
ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25
sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme
49. maddeye uygun olarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye Sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamõş ve 9 Aralõk 1994
tarihinde ihtirazi kayõtla onaylamõştõr. 4058 Sayõlõ Onay Kanunu 11 Aralõk
1994 gün ve 22138 Sayõlõ Resmi Gazete'de yayõnlanmõştõr.

Türkiye'nin koyduğu ihtirazi kayõt şöyledir: "Türkiye Cumhuriyeti
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarõ Sözleşmesinin 17., 29. ve 30.
maddeleri hükümlerini T.C. Anayasasõ ve 24 Temmuz 1923 tarihli
Lozan Anlaşmasõ hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama ve
uygulama hakkõnõ saklõ tutmaktadõr".

ÖNSÖZ
Bu Sözleşmeye Taraf Devletler:
Birleşmiş Milletler Antlaşmasõnda ilan edilen ilkeler uyarõnca insanlõk

ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlõklarõna özgü bulunan haysiyetle
birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarõnõn tanõnmasõnõn,
dünyada özgürlük, adalet ve barõşõn temeli olduğunu düşünerek,

Birleşmiş Milletler halklarõnõn, insanõn temel haklarõna ve bireyin,
insan olarak taşõdõğõ haysiyet ve değere olan kesin inançlarõnõ Birleşmiş
Milletler Antlaşmasõnda bir kez daha doğrulamõş olduklarõnõ ve daha
geniş bir özgürlük ortamõnda toplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam
düzeyi sağlama yolundaki kararlõlõklarõnõ hatõrda tutarak,

Birleşmiş Milletlerin, İnsan Haklarõ Evrensel Bildirisinde ve
Uluslararasõ İnsan Haklarõ Sözleşmelerinde herkesin, bu metinlerde
yeralan hak ve özgürlüklerden õrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da
başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet doğuştan veya başka
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durumdan kaynaklanan ayõrõmlar dahil, hiçbir ayõrõm gözetilmeksizin
yararlanma hakkõna sahip olduklarõnõ benimsediklerini ve ilan ettiklerini
kabul ederek,

Uluslararasõ İnsan Haklarõ Evrensel Bildirisi�nde, Birleşmiş Milletlerin,
çocuklarõn özel ilgi ve yardõma hakkõ olduğunu ilan ettiğini anõmsayarak,

Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocuklarõn
gelişmeleri ve esenlikleri için doğal ortamõ oluşturan ailenin toplum içinde
kendisinden beklenen sorumluluklarõ tam olarak yerine getirebilmesi için
gerekli koruma ve yardõmõ görmesinin zorunluluğuna inanmõş olarak,

Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk,
sevgi ve anlayõş havasõnõn içindeki bir aile ortamõnda yetişmesinin
gerekliliğini kabul ederek,

Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantõ sürdürebilmesi için her yönüyle
hazõrlanmasõnõn ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasõnda ilan edilen ülküler
ve özellikle barõş, değerbilirlik hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanõşma
ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini gözönünde bulundurarak,

Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin, 1924 tarihli, Cenevre
Çocuk Haklarõ Bildirisinde ve 20 Kasõm 1959 tarihinde Birleşmiş
Milletler Teşkilatõ Genel Kurulu�nca kabul edilen Çocuk Haklarõ
Bildirisinde belirtildiğini ve İnsan Haklarõ Evrensel Bildirisinde, Medeni
ve Siyasi Haklar Uluslararasõ Sözleşmesinde (özellikle 23. ve 24.
maddelerinde) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin
Uluslararasõ Sözleşmede (özellikle 10. maddesinde) ve çocuklarõn esenliği
ile ilgili uzman kuruluşlarõn ve uluslararasõ örgütlerin kurucu ve ilgili
belgelerinde tanõndõğõnõ hatõrda tutarak,

Çocuk Haklarõ Bildirisinde de belirtildiği gibi, �çocuğun gerek
bedensel, gerek zihinsel bakõmdan tam erginliğe ulaşmamõş olmasõ
nedeniyle doğum sonrasõnda olduğu kadar, doğum öncesinde de uygun
yasal korumayõ da içeren özel güvence ve koruma gereksiniminin
bulunduğu�nu hatõrda tutarak,

Ulusal ve Uluslararasõ düzeyde çocuklarõ aile yanõna yerleştirme ve
evlat edinmeye de özel atõfta bulunan Çocuğun Korunmasõ ve Esenliğine
İlişkin Toplumsal ve Hukuksal İlkeler Bildirisi; Çocuk Mahkemelerinin
Yönetimi Hakkõnda Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kurallarõ (Beijing
Kurallarõ) ve Acil Durumlarda ve Silahlõ Çatõşma Halinde Kadõnlarõn ve
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Çocuklarõn Korunmasõna İlişkin Bildirinin hükümlerini anõmsayarak,
Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altõnda yaşayan ve bu

nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocuklarõn bulunduğu bilinci
içinde,

Çocuğun korunmasõ ve uyumlu gelişmesi bakõmõndan her halkõn
kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşõdõğõ önemi
gözönünde tutarak,

Her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklarõn yaşama
koşullarõnõn iyileştirilmesi için uluslararasõ işbirliğinin taşõdõğõ önemin
bilincinde olarak,

Aşağõdaki kurallar üzerinde anlaşmaya varmõşlardõr:
I.KISIM
Madde 1- Bu Sözleşme uyarõnca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna

göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşõna kadar her
insan çocuk sayõlõr.

Madde 2
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede yazõlõ olan haklarõ kendi yetkileri

altõnda bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarõnõn veya yasal
vasilerinin sahip olduklarõ, õrk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka
düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlõk, doğuş ve
diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrõm gözetmeksizin tanõr ve taahhüt
ederler.

2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasõnõn, yasal vasilerinin veya
ailesinin öteki üyelerinin durumlarõ, faaliyetleri, açõklanan düşünceleri
veya inançlarõ nedeniyle her türlü ayõrõma veya cezaya tabi tutulmasõna
karşõ etkili biçimde korunmasõ için gerekli tüm uygun önlemi alõrlar.

Madde 3
1. Kamusal ya da özel sosyal yardõm kuruluşlarõ, mahkemeler, idari

makamlar veya yasama organlarõ tarafõndan yapõlan ve çocuklarõ
ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun yararõ temel düşüncedir.

2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasõnõn vasilerinin ya da kendisinden
hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de gözönünde
tutarak, esenliği için gerekli bakõm ve korumayõ sağlamayõ üstlenirler ve
bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alõrlar.
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3. Taraf Devletler, çocuklarõn bakõmõ veya korunmasõndan sorumlu
kurumlarõn; hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlõk, personel
sayõsõ ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açõsõndan, yetkili makamlarca
konulan ölçülere uymalarõnõ taahhüt ederler.

Madde 4- Taraf Devletler, bu Sözleşmede tanõnan haklarõn
uygulanmasõ amacõyla gereken her türlü yasal, idari ve diğer önlemleri
alõrlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak, Taraf Devletler
eldeki kaynaklarõnõ olabildiğince geniş tutarak, gerekirse uluslararasõ
işbirliği çerçevesinde bu tür önlemler alõrlar.

Madde 5- Taraf Devletler, bu Sözleşmenin çocuğa tanõdõğõ haklar
doğrultusunda çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ile uyumlu olarak,
çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana-babanõn, yerel
gelenekler öngörüyorsa uzak aile veya topluluk üyelerinin, yasal
vasilerinin veya çocuktan hukuken sorumlu öteki kişilerin
sorumluluklarõna, haklarõna ve ödevlerine saygõ gösterirler.

Madde 6
1. Taraf Devletler her çocuğun temel yaşama hakkõna sahip olduğunu

kabul ederler.
2. Taraf Devletler çocuğun hayatta kalmasõ ve gelişmesi için mümkün

olan azami çabayõ gösterirler.
Madde 7
1. Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek

ve doğumdan itibaren bir isim hakkõna, bir vatandaşlõk kazanma hakkõna
ve mümkün olduğu ölçüde ana-babasõnõ bilme ve onlar tarafõndan bakõlma
hakkõna sahip olacaktõr.

2. Taraf Devletler, özellikle çocuğun tabüyetsiz kalmasõ söz konusu
olduğunda kendi ulusal hukuklarõna ve ilgili uluslararasõ belgeler
çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olarak bu haklarõn
işlerlik kazanmasõnõ taahhüt ederler.

Madde 8
1. Taraf Devletler, yasanõn tan õdõğõ şekliyle çocuğun kimliğini;

tabiyeti, ismi ve aile bağlarõ dahil, koruma hakkõna saygõ göstermeyi ve bu
konuda yasa dõşõ müdahalelerde bulunmamayõ taahhüt ederler.

2. Çocuğun kimliğinin unsurlarõnõn bazõlarõndan veya tümünden yasaya
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aykõrõ olarak yoksun bõrakõlmasõ halinde, Taraf Devletler çocuğun
kimliğine süratle yeniden kavuşturulmasõ amacõyla gerekli yardõm ve
korumada bulunurlar.

Madde 9
1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu

açõk olarak, ayrõlõğõn çocuğun yüksek yararõna olduğu yolunda karar
vermedikçe, Taraf Devletler, çocuğun, ana-babasõndan, onlarõn rõzasõ
dõşõnda ayrõlmamasõnõ güvence altõna alõrlar. Ancak, ana-babasõ tarafõndan
çocuğun kötü muameleye maruz bõrakõlmasõ ya da ihmal edilmesi
durumlarõnda da ana-babanõn birbirinden ayrõ yaşamasõ nedeniyle
çocuğun ikametgahõnõn belirlenmesi amacõyla karara varõlmasõ
gerektiğinde bu tür bir ayrõlõk kararõ verilebilir.

2. Bu maddenin birinci fõkrasõ uyarõnca girişilen her işlemde  ilgili
bütün taraflara işleme katõlma ve görüşlerini bildirme olanağõ tanõnõr.

3. Taraf Devletler, ana-babasõndan veya bunlardan birinden ayrõlmasõna
karar verilen çocuğun, kendi yüksek yararõna aykõrõ olmadõkça, ana-
babanõn ikisiyle de düzenli bir biçimde kişisel ilişki kurma ve doğrudan
görüşme hakkõna saygõ gösterirler.

4. Böyle bir ayrõlõk, bir Taraf Devlet tarafõndan girişilen ve çocuğun
kendisinin ana veya babasõnõn veya her ikisinin birden tutuklanmasõnõ,
hapsini, sürgün, sõnõr dõşõ edilmesini veya ölümünü (ki buna devletin
gözetimi altõnda iken nedeni ne olursa olsun meydana gelen ölüm dahildir)
tevlit eden herhangi benzer bir işlem sonucu olmuşsa, bu Taraf Devlet,
istek üzerine ve çocuğun esenliğine zarar vermemek koşulu ile; ana-
babaya, çocuğa veya uygun olursa ailenin bir başka üyesine, söz konusu
aile bireyinin ya da bireylerinin bulunduğu yer hakkõnda gereken bilgiyi
verecektir. Taraf Devletler, böyle bir istemin başlõ başõna sunulmasõnõn
ilgili kişi veya kişiler bakõmõndan aleyhe hiç bir sonuç yaratmamasõnõ
ayrõca taahhüt ederler.

Madde 10
1. 9. maddenin 1. fõkrasõ uyarõnca Taraf Devletlere düşen sorumluluğa

uygun olarak, çocuk veya ana-babasõ tarafõndan, ailenin birleşmesi
amaçlarõyla yapõlan bir Taraf Devlet ülkesine girme ya da onu terketme
konusundaki her başvuru, Taraf Devletlerce olumlu insani ve ivedi bir
tutumla ele alõnacaktõr. Taraf Devletler, bu tür bir başvuru yapõlmasõnõn
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başvuru sahipleri veya aile üyeleri aleyhine sonuçlar yaratmamasõnõ
taahhüt ederler.

2. Ana-babasõ, ayrõ Devletlerde oturan bir çocuk olağanüstü durumlar
hariç, hem ana hem de babasõ ile düzenli biçimde kişisel ilişkiler kurma ve
doğrudan görüşme hakkõna sahiptir. Bu nedenle ve 9. maddenin 1.
fõkrasõna göre Taraf Devletlere düşen sorumluluğa uygun olarak, Taraf
Devletler çocuğun ve ana-babasõnõn Taraf Devletlerinin ülkeleri dahil
herhangi bir ülkeyi terketme ve kendi ülkelerine dönme hakkõna saygõ
gösterirler. Herhangi bir ülkeyi terketme hakkõ yalnõzca yasada
öngörüldüğü gibi ve ulusal güvenliği, kamu düzenini kamu sağlõğõ ve
ahlak veya başkalarõnõn hak ve özgürlüklerini korumak amacõ ile ve işbu
Sözleşme ile tanõnan öteki haklarla bağdaştõğõ ölçüde kõsõtlamalara konu
olabilir.

Madde 11
1. Taraf Devletler, çocuklarõn yasa dõşõ yollarla ülke dõşõna çõkarõlõp geri

döndürülmemesi halleriyle mücadele için önlemler alõrlar.
2. Bu amaçla Taraf Devletler iki ya da çok taraflõ anlaşmalar

yapõlmasõnõ ya da mevcut anlaşmalara katõlmayõ teşvik ederler. 
Madde 12
1. Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun

kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkõnõ
bu görüşlere çocuğun yaşõ ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken
özen gösterilmek suretiyle tanõrlar.

2. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari
kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da
uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fõrsatõ, ulusal yasanõn usule ilişkin
kurallarõna uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktõr.

Madde 13
1. Çocuk, düşüncesini özgürce açõklama hakkõna sahiptir; bu hak ülke

sõnõrlarõ ile bağlõ olmaksõzõn yazõlõ, sözlü, basõlõ, sanatsal biçimde veya
çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin
araştõrõlmasõ, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.

2. Bu hakkõn kullanõlmasõ yalnõzca:
a) Başkasõnõn haklarõna ve itibarõna saygõ,
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b) Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlõğõ ve ahlakõnõn
korunmasõ nedenleriyle ve kanun tarafõndan öngörülmek ve gerekli olmak
kaydõyla yapõlan sõnõrlamalara konu olabilir.

Madde 14
1. Taraf Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri

hakkõna saygõ gösterirler.
2. Taraf Devletler, ana-babanõn ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun

yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşõr biçimde haklarõnõn kullanõlmasõnda
çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine, saygõ gösterirler.

3. Bir kimsenin dinini ve inançlarõnõ açõklama özgürlüğü kanunla
öngörülmek ve gerekli olmak kaydõyla yalnõzca kamu güvenliği, düzeni,
sağlõk ya da ahlaki ya da başkalarõnõn temel haklarõ ve özgürlüklerini
korumak gibi amaçlarla sõnõrlandõrõlabilir.

Madde 15
1. Taraf Devletler, çocuğun dernek kurma ve barõş içinde toplanma

özgürlüklerine ilişkin haklarõnõ kabul ederler.
2. Bu haklarõn kullanõlmasõ, ancak yasayla zorunlu kõlõnan ve

demokratik bir toplumda gerekli olan ulusal güvenlik, kamu güvenliği,
kamu düzeni yararõna olarak ya da kamu sağlõğõ ve ahlakõn ya da
başkalarõnõn hak ve özgürlüklerinin korunmasõ amaçlarõyla yapõlan
sõnõrlamalardan başkalarõyla kõsõtlandõrõlamaz.

Madde 16
1. Hiçbir çocuğun özel yaşantõsõna aile, konut ve iletişimine keyfi ya da

haksõz bir biçimde müdahale yapõlamayacağõ gibi, onur ve itibarõna da
haksõz olarak saldõrõlamaz.

2. Çocuğun bu tür müdahale ve saldõrõlara karşõ yasa tarafõndan
korunmaya hakkõ vardõr.

Madde 17- Taraf Devletler, kitle iletişim araçlarõnõn önemini kabul
ederek çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenliği ile bedensel
ve zihinsel sağlõğõnõ geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararasõ
kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar. Bu amaçla Taraf
Devletler;

a) Kitle iletişim araçlarõnõ çocuk bakõmõndan toplumsal ve kültürel
yararõ olan ve 29. maddenin ruhuna uygun bilgi ve belgeyi yaymak için
teşvik ederler;
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b) Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararasõ kaynaklardan gelen bu türde
bilgi ve belgelerin üretimi, değişimi ve yayõmõ amacõyla uluslararasõ
işbirliğini teşvik ederler;

c) Çocuk kitaplarõnõn üretimini ve yayõlmasõnõ teşvik ederler; 
d) Kitle iletişim araçlarõnõ azõnlõk grubu veya bir yerli ahaliye mensup

çocuklarõn dil gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusunda teşvik
ederler;

e) 13. ve 18. maddelerde yeralan kurallar gözönünde tutularak çocuğun
esenliğine zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşõ korunmasõ için uygun
yönlendirici ilkeler geliştirilmesini teşvik ederler.

Madde 18
1. Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin

sağlanmasõnda ana-babanõn birlikte sorumluluk taşõdõklarõ İlkesinin
tanõnmasõ için her türlü çabayõ gösterirler. Çocuğun yetiştirilmesi ve
geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana babaya ya da durum gerektiriyorsa
yasal vasilere düşer. Bu kişiler her şeyden önce çocuğun yüksek yararõnõ
göz önünde tutarak hareket ederler.

2. Bu Sözleşmede belirtilen haklarõn güvence altõna alõnmasõ ve
geliştirilmesi için Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesi konusundaki
sorumluluklarõnõ kullanmada ana-baba ve yasal vasilerin durumlarõna
uygun yardõm yapar ve çocuklarõn bakõmõ ile görevli kuruluşlarõn,
faaliyetlerin ve hizmetlerin gelişmesini sağlarlar.

3. Taraf Devletler, çalõşan ana-babanõn, çocuk bakõm hizmet ve
tesislerinden, çocuklarõnõn da bu hizmet ve tesislerden yararlanma hakkõnõ
sağlamak için uygun olan her türlü önlemi alõrlar.

Madde 19
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, çocuğun ana-babasõnõn ya da

onlardan yalnõzca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakõmõnõ
üstlene iken bedensel veya zihinsel saldõrõ, şiddet veya suiistimale, ihmal
ya da ihmalkar muameleye, õrza geçme dahil her türlü istismar ve kötü
muameleye karşõ Korunmasõ için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün
önlemleri alõrlar.

2. Bu tür koruyucu önlemler; çocuklara kötü muamele olaylarõnõn
önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi,
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soruşturulmasõ, tedavisi ve izlenmesi için gerekli olduğu takdirde
adliyenin işe el koymasõ olduğu kadar durumun gereklerine göre çocuğa
ve onun gereken desteği sağlamak amacõ ile sosyal programlarõn
düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir.

Madde 20
1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi

yararõna olarak bu ortamda bõrakõlmasõ kabul edilmeyen her çocuk,
Devletten özel koruma ve yardõm görme hakkõna sahip olacaktõr.

2. Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal yasalarõna
göre, uygun olan bakõmõ sağlayacaklardõr.

3. Bu tür bakõm, başkaca benzerleri yanõnda, bakõcõ aile yanõna verme,
İslam Hukukunda kefalet  evlat edinme ya da gerekiyorsa çocuk bakõm
amacõ güden uygun kuruluşlara yerleştirmeyi de içerir. Çözümler
düşünülürken, çocuğun yetiştirilmesinde sürekliliğin korunmasõna ve
çocuğun etnik, dinsel, kültürel ve dil kimliğine gereken saygõ gösterilecektir.

Madde 21
Evlat  edinme  sistemini  kabul  eden  ve/veya  buna  izin  veren  Taraf

Devletler,  çocuğun  en  yüksek yararõnõ temel düşünce olarak kabul
edecek ve aşağõdaki ilkeleri gerçekleştireceklerdir:

a) Bir çocuğun evlat edinilmesine ancak yetkili makam kara verir. Bu
makam uygulanabilir yasa tüm bilgilerin õşõğõnda; çocuğun, ana-babasõ,
yakõnlarõ ve yasal vasisine göre durumu gözönüne alarak ve gereken
durumlarda tüm ilgilerlilerle yapõlacak görüşme sonucu onlarõn da evlat
edinme konusundaki onaylarõ alma zorunluluğuna uyarak, kararõnõ verir.

b) Çocuğun kendi ülkesinde elverişli biçimde bakõlmasõ mümkün
olmadõğõ veya evlat edinecek veya yanõna yerleştirilecek aile bulunmadõğõ
takdirde, ülkelerarasõ evlat edinmenin çocuk bakõmõndan uygun bir çözüm
olduğunu kabul ederler.

c) Başka bir ülkede evlât edinilmesi düşünülen çocuğun, kendi
ülkesinde mevcut evlât edinme durumuyla eşdeğer olan güvence ve
ölçülerden yararlanmasõnõ sağlarlar.

d) Ülkelerarasõ evlât edinmede, yerleştirmenin ilgililer bakõmõndan
yasadõşõ para kazanma konusu olmamasõ için gereken bütün önlemleri
alõrlar.
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e) Bu maddedeki amaçlarõ, uygun olduğu ölçüde, ikili ya da çok taraflõ
düzenleme veya anlaşmalarla teşvik ederler ve bu çerçevede, çocuğun
başka bir ülkede yerleştirilmesinin yetkili makam veya organlar tarafõndan
yürütülmesini güvenceye almak için çaba gösterirler. 

Madde 22
1. Taraf Devletler, ister tek başõna olsun isterse ana babasõ veya

herhangi bir başka kimse ile birlikte bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya
çalõşan ya da uluslararasõ veya iç hukuk kural ve usulleri uyarõnca mülteci
sayõlan bir çocuğun, bu Sözleşmede ve insan haklarõna veya insani
konulara ilişkin ve söz konusu Devletlerin taraf olduklarõ diğer
Uluslararasõ sözleşmelerde tanõnan ve bu duruma uygulanabilir nitelikte
bulunan haklarõ kullanmasõ amacõyla koruma ve insani yardõmdan
yararlanmasõ için gerekli bütün önlemleri alõrlar. 

2. Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birleşmiş
Milletler Teşkilatõ ve onunla işbirliği yapan hükümetlerarasõ ve
hükümetdõşõ yetkili başka kuruluşlarla bu durumda olan bir çocuğu
korumak, ona yardõm etmek, herhangi bir mülteci çocuğun ailesi ile
yeniden biraraya gelebilmesi için ana-babasõ veya ailesinin başka üyeleri
hakkõnda bilgi toplamak amacõyla işbirliğinde bulunurlar. Herhangi bir
nedenle kendi aile çevresinden sürekli yada geçici olarak ayrõ düşmüş bir
çocuğa bu Sözleşmeye göre tanõnan koruma, aynõ esaslar içinde, ana
babasõ ya da ailesinin başkaca üyelerinden hiçbirisi bulunamayan çocuğa
da tanõnacaktõr.

Madde 23
1. Taraf Devletler, zihinsel ya da bedensel özürlü çocuklarõn

saygõnlõklarõnõ güvence altõna alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal
yaşama etkin biçimde katõlmalarõnõ kolaylaştõran şartlar altõnda eksiksiz
bir yaşama sahip olmalarõnõ kabul ederler.

2. Taraf Devletler, özürlü çocuklarõn özel bakõmdan yararlanma hakkõnõ
tanõrlar ve eldeki kaynaklarõn yeterliliği ölçüsünde ve yapõlan başvuru
üzerine, yardõmdan yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun
bakõmõndan sorumlu olanlara, çocuğun durumu ve ana-babanõn veya
çocuğa bakanlarõn içinde bulunduklarõ koşullara uygun düşecek yardõmõn
yapõlmasõnõ teşvik ve taahhüt ederler.

3. Özürlü çocuğun, özel bakõma gereksinimi olduğu bilincinden
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hareketle bu maddenin 2. fõkrasõ uyarõnca yapõlmasõ öngörülen yardõm,
çocuğun ana-babasõnõn ya da çocuğa bakanlarõn parasal (mali) durumlarõ
gözönüne alõnarak. olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağlanõr. Bu yardõm;
özürlü çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tõbbi bakõm hizmetleri,
rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalõşabilecek duruma getirme hazõrlõk
programlarõ ve dinlenme/eğlenme olanaklarõndan etkin olarak
yararlanmasõnõ sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde
toplumla bütünleşmesi yanõnda, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel
gelişmesini gerçekleştirme amacõnõ güder.

4. Taraf Devletler, uluslararasõ işbirliği ruhu içinde, özürlü çocuklarõn
koruyucu sõhhi bakõmõ, tõbbi, psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarõna
ilişkin gerekli bilgilerin alõşverişi yanõnda, rehabilitasyon, eğitim ve
mesleki eğitim hizmetlerine ilişkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek
şekilde ve Taraf Devletlerin bu alanlardaki güçlerini, anlayõşlarõnõ
geliştirmek ve deneyimlerini zenginleştirmek amacõyla bilgi dağõtõmõ ve
bu bilgiden yararlanmayõ teşvik ederler. Bu bakõmdan, gelişmekte olan
ülkelerin gereksinimleri, özellikle gözönüne alõnõr.

