapısı

Yetkisiz kişisel bilgi vermeye veya uygu-
lama içi satın alma yapmaya çalışan çocukla-
rın yasal risklerinden kaçınmak 
için, çocuk hedefli oyunlar bir 
koruma olarak ebeveyn kapı-
ları oluşturur. Ebeveyn kapısı 
geçilmesi, genellikle ebeveynin 
uygulamanın “yalnızca ebe-
veynler” bölümüne geçmeden 
önce ekrandaki belirli yazılı 
talimatları izlemesini içerir.

Bunun gibi bir şeye benzeye-
bilir. Çocuk uygulaması Elmo 
ABCs’de, ebeveynler bölümü 
mavi bir düğmeyle işaretlen-
miştir. Tıklandığında, görü-
nen metinde “Kilidi açmak 
için düğmeyi sol üst köşeye 
sürükleyin” yazar. Bu talimat-
lara uyulduğunda, ebeveyn-
lerin ara yüzü görünür. Bu 
modelde, ebeveynler çocukla-
rının oyununu kişiselleştirebilir 

veya uygulama içi satın alımlar için alışve-
riş yapabilirler, ancak bu yalnızca ebeveyn 
kapısından geçtikten sonra uygulanabilir. 

Diğer bir çözüm de, burada  Puz-
zingo  oyun uygulamasında  gösterildiği 
gibi, yetişkinler bölümüne geçmeden önce 
ebeveynlerin basit bir matematik denklemi 
gerçekleştirmelerini  istemektir. Sıfır veri 
ortamları ve ebeveyn geçidi uygulayarak, 
çevrimiçi oyun uygulamaları, ebeveynlere 
reklam ve uygulama içi satın alımlar sunar-
ken aynı zamanda çocuklar için güvenli bir 
eğlence sağlayabilir. Bu, oyun oynamak için 
bireysel kullanıcı hesapları veya kişisel bil-
giler gerektirmeyen oyunlar için en basit 
çözüm olabilir.
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