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Anayasa’da Yapılacak Çocukla ve Kamu  

Denetçiliği Kurumu İle İlgili Düzenleme  

Önemli Ancak Yeterli Değil 

 

 

 

Anayasa’da çocuk ve Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili yapılması öngörülen 

düzenlemeler konusunda Çocuk Vakfı tarafından rapor hazırlandı. I. Türkiye 

Çocuk Hakları Kongresi’nin 87 uzmandan oluşan Bilim ve Değerlendirme Kurulu 

Üyeleri’nin görüşleri alınarak hazırlanan çocuk maddesi ve Kamu Denetçiliği 

Kurumu ile ilgili düzenleme konusunda hazırlanan rapor kamuoyuna açıklandı ve 

TBMM üyelerine siyasi partilerin yöneticilerine gönderildi. 

 

 

Raporu sunuyoruz: 

 

Ön Bilgi Notu 

 

Anayasa’da yapılacak çocukla ilgili düzenleme önemli ancak bütüncül çocuk 

hakları kültürünü yansıtmaktan uzak olduğu gibi içerik bakımından da yeterli 

değildir. 

 

 

 

I ÇOCUKLA İLGİLİ DÜZENLEME 

 

Mevcut Anayasa’nın 41. Maddesi ve yapılması öngörülen düzenleme çocuk 

konusunu sınırlandırıcı bir içeriktedir. Bu yaklaşım Türkiye’nin çocuk 

gerçeğini yansıtmadığı gibi, Devlet’in çocuk hak ihlallerini önleyici 

yaklaşımını da içermiyor. Anayasa’da Çocuk’la ilgili yapılacak düzenleme 

çocuğu bütüncül bir felsefeyle kavrayıcı nitelikte yapılmadıkça çocuğa 

önceliğin verileceği uygulamalar gerçekleşmeyecek ve bilgi düzeyinde 

kalacaktır.  

 

Aşağıda sunduğumuz çocukla ilgili öneri çerçevesi dikkate alınarak, 41. 

maddenin yeniden düzenlenmesini öneriyoruz: 

 

 

Anayasa için Çocuk Maddesi Önerisi Taslağı 

 

a) Çocuk, birlikte yaşamayı engelleyen herhangi olumsuz bir koşul 

olmadığında, anne ve babasıyla aile ortamında yaşama, yetişme ve 

gelişme hakkına sahiptir; ana babanın yetersizliği halinde, Devlet önce  
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yetersizliğin önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alır, denetimi altında 

özel hukuk kişilerinin de katılımıyla yükümlülükleri yerine getirir. 

 

b) Kamu ve özel kuruluşların çocukla ilgili her türlü eylem, işlem, 

düzenleme ve uygulamalarında çocuğun öncelikli yüksek yararını 

sağlamaları için Devlet özen gösterecek ve destek verecektir. 

 

c) Doğan bütün çocukların mutlu bir çocukluk yaşamaları sağlıklı 

büyümeleri ve sağlıklarının korunması, nitelikli eğitim alması ve 

gelişimlerini sürdürebilmeleri, şiddet, cinsel ve ekonomik istismar gibi 

güç koşullarda kalmaları durumlarında gerekli düzenlemelerin 

yapılması, hizmet alacakları ortamların hazırlanması ve bu ortamlardan 

yararlanmaları ve özel olarak korunmaları Devlet’in öncelikli  ödevidir. 

 

ç)   Her çocuk,  ayırt edebilme yetileri ölçüsünde haklarını kullanma,  

                  kendisini ilgilendiren  konularda düşüncelerini serbestçe açıklama ve  

         görüş bildirme haklarına sahiptir ve Devlet bu hakların yerine getirilmesi  

       için gerekli kolaylaştırıcı tedbirleri alır, usulleri düzenler, hakların  

       kullanımını güvenceye bağlar. 