Madde 24
1. Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlõk düzeyine kavuşma,

tõbbi bakõm ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma
hakkõnõ tanõrlar. Taraf Devletler, hiçbir çocuğun bu tür tõbbi bakõm
hizmetlerinden yararlanma hakkõndan yoksun bõrakõlmamasõnõ güvence
altõna almak için çaba gösterirler.

2. Taraf Devletler, bu hakkõn tam olarak uygulanmasõnõ takip ederler ve
özellikle:

a) Bebek ve çocuk ölüm oranlarõnõn düşürülmesi;
b) Bütün çocuklara gerekli tõbbi yardõmõn ve tõbbi bakõmõn; temel

sağlõk hizmetlerinin geliştirilmesine önem verilerek sağlanmasõ;
c) Temel sağlõk hizmetleri çerçevesinde ve başka olanaklarõn yanõ sõra,

kolayca bulunabilen tekniklerin kullanõlmasõ ve besleyici yiyecekler ve
temiz içme suyu sağlanmasõ yoluyla ve çevre kirlenmesinin tehlike ve
zararlarõnõ gözönüne alarak, hastalõk ve yetersiz beslenmeye karşõ
mücadele edilmesi;

d) Anneye doğum öncesi ve sonrasõ uygun bakõmõn sağlanmasõ;
e) Bütün toplum kesimlerinin özellikle ana-babalar ve çocuklarõn,
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çocuk sağlõğõ ve beslenmesi anne sütü ile beslenmenin yararlarõ, toplum
ve çevre sağlõğõ ve kazalarõn önlenmesi konusunda temel bilgileri elde
etmeleri ve bu bilgileri kullanmalarõna yardõmcõ olunmasõ:

f) Koruyucu sağlõk bakõmlarõnõn, ana-babaya rehberliğini, aile
planlamasõ eğitimi ve hizmetlerinin geliştirilmesi; amaçlarõyla uygun
önlemleri alõrlar.

3. Taraf Devletler, çocuklarõn sağlõğõ için zararlõ geleneksel
uygulamalarõn kaldõrõlmasõ amacõyla uygun ve etkili her türlü önlemi alõrlar.

4. Taraf Devletler, bu maddede tanõnan hakkõn tam olarak
gerçekleştirilmesini tedricen sağlamak amacõyla uluslararasõ işbirliğinin
geliştirilmesi ve teşviki konusunda karşõlõklõ olarak söz verirler. Bu
konuda gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle gözönünde
tutulur.

Madde 25- Taraf Devletler, yetkili makamlarca korunma ve bakõm
altõna alma, bedensel ya da ruhsal tedavi amaçlarõyla hakkõnda bir
yerleştirme tedbiri uygulanan çocuğun, gördüğü tedaviyi ve
yerleştirilmesine bağlõ diğer tüm şartlarõ belli aralõklarla gözden geçirme
hakkõna sahip olduğunu kabul ederler.

Madde 26
1. Taraf Devletler, her çocuğun sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten

yararlanma hakkõnõ tanõr ve bu hakkõn tam olarak gerçekleşmesini
sağlamak için ulusal hukuklarõna uygun gerekli önlemleri alõrlar.

2. Sosyal Güvenlik, çocuğun ve çocuğun bakõmõndan sorumlu olanlarõn
kaynaklarõ ve koşullarõ gözönüne alõnarak ve çocuk tarafõndan ya da onun
adõna yapõlan sosyal güvenlikten yararlanma başvurusuna ilişkin başkaca
durumlar da gözönünde tutularak sağlanõr.

Madde 27
1. Taraf Devletler her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve

toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkõ
olduğunu kabul ederler.

2. Çocuğun gelişmesi için gerekli hayat şartlarõnõn sağlanmasõ
sorumluluğu; sahip olduklarõ imkanlar ve mali güçleri çerçevesinde
öncelikle çocuğun ana-babasõna veya çocuğun bakõmõnõ üstlenen diğer
kişilere düşer.
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3. Taraf Devletler, ulusal durumlarõna göre ve olanaklarõ ölçüsünde,
ana-babaya ve çocuğun bakõmõnõ üstlenen diğer kişilere, çocuğun bu
hakkõnõn uygulanmasõnda yardõmcõ olmak amacõyla gerekli önlemleri alõr
ve gereksinim olduğu takdirde özellikle beslenme, giyim ve barõnma
konularõnda maddi yardõm ve destek programlarõ uygularlar.

4. Taraf Devletler, Taraf Devlet ülkesinde veya başka ülkede bulunsun;
ana-babasõ veya çocuğa karşõ mali sorumluluğu bulunan diğer kişiler
tarafõndan, çocuğun bakõm giderlerinin karşõlanmasõnõ sağlamak amacõyla
her türlü uygun önlemi alõrlar. Özellikle çocuğa karşõ mali sorumluluğu
olan kişinin, çocuğun ülkesinden başka bir ülkede yaşamasõ halinde, Taraf
Devletler bu konuya ilişkin uluslararasõ anlaşmalara katõlmayõ veya bu tür
anlaşmalar aktinin yanõ sõra başkaca uygun düzenlemelerin yapõlmasõnõ
teşvik ederler.

Madde 28
1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkõnõ kabul ederler ve bu hakkõn

fõrsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle
özellikle:

a) İlk öğretimi herkes için zorunlu ve parasõz hale getirirler;
b) Orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de

olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler ve bunlarõn
tüm çocuklara açõk olmasõnõ sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardõm
yapõlmasõ ve öğretimi parasõz kõlmak gibi uygun önlemleri alõrlar:

c) Uygun bütün araçlarõ kullanarak, yüksek öğretimi yetenekleri
doğrultusunda herkese açõk hale getirirler;

d) Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar
için elde edilir hale getirirler;

e) Okullarda düzenli biçimde devamõn sağlanmasõ ve okulu terk etme
oranlarõnõn düşürülmesi için önlem alõrlar.

2. Taraf Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşõdõğõ
saygõnlõkla bağdaşõr biçimde ve bu Sözleşmeye uygun olarak
yürütülmesinin sağlanmasõ amacõyla gerekli olan tüm önlemleri alõrlar.

