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Basın Duyurusu 

20 Ağustos 2013 

 

 

Çocuk Vakfı’ndan Açıklama: 

 

YENİ ANAYASA TÜRKİYE’NİN 

ÇOCUK’LA İMTİHANI OLACAKTIR… 

 

 

Çocuk Vakfı, Yeni Anayasa çalışmalarında, çocuk, konusunun askıda tutulduğunu açıkladı.  

 

Yeni Anayasa’da, çocuk, konusunun askıda tutulmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

grubu bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları, TBMM Üyeleri ve Anayasa Uzlaşma 

Komisyonu Üyeleri sorumludur.  

 

Çocuk Vakfı, Yeni Anayasa’nın hazırlık süreci boyunca ciddi hiçbir hazırlık yapmayan 

TBMM Üyeleri ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri’nin cevaplandırması için 

kamuoyuna açıkladığı 5 soru: 

 

 

 Yeni Anayasa hazırlama sürecinde niçin çocuk görüşü alınmamıştır? 

 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Çocuk Hakları Maddesi üzerinde 

niçin uzlaşma sağlayamamıştır? 

 Yeni Anayasa’da çocuk için yetişkinler gibi hak sahibi ve eşit birey olarak 

düzenleme yapılabilecek mi? 

 Yeni Anayasa’da çocuk, çocuğa özgü bütün haklarıyla görünür olabilecek 

mi? 

 Yeni Anayasa’da Devlet’in çocuğa karşı bütün yükümlülükleri yer 

alabilecek mi? 

 

 

 

Çocuk Vakfı, 1992 yılından bu yana Çocuk ve Anayasa Çalışmalarını sürdürüyor. 21 yıl 

boyunca sürdürülen Çocuk ve Anayasa Çalışmaları sonunda çocukların Yeni Anayasa’dan 

beklentileri şöyle: 

 

 

Çocuklar Nasıl Bir Anayasa İstiyor? 

 

 Kısa bir anayasa 

 Yeni anayasa yazımında görüşlerinin alınacağı bir anayasa 

 Çocuğun yetişkin gibi hak sahibi ve eşit birey kabul edildiği bir anayasa  

 Çocuğa özgü bütün hakları güvence altına alan bir anayasa 

 Oylama öncesi çocuk diline uyarlanarak çocuk görüşünün alınacağı bir anayasa  

 Yeni Anayasa’da Çocuk Anayasası hazırlanacağı hükmüne yer veren bir anayasa 
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Çocuk Vakfı’nın Yeni Anayasa İçin Önerdiği Çocukla İlgili Maddeler 

 

 Başlangıç Bölümü dahil çocukla ilgili gerekçeli 19 madde önerisi hazırlandı 

 Çocuk hakları maddesi için 2 fıkra halinde yazıldı 

 Aile kurumu ve özel koruma maddesi önleyici ve koruyucu politikaları esas alıyor 

 Eğitim ve öğretim hakkı ve özgürlüğü maddesinde ana dili öğretimi ve ana dilde 

eğitim hakkının güvence altına alınması öneriliyor 

 Temel hak ve özgürlükler çerçevesinde önerilen maddelerde kişisel bilgi ve verilerin 

korunması; din, vicdan ve inanç özgürlüğü; bilim ve sanat özgürlüğü; düşünce ve 

ifade özgürlüğü; hak arama özgürlüğü; bilgi edinme hakkı; suç ve cezalara dair 

esaslar; temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmaması yanında idare ve yargı sisteminin 

içeriğinde yer alacak çocuk odaklı içerik yer alıyor 

 

 

Açıklama: 
Çocuk Vakfı’nın hazırladığı, Anayasa Bir Ülkenin Nüfus Cüzdanıdır; Çocuğun Görünür 

Olduğu Bir Anayasa/Anayasa ve Çocuk Raporu; Anayasa ve Çocuk Gerekçeli Madde 

Önerileri Kılavuzu’na www.cocukvakfi.org.tr  ( Anayasa ve Çocuk bölümünden ) okunabilir. 