 

d)   Her çocuğun medeni, sosyal, kültürel ve ekonomik haklardan eşit ve 

ayrımcılık gözetilmeksizin yararlanabilmesi ve hayata iyi bir başlangıç   

yapabilmesi için önleyici ve koruyucu tedbirleri almaktan Devlet 

sorumludur. 

 

 

X. Bölüm 

Kanun önünde eşitlik 

 

Madde 10 

 

10’uncu maddeye eklenen üçüncü fıkraya gençler, sözcüğü eklenerek 

düzenlenmelidir: 

 

Çocuklar, gençler, engelliler ve yaşlılar gibi özel surette korunması 

gerekenler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. 

 

 

 

II Kamu Denetçiliği / Ombudsmanlık 

 

Mevcut Anayasa’nın 74’üncü maddesinde yer alan dilekçe hakkına eklenen 

üç yeni fıkra olumlu içeriktedir. Ancak, TBMM Başkanlığına bağlı olarak 

kurulacak olan ve “ idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri “ incelemesi 

öngörülen Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, Çocuk Denetçisi alanını 

sınırlandıracak şeklinde düzenlenmemesi gerekir.Bilindiği gibi çocukla ilgili 

şikayetler yalnızca idare kaynaklı değil, daha çok çocuğun yaşadığı “ sivil “  
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çevre kaynaklıdır. Çocuğa yönelik şiddet, taciz, istismar vd. şikayetlerin 

kaynağı çocuğun yaşadığı sosyal çevredir. Bireylerin Anayasa’da ve 

yasalarda belirlenmiş haklarını kullanabilmesi için idare ile bireyler arasında 

hakemlik ve uzlaşma görevini yerine getirecek Kamu Denetçiliği Kurumu 

önemli bir kazanım olacaktır. Anayasa taslağında Kamu Denetçiliği  

 

Kurumu’nu düzenleyen madde içinde özerk yapıda olması kaydıyla, AİLE, 

ÇOCUK, GENÇLİK, TÜKETİCİ, MEDYA Denetçisi  başlıklarının yer 

alması için yeniden düzenleme yapılmalı ve hazırlanacak yasada bu 

hususlara dikkat edilmelidir. 

 

 

 

Çocuk Denetçisi / Ombudsmanı İçin Önerimiz 

 

Kamu Denetçiliği Kurumu içinde özerk yapıda, ülke ölçekli ve yerel 

düzeyde, idarenin işleyişiyle ilgili şikayetler yanında, çocuğun yaşadığı 

çevre kaynaklı şikayetleri de incelemeye yetkili, çocuktan sorumlu  kurum 

ve kuruluşların görev ve yetkilerini  azaltmayan, bireysel başvurulara imkan 

veren, çocuk hakları uygulamalarını gözetleyen, hak ihlalleri ve çocukların 

temel yararlarının zedelendiği durumlarda haklarını korumak ve çocukları 

temsil yetkisine sahip, güç koşullardaki çocukların sorunlarına eğilen, 

kanunla ihtilafa düşen çocuklarla ilgilenen, çocukla ilgili yapılması gereken 

yasal düzenlemeler için öneriler geliştiren, gerekli bilgileri toplumla 

paylaşan, çocukların büyüme ve gelişme, medeni, sosyal, kültürel ve 

ekonomik sorunlarıyla ve çocuk güvenliğiyle ilgili konularda toplumda 

çocuğun sesi, yüreği ve vicdanı olacak Çocuk Denetçisi / Ombudsmanı 

önemli bir kazanım olacaktır. 