3. Taraf Devletler eğitim alanõnda, özellikle cehaletin ve okuma yazma
bilmemenin dünyadan kaldõrõlmasõna katkõda bulunmak ve çağdaş eğitim
yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmasõnõ
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kolaylaştõrmak amacõyla uluslararasõ işbirliğini güçlendirir ve teşvik
ederler. Bu konuda, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle
gözönünde tutulur.

Madde 29
1. Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşağõdaki amaçlara yönelik

olmasõnõ kabul ederler;
a) Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel

yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi;
b) İnsan haklarõna ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler

Antlaşmasõnda benimsenen ilkelere saygõsõnõn geliştirilmesi;
c) Çocuğun ana-babasõna, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine,

çocuğun yaşadõğõ veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve
kendisininkinden farklõ uygarlõklara saygõsõnõn geliştirilmesi;

d) Çocuğun, anlayõşõ, barõş, hoşgörü, cinsler arasõ eşitlik ve ister etnik,
ister ulusal, ister dini gruplardan, isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar
arasõnda dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, yaşantõyõ, sorumlulukla
üstlenecek şekilde hazõrlanmasõ;

e) Doğal çevreye saygõsõnõn geliştirilmesi,
2. Bu maddenin veya 28. maddenin hiçbir hükmü gerçek ve tüzel

kişilerin öğretim kurumlarõ kurmak ve yönetmek özgürlüğüne, bu
maddenin 1. fõkrasõnda belirtilen ilkelere saygõ gösterilmesi ve bu
kurumlarda yapõlan eğitimin Devlet tarafõndan konulmuş olan asgari
kurallara uygun olmasõ koşuluyla, aykõrõ sayõlacak biçimde
yorumlanmayacaktõr.

Madde 30- Soya, dine ya da dile dayalõ azõnlõklarõn ya da yerli
halklarõn varolduğu Devletlerde, böyle bir azõnlõğa mensup olan ya da
yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azõnlõk topluluğunun diğer üyeleri ile
birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama
ve kendi dilini kullanma hakkõndan yoksun bõrakõlamaz.

Madde 31
1. Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme,

oynama ve yaşõna uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve
sanatsal yaşama serbestçe katõlma hakkõnõ tanõrlar.
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2. Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak
katõlma hakkõnõ saygõ duyarak tanõrlar ve özendirirler ve çocuklar için, boş
zamanõ değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler)
konusunda uygun ve eşit fõrsatlarõn sağlanmasõnõ teşvik ederler.

Madde 32
1. Taraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli

işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlõğõ veya bedensel, zihinsel,
ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlõ olabilecek nitelikte
çalõştõrõlmasõna karşõ korunma hakkõnõ kabul ederler.

2. Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya konulmasõnõ sağlamak
için yasal, idari, toplumsal ve eğitsel her önlemi alõrlar. Bu amaçlar ve
öteki uluslararasõ belgelerin ilgili hükümleri gözönünde tutularak, Taraf
Devletler özellikle şu önlemleri alõrlar:

a) İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sõnõrõ tespit ederler;
b) Çalõşmanõn saat olarak süresi ve koşullarõna ilişkin uygun

düzenlemeleri yaparlar;
c) Bu maddenin etkili biçimde uygulanmasõnõ sağlamak için ceza veya

başka uygun yaptõrõmlar öngörürler.
Madde 33- Taraf Devletler, çocuklarõn uluslararasõ anlaşmalarda

tanõmladõğõ biçimde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadõşõ
kullanõmõna karşõ korunmasõ ve çocuklarõn bu tür maddelerin yasadõşõ
üretimi ve kaçakçõlõğõ alanõnda kullanõlmasõnõ önlemek amacõyla, yasal
sosyal ve eğitsel niteliktekiler de dahil olmak üzere, her türlü uygun
önlemleri alõrlar.

Madde 34
Taraf Devletler, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale

karşõ koruma güvencesi verirler. Bu amaçla Taraf Devletler özellikle:
a) Çocuğun yasadõşõ bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandõrõlmasõ

veya zorlanmasõnõ;
b) Çocuklarõn, fuhuş, ya da diğer yasadõşõ cinsel faaliyette

bulundurularak sömürülmesini;
c) Çocuklarõn pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede

kullanõlarak sömürülmesini;
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önlemek amacõyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflõ ilişkilerde
gerekli her türlü önlemi alõrlar.

Madde 35- Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa
olsun, çocuklarõn kaçõrõlmalarõ, satõlmalarõ veya fuhuşa konu olmalarõnõ
önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanlõ ilişkilerde gereken her
türlü önlemleri alõrlar.

Madde 36- Taraf Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar
verebilecek başka her türlü sömürüye karşõ çocuğu korurlar.

Madde 37- Taraf Devletler aşağõdaki hususlarõ sağlarlar:
a) Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlõk dõşõ veya

aşağõlayõcõ muamele ve cezaya tabi tutulmayacaktõr. Onsekiz yaşõndan
küçük olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle idam cezasõ verilemeyeceği
gibi salõverilme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezasõ da verilmeyecektir.

b) Hiçbir çocuk yasadõşõ ya da keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun
bõrakõlmayacaktõr. Bir çocuğun tutuklanõp alõkonulmasõ veya hapsi yasa
gereği olacak ve ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp,
uygun olabilecek en kõsa süre ile sõnõrlõ tutulacaktõr.

c) Özgürlüğünden yoksun bõrakõlan her çocuğa insancõl biçimde ve
insan kişiliğinin özünde bulunan saygõnlõk ve kendi yaşõndaki kişilerin
gereksinimleri gözönünde tutularak davranõlacaktõr. Özgürlüğünden
yoksun olan her çocuk, kendi yüksek yararõ aksini gerektirmedikçe,
özellikle yetişkinlerden ayrõ tutulacak ve olağanüstü durumlar dõşõnda
ailesi ile yazõşma ve görüşme yoluyla ilişki kurma hakkõna sahip olacaktõr.

d) Özgürlüğünden yoksun bõrakõlan her çocuk, kõsa zamanda yasal ve
uygun olan diğer yardõmlardan yararlanma hakkõna sahip olacağõ gibi
özgürlüğünden yoksun bõrakõlmasõnõn yasaya aykõrõlõğõnõ bir mahkeme
veya diğer yetkili, bağõmsõz ve tarafsõz makam önünde iddia etme ve
böylesi bir işlemle ilgili olarak ivedi karar verilmesini isteme hakkõna da
sahip olacaktõr.