 

 

 

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin’in açıklaması: 

 

“Türkiye’nin kök çocuk sorunlarının Yeni Anayasa ile çözülmesi 

mümkündür. Çocuğun yetişkin gibi hak sahibi eşit bir birey 

olarak kabul edildiği ve çocuğa özgü bütün hakların görünür 

olacağı yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Anayasa’da çocuk 

açılımını engelleyen TBMM Üyeleri’ni açıklama yapmaya davet 

ediyoruz. Çocuğun bütün haklarıyla görünür olmayacağı bir 

anayasayı onaylamayacağız.” 
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ÇOCUK VAKFI 

 

ANAYASA ve ÇOCUK GEREKÇELİ MADDE ÖNERİLERİNDE YER ALAN 

19 MADDE ÖNERİSİ 

 

 

Çocuk Vakfı’nın hazırladığı Anayasa ve Çocuk Gerekçeli Madde Önerileri Kılavuzu’nda 

yer alan madde önerileri: 

 

 

A. Başlangıç Bölümü 

( Devlet’in Temel İşlevleri ) 

 

Öneri 1 

Çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürü esasına dayanarak çocukların hayata iyi bir başlangıç 

yapma ve kendilerini geliştirme imkanlarının sağlanması Türkiye Cumhuriyeti’nin temel 

varlık nedenlerindendir.  Aile, toplum ve Devlet çocuk haklarına saygı gösterilmesinden 

birlikte sorumludur 

 

 

Öneri 2 

Toplumun temeli olan ailenin varlığını sürdürmesi ve gelişme imkânlarını koruyabilmesi için 

temel unsur olan çocuk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin aslî varlık unsurlarının başında 

gelir. 

 

 

B. Çocuk Hakları 

    

 Öneri 1  
 

(1) Çocuklar doğum öncesinden başlayarak yaşama ve sağlıklı gelişme, her türlü ayrımcılık 

ve tehlikeden korunma; serbestçe görüş açıklama, kamu ve özel hayatında katılım, 

etkinlik, eşitlik; aile hayatı ile çocuk ve kültürel kimliğine özen ve yüksek yararının 

önceliği temelinde bütün haklara sahiptir.  

 

(2) Devlet, çocuk haklarına saygı duyar, çocuk haklarını gerçekleştirmeyi öncelikli görevi 

kabul eder; hakların kullanımını güvence altına alır ve ihlallere karşı hak arama 

yollarını tesis eder. Çocuk ve çocuk haklarına ilişkin temel ölçüt, ilke ve uygulama 

yöntemleri Çocuk Temel Kanunu ile düzenlenir.   

 

 

   Öneri 2  
 

(1) Devlet, çocuğun yüksek yararına dayalı yaşaması, sağlığının korunması ve gelişmesi; 

kamu ve özel hayatında güvenliği; çocuk kimliği ve kültürel kimlik; siyaset, ırk, din 

cinsiyet ve engellilik ayrımı yapılmaması; sesini duyurması ve karar verme haklarına 

sahip olduğunu saygı ile kabul eder ve çocuğa özgü hakların kullanımını güvence altına 

almakla yükümlüdür. 
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(2) Devlet, çocuk haklarına saygı duyar, çocuk haklarını gerçekleştirmeyi öncelikli görevi 

kabul eder; hakların kullanımını güvence altına alır ve ihlallere karşı hak arama yollarını 

tesis eder. Çocuk ve çocuk haklarına ilişkin temel ölçüt, ilke ve uygulama yöntemleri 

Çocuk Temel Kanunu ile düzenlenir. 

 

 

C. Aile Kurumu ve Özel Koruma 

 

Öneri 1 

 

(1) Aile, eşler arasında eşitliğe dayanan değiştirilemez haklara sahip toplumun birimidir ve 

evlilik kurumu Devlet’in özel koruması altındadır. 

 

(2) Devlet, ailenin maddi ve manevi varlığını ve bütünlüğünü geliştirmek ve refahını 

artırmak amacıyla destekleyici, önleyici ve koruyucu politikaları uygulamakla 

yükümlüdür. 

 

(3) Devlet, güç koşullardaki çocuğun, gencin, kadının, engellinin ve yaşlının kültürel, sosyal, 

ekonomik ve hukukî haklardan yararlanması için kişiye ve aileye özgü gerekli her türlü  

tedbiri alır ve uygular. 

 

Öneri 2 

 

Aile toplumun temel birimidir, evlilik kurumu ve çocuk Devlet’in özel koruması altındadır. 

Devlet, ailenin maddî ve manevî varlığını ve bütünlüğünü geliştirmek, refahını artırmak, 

önleyici ve koruyucu politikaları uygulamakla yükümlüdür. Devlet, güç koşullardaki tüm aile 

bireylerinin kültürel, sosyal, iktisadî ve hukukî haklarından yararlanabilmeleri için her türlü 

tedbiri alır ve uygular. 