 

 

 

 

Çocuk Vakfı Başkanı ve I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Genel Yönetmeni 

Mustafa Ruhi Şirin’in Anayasa değişikliğiyle ilgili açıklaması şöyle: 

 

“ Türkiye, uyguladığı ekonomik büyüme ve gelişmeye dayalı stratejilerle sosyal ve 

kültürel gelişmesini ertelemiş bir ülke görüntüsü içindedir. Ekonomik gelişmeye 

paralel olarak sosyal ve kültürel gelişmenin sağlanması, Anayasa’dan başlayarak 

yeni toplumsal düzenlemelerin yapılmasını gerektirmektedir. Hazırlanacak yeni 

Anayasa çocuk ve yetişkin ayrımı yapılmadan bireylerin önündeki engelleri ortadan 

kaldırıcı düzenlemeleri içermelidir. Temel hak ve özgürlüklere dayalı düzenlemeler 

sosyal Devlet olgusunun içeriğine uygun şekilde Anayasa’da öngörülmedikçe  

sosyal Devlet idealine ulaşmak mümkün değildir. Türkiye, ihtilal dönemi 

Anayasasıyla yönetilmeyi hak etmiyor. 30 yıl içinde yapılan sınırlı düzenlemeler  

gibi,  yapılacak  kısmi düzenlemeler de toplumun beklentilerini karşılamaktan 

uzaktır. Ne yazık ki Türkiye, Anayasayı bütünüyle değiştirecek iradeden yoksundur. 

Sınırlı da olsa yapılacak  değişikliklere kayıtsız kalınması  toplumsal sorumluluktan 
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kaçmak anlamına gelecektir. Anayasa’da yapılması düşünülen her düzenlemenin, 

çocuğun öncelikli yüksek yararına uygun olup olmadığının izlenmesi ve 

değerlendirilmesi toplumsal sorumluluğun gereğidir.  

 

Anayasa’da çocukla ilgili değişiklikler, sosyal Devlet anlayışıyla 

ilişkilendirilmediği  gibi bütünlükten de yoksundur. Mevcut Anayasa’nın 41. 

maddesine   eklenen çocuk bölümü çocuk konusunu sınırlandırıcı bir içeriktedir. Bu 

yaklaşım, Türkiye’de çocuk gerçeğini yansıtmadığı ve Devlet’in hak ihlallerini 

önleyici yaklaşımını  içermediği gibi, çocuk hakları kültürü kavrayışından 

yoksundur. Türkiye’nin bu açmazının temel nedeni, çocukla ilgili düzenlemelerde 

27 Ocak 1995’ten bu yana iç hukuk kuralına dönüşmüş olan Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nin dikkate alınmayışından kaynaklanmaktadır. Anayasa’da çocukla 

ilgili yapılacak düzenleme çocuğu bütüncül bir felsefeyle kavrayıcı nitelikte 

düzenlenmedikçe bilgi düzeyinde kalacak ve çocuğa önceliğin verileceği 

uygulamalar gerçekleşmeyecektir. 

 

TBMM Başkanlığı’na bağlı kurulması öngörülen ve “ idarenin işleyişiyle ilgili 

şikayetleri “ incelemekle görevlendirilecek  Kamu Denetçiliği Kurumu, Çocuk 

Denetçisi / Ombudsmanı alanını sınırlandırıcı olması durumunda bu model  de 

işlevini tam olarak yerine getiremeyecektir. Bilindiği gibi çocukla ilgili şikayetler 

yalnızca idare kaynaklı değil, daha çok çocuğun yaşadığı “ sivil” çevre 

kaynaklıdır.Çocuğa yönelik şiddet, taciz , istismar vd. şikayetlerin kaynağı çocuğun 

yaşadığı sosyal çevredir. Bu nedenle, Çocuk Denetçiliği / Ombudsmanlığı Kamu 

Denetçiliği Kurumu yapısı  içinde  özerk bir yapıda kurgulanmalı ve yasası da buna 

dayalı olarak hazırlanmalıdır. Anayasa’da yapılacak düzenlemede ,Kamu 

Denetçiliği Kurumu içinde Aile, Çocuk, Genç, Kadın, Tüketici ve Medya Denetçisi / 

Ombudsmanı başlıklarına da yer verilmelidir.” 