Madde 38
1. Taraf Devletler, silahlõ çatõşma halinde kendilerine uygulanabilir

olan uluslararasõ hukukun, çocuklarõ da kapsayan insani kurallarõna
uymak ve uyulmasõnõ sağlamak yükümlülüğünü üstlenirler.

2. Taraf Devletler, onbeş yaşõndan küçüklerin çatõşmalara doğrudan
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katõlmamasõ için uygun olan bütün önlemleri alõrlar.
3. Taraf Devletler, özellikle onbeş yaşõna gelmemiş çocuklarõ askere

almaktan kaçõnõrlar. Taraf Devletler, onbeş ile onsekiz yaş arasõndaki
çocuklarõn silah altõna alõnmalarõ gereken durumlarda, önceliği yaşça
büyük olanlara vermek için çaba gösterirler.

4. Silahlõ çatõşmalarda sivil halkõn korunmasõna ilişkin uluslararasõ
insani hukuk kurallarõ tarafõndan öngörülen yükümlülüklerine uygun
olarak, Taraf Devletler, silahlõ çatõşmadan etkilenen çocuklara koruma ve
bakõm sağlamak amacõyla mümkün olan her türlü önlemi alõrlar.

Madde 39- Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal,
işkence ya da her türlü zalimce. insanlõk dõşõ veya aşağõlayõcõ muamele ya
da ceza uygulamasõ ya da silahlõ çatõşma mağduru olan bir çocuğun,
bedensel ve ruhsal bakõmdan sağlõğõna yeniden kavuşmasõ ve yeniden
toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan tüm önlemleri alõrlar.
Bu tür sağlõğa kavuşturma ve toplumla bütünleştirme, çocuğun sağlõğõnõ,
özgüvenini ve saygõnlõğõnõ geliştirici bir ortamda gerçekleştirilir.

Madde 40
1. Taraf Devletler, hakkõnda ceza yasasõnõ ihlal ettiği iddia edilen ve bu

nedenle itham edilen ya da ihlal ettiği kabul edilen her çocuğun; çocuğun
yaşõ ve yeniden topluma kazandõrõlmasõnõn ve toplumda yapõcõ rol
üstlenmesinin arzu edilir olduğu hususlarõ gözönünde bulundurularak,
taşõdõğõ saygõnlõk ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarõnõn da
insan haklarõna ve temel özgürlüklerine saygõ duymasõnõ pekiştirecek
nitelikte muamele görme hakkõnõ kabul ederler.

2. Bu amaçla ve uluslararasõ belgelerin ilgili hükümleri gözönünde
tutularak Taraf Devletler özellikle şunlarõ sağlarlar:

a) İşlendiği zaman ulusal ya da uluslararasõ hukukça yasaklanmamõş bir
eylem ya da ihmal nedeniyle hiçbir çocuk hakkõnda ceza yasasõnõ ihlal
ettiği iddiasõ ya da ithamõ öne sürülemeyeceği gibi böyle bir ihlalde
bulunduğu da kabul edilmeyecektir.

b) Hakkõnda ceza kanununu ihlal iddiasõ veya ithamõ bulunan her çocuk
aşağõdaki asgari güvencelere sahiptir:

i) Haklarõndaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar masum
sayõlmak;
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ii) Haklarõndaki suçlamalardan kendilerinin hemen ve doğrudan
doğruya; ya da uygun düşen durumlarda ana-babalarõ ya da yasal vasileri
kanalõ ile haberli kõlõnmak ve savunmalarõnõn hazõrlanõp sunulmasõnda
gerekli yasal ya da uygun olan başka yardõmdan yararlanmak;

iii) Yetkili, bağõmsõz ve yansõz bir makam ya da mahkeme önünde adli
ya da başkaca uygun yardõmdan yararlanarak ve özellikle çocuğun yaşõ ve
durumu gözönüne alõnmak suretiyle kendisinin yüksek yararõna aykõrõ
olduğu saptanmadõğõ sürece, ana-babasõ veya yasal vasisi de hazõr
bulundurularak yasaya uygun biçimde adil bir duruşma ile konunun
gecikmeksizin karara bağlanmasõnõn sağlanmasõ;

iv) Tanõklõk etmek ya da suç ikrarõnda bulunmak için zorlanmamak;
aleyhine olan tanõklarõ sorguya çekmek veya sorguya çekmiş olmak ve
lehine olan tanõklarõn hazõr bulunmasõnõn ve sorgulanmasõnõn eşit
koşullarda sağlanmasõ:

v) Ceza yasasõnõ ihlal ettiği sonucuna varõlmasõ halinde, bu kararõn ve
bunun sonucu olarak alõnan önlemlerin daha yüksek yetkili, bağõmsõz ve
yansõz bir makam ya da mahkeme önünde yasaya uygun olarak
incelenmesi;

vi) Kullanõlan dili anlamamasõ veya konuşamamasõ halinde çocuğun
parasõz çevirmen yardõmõndan yararlanmasõ;

vii) Kovuşturmanõn her aşamasõnda özel hayatõnõn gizliliğine tam saygõ
gösterilmesine hakkõ olmak;

3. Taraf Devletler, hakkõnda ceza yasasõnõ ihlal ettiği iddiasõ ileri
sürülen, bununla itham edilen ya da ihlal ettiği kabul olunan çocuk
bakõmõndan, yalnõzca ona uygulanabilir yasalarõn, usullerin, onunla ilgili
makam ve kuruluşlarõn oluşturulmasõnõ teşvik edecek ve özellikle şu
konularda çaba göstereceklerdir:

a) Ceza Yasasõnõ ihlal konusunda asgari bir yaş sõnõrõ belirleyerek, bu
yaş sõnõrõnõn altõndaki çocuğun ceza ehliyetinin olmadõğõnõn kabulü;

b) Uygun bulunduğu ve istenilir olduğu takdirde, insan haklarõ ve yasal
güvencelere tam saygõ gösterilmesi koşulu ile bu tür çocuklar için adli
kovuşturma olmaksõzõn önlemlerin alõnmasõ.

4. Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararlarõ, danõşmanlõk,
şartlõ salõverme, bakõm için yerleştirme, eğitim ve meslek öğretme
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programlarõ ve diğer kurumsal bakõm seçenekleri gibi çeşitli
düzenlemelerin uygulanmasõnda, çocuklara durumlarõ ve suçlarõ ile
orantõlõ ve kendi esenliklerine olacak biçimde muamele edilmesi
sağlanacaktõr.