 

Ç. Zorla Çalıştırma Yasağı 

 

Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı durumlar da dâhil çocukların ruhî ve ahlâkî yönden 

taşıyamayacakları çalışmalara zorlanmamalarını sağlayıcı tedbirler Devlet tarafından alınır 

ve uygulanır. 

 

D. Kişisel Bilgi ve Verilerin Korunması 

 

Çocuklara ve çocukluk dönemine ait kişisel bilgi ve verilerin korunması ve amacı dışında 

kullanılamaması için özel tedbirler alınır. 

 

E. Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü 

        

Öneri 1 

İnanç özgürlüğü doğuştan kazanılmış dokunulmaz bir haktır. Devlet, çocuklar ve gençler 

dâhil her kişinin dinini öğrenmesini ve inancını özgürce yaşamasını güvence altına alır. Ana 

ve babanın din eğitim ve öğretiminin inançlarına göre yapılmasını isteme hakkına müdahale 

edilemez.  
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Öneri 2 

Devlet, bireyleri, gençleri ve çocukları her hangi bir inanca girmeye zorlamaksızın, din 

kültürü ve ahlâk eğitimi alanlarında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve bu alanlar 

üzerinde düşünmelerine fırsat sağlayıcı her türlü tedbiri alır. Din eğitimi ve öğretimi kişilerin 

kendi isteğine, çocukların ise kanunî temsilcilerinin talebine bağlıdır. 

 

 

F. Düşünce ve İfade Özgürlüğü 

 

1) Çocukların düşünce açıklama ve ifade özgürlüğünden etkin biçimde yararlanabilmesi için 

kolaylaştırıcı, özendirici tedbirler alınır. 

 

2) Düşünce açıklama ve ifade özgürlüğü çocukların ruhî ve fizikî bütünlüğünü ihlal edecek 

biçimde kullanılamaz. 

 

 

G. Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Özgürlüğü 

 

1) Devlet, çocuğun eğitiminden sorumlu ilk birimin aile olduğunu kabul eder. 

 

2) Örgün ve yaygın eğitim erken çocukluktan itibaren yeteneğin geliştirilmesi esasına göre 

düzenlenir ve uygulanır. 

 

3) Eğitim ve öğretim sistemi Devlet’in belirlediği esaslar çerçevesinde, denetimi ve gözetimi 

altında gerçekleşir. Devlet okullarında zorunlu örgün eğitim ücretsizdir. 

 

4) Eğitim hizmetleri kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına alır, eğitim hakkından 

yararlanmak diğer hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı şartlara bağlanamaz.  

 

5) Türkçe öğretimi ve eğitimi zorunlu ortak dildir. Devlet, her çocuğun ana dil öğrenimi ve 

ana dilde eğitim hakkını güvence altına alacak düzenlemeleri yapar ve uygular.  

 

6) Din dersleri, anne–baba ve çocukların inançları ile tercihlerine saygı temelinde 

düzenlenir. 

 

 

Ğ. Bilim ve Sanat Özgürlüğü 

 

Devlet küçük yaşlardan itibaren çocukların ve gençlerin bilime ve sanata eğilimlerini 

sağlayıcı, yeteneklerini geliştirici tedbirleri alır ve uygular. 

 

 

H. Basın ve Yayın Özgürlüğü 

 

Öneri 1 

Basın özgürlüğünün sınırlanmasında, çocukların ve gençlerin zihinsel, duygusal ve ahlâkî 

gelişimlerini sağlayıcı tedbirlerin çocuğun yüksek yararı doğrultusunda düzenlenmesi esastır. 
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Öneri 2 

Basın ve yayın özgürlüğü, çocukların ve gençlerin ruhî ve ahlâkî gelişimlerine zarar verici 

yayınlardan korunması amacıyla sınırlandırılabilir. 

I. Hak Arama Özgürlüğü ( Bilgi edinme, dilekçe, anayasal şikâyet, kamu denetçiliği ) 

 

Çocukların ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumak ve 

onları temsil etmek üzere çocuk ombudsmanı (çocuk hakları savunucusu) kurumu kurulur. 

 

İ. Bilgi Edinme Hakkı 

Çocuklara ve çocukluk dönemine ait bilgiler, çocukların yüksek yararı ve esenliği gereğince, 

bilgi edinme hakkı kapsamında paylaşılamaz. 

 

J. Suç ve Cezalara Dair Esaslar 

 

Çocukların zihinsel, duygusal, fizikî ve cinsel bütünlüğüne karşı işlenen fiiller suç ve zaman 

aşımına tabi değildir; bu suçlara yönelik cezalar ertelenemez, af kapsamına alınamaz. 

 

 

 

K. Sağlık Hakkı 

 

Devlet, çocukların, hamile kadınların, engellilerin, yaşlıların ve özel ihtiyacı olan diğer 

bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanması için özel tedbirler almakla yükümlüdür. 

 

L. Sosyal güvenlik hakkı, yoksulluğa karşı korunma hakkı, (temel hizmetlere erişim 

hakkı, makul hayat sürdürme hakkı, engelliler, yaşlılar ve gençlik), sosyal yardım ve 

hizmetler 

  

1) Devlet, sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetleri için gerekli teşkilatlanmayı sağlamak 

ve tedbirleri almakla yükümlüdür. Sisteme ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.  

 

2) Çocukların gelişimlerinin desteklenmesi ve her türlü tehlikeden korunması Devlet’in 

öncelikli görevidir. Çocuklara yönelik faaliyetler destekleyici, önleyici ve koruyucu sosyal 

hizmet ve yardım esasına göre düzenlenir ve teşkilatlandırılır. Engelli, anne ve/veya 

babadan yoksun, ihmal ve istismar mağduru çocuklar için özel koruma ve destek 

hizmetleri sağlanır. 

 

3) Gönüllülük esasına göre kurulmuş özel hukuk kişilerinin ve bireylerin hizmetlere katılımı 

için gerekli özendirici ve destekleyici tedbirler Devlet tarafından alınır ve denetimi 

sağlanır. 

 

 

M. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması 

 

1) Çocukların esenliği ve korunması amacıyla, çocuğun yüksek yararı ilkesi gözetilerek, 

temel hak ve özgürlüklerin kullanımı sınırlandırılabilir. 
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2) Olağanüstü hal durumlarında bile Anayasa’da teminat altına alınan temel çocuk hak 

ve özgürlükleri sınırlandırılamaz. 

N. Temel Hak ve Özgürlüklerinin Kullanılmasının Durdurulması 

 

Savaş hali de dahil, her ne durumda olursa olsun çocuklar, engelliler, kadınlar ve yaşlılar 

öncelikli olarak gözetilir. Bu öncelikli gruplar bakımından, ancak kesin zorunluluk olması 

halinde temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının durdurulması gündeme gelebilir. 

 

 

O. İdare / Esasları / İşleyici / Kamu Yararı / Katılım  

 

1) İdare çocuğun yüksek yararına ve çevreye saygının öncelikli birer kamu yararı 

olduğunu karar ve faaliyetlerinde gözetir.  

 

2) Engellilerin, yaşlıların ve çocukların idari makamlara başvurabilmesi için gerekli 

kolaylaştırıcı tedbirler idarece alınır ve uygulanır.  

 

3) (Katılımcı demokrasinin sağlanması idarenin işleyişinde esas olduğuna yönelik genel 

bir ilke Anayasa’da olmalıdır) 

Devlet, idarenin karar süreçlerine çocukların etkin katılımı ve mutlaka 

değerlendirildiği görülecek şekilde görüşlerini açıklayabilmesi için gerekli tedbirleri 

alır.  

 

 

Ö. Yargı Sistemi 

 

(1) Çocuklara uygulanacak yargı usulü ve tedbirler çocuklara özgü hukuk anlayışıyla 

düzenlenir. 

 

(2) Hiçbir hal ve şartta 18 yaşından küçüklere erişkinler için düzenlenmiş olan yargı usul 

ve tedbirleri uygulanamaz. 

 

(3) Çocukların yargı organlarına ulaşabilmesi için kolaylaştırıcı tedbirler alınır. 

 

 

 

Umut var… Ve hep olacak!.. 
 

 

 

İletişim Bilgileri: 

Zafer Sokağı No:17 

Nişantaşı-İstanbul 

Telefon 0 212 240 41 96 – 240 23 83 

Belgegeçer 0 212 230 01 25 

info@cocukvakfi.org.tr 

www.cocukvakfi.org.tr  

mailto:info@cocukvakfi.org.tr
http://www.cocukvakfi.org.tr/