Madde 41- Bu Sözleşmede yeralan hiçbir husus, çocuk haklarõnõn
gerçekleştirilmesine daha çok yardõmcõ olan ve;

a) Bir Taraf Devletin yasasõnda veya
b) Bu Devlet bakõmõndan yürürlükte olan uluslararasõ hukukta yeralan

hükümleri etkilemeyecektir.
II. KISIM
Madde 42- Taraf Devletler, Sözleşme ilke ve hükümlerinin uygun ve

etkili araçlarla yetişkinler kadar çocuklar tarafõndan da yaygõn biçimde
öğrenilmesini sağlamayõ taahhüt ederler.

Madde 43
1. Taraf Devletlerin bu Sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükleri

yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacõyla.
görevleri aşağõda belirtilen bir Çocuk Haklarõ Komitesi kurulmuştur.

2. Komite bu Sözleşme ile hükme bağlanan alanda yetenekleriyle
tanõnmõş ve yüksek ahlak sahibi on uzmandan oluşur. Komite üyeleri
Taraf Devletlerce kendi vatandaşlarõ arasõndan ve kişisel olarak görev
yapmak üzere adil bir coğrafi dağõlõmõ sağlama gereği ve başlõca hukuk
sistemleri gözönünde tutularak seçilirler.

3. Komite üyeleri, Taraf devletlerce gösterilen kişiler listesinden gizli
oyla seçilirler. Her Taraf Devlet, vatandaşlarõ arasõndan bir uzmanõ aday
gösterebilir.

4. Komite için ilk seçim, bu Sözleşmenin yürürlüğe girişini izleyen altõ
ay içinde yapõlõr. Sonraki seçimler iki yõlda bir yapõlõr. Her seçim
tarihinden en az dört ay önce, Birleşmiş Milletler Teşkilatõ Genel
Sekreteri, Taraf Devletleri iki ay içinde adaylarõnõ göstermeye yazõlõ
olarak davet eder. Daha sonra Genel Sekreter böylece belirlenen
kişilerden, kendilerini gösteren Taraf Devletleri de işaret ederek, alfabetik
sõraya göre oluşturduğu bir listeyi Taraf Devletlere bildirir.

5. Seçimler, Birleşmiş Milletler Teşkilatõ Merkezinde, Genel Sekreter
tarafõndan davet edilen Taraf Devletler toplantõlarõnda yapõlõr. Nisabõ,
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Taraf Devletlerin üçte ikisinin oluşturduğu bu toplantõlarda, hazõr bulunan
ve oy kullanan Devletlerin salt çoğunluğuyla en fazla oy alan kişiler
Komiteye seçilir.

6. Komite üyeleri dört yõl için seçilir. Aday gösterildikleri takdirde
yeniden seçilebilirler. İlk seçimde seçilmiş olan beş üyenin görevi iki yõl
sonra sona erer, bu beş üyenin isimleri ilk seçimden hemen sonra toplantõ
başkanõ tarafõndan çekilen kura ile belirlenir.

7. Bir Komite üyesinin ölmesi veya çekilmesi ya da başka herhangi bir
nedenle bir üyenin Komitedeki görevlerini yapamaz hale gelmesi
durumunda adaylõğõnõ öneren Taraf Devlet, Komitenin onaylamasõ
koşuluyla böylece boşalan yerdeki görev süresi doluncaya kadar, kendi
vatandaşlarõ arasõndan başka bir uzmanõ atayabilir.

8. Komite, iç tüzüğünü kendisi belirler.
9. Komite, memurlarõnõ iki yõllõk bir süre için seçer.
10. Komite toplantõlarõ olağan olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatõ

Merkezinde ya da Komite tarafõndan belirlenecek başka uygun bir yerde
yapõlõr. Komite olağan olarak her yõl toplanõr. Komite toplantõlarõnõn
süresi, gerektiğinde, Genel Kurulca onaylanmak koşuluyla, bu
Sözleşmeye Taraf Devletlerin bir toplantõsõyla belirlenir veya değiştirilir.
11. Birleşmiş Milletler Teşkilatõ Genel Sekreteri gerekli maddi araçlarõ

ve personeli bu Sözleşme ile kendisine verilen görevleri etkili biçimde
görebilmesi amacõyla, Komite emrine verir.
12. Bu Sözleşme uyarõnca oluşturulan Komitenin üyeleri, Genel

Kurulun onayõ ile Birleşmiş Milletler Teşkilatõnõn kaynaklarõndan
karşõlanmak üzere, Genel Kurulca saptanan şart ve koşullar çerçevesinde
kararlaştõrõlan ücreti alõrlar.

Madde 44
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede tanõnan haklarõ yürürlüğe koymak

için, aldõklarõ önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda
gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin raporlarõ:

a) Bu Sözleşmenin ilgili Taraf Devlet bakõmõndan yürürlüğe giriş
tarihinden başlayarak iki yõl içinde,

b) Daha sonra beş yõlda bir,
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracõlõğõ ile Komiteye sunmayõ
taahhüt ederler.

2. Bu Madde uyarõnca hazõrlanan raporlarda, bu Sözleşmeye göre
üstlenilen sorumluluklarõn, şayet varsa, yerine getirilmesini etkileyen
nedenler ve güçlükler belirtilecektir. Raporlarda ayrõca, ilgili ülkede
Sözleşmenin uygulanmasõ hakkõnda Komiteyi etraflõca aydõnlatacak
biçimde yeterli bilgi de bulunacaktõr.

3. Komiteye etraflõ bilgi içeren bir ilk rapor sunmuş olan Taraf Devlet,
bu maddenin 1 b bendi gereğince sunacağõ sonraki raporlarõnda daha önce
verilmiş olan temel bilgileri tekrarlamayacaktõr.

4. Komite, Taraf Devletlerden Sözleşmenin uygulamasõna ilişkin her
türlü ek bilgi isteminde bulunabilir.

5. Komite, iki yõlda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey aracõlõğõ ile Genel
Kurula faaliyetleri hakkõnda bir rapor sunar.

6. Taraf Devletler kendi raporlarõnõn ülkelerinde geniş biçimde
yayõmõnõ sağlarlar.

Madde 45- Sözleşmenin etkili biçimde uygulanmasõnõ geliştirme ve
Sözleşme kapsamõna giren alanda uluslararasõ işbirliğini teşvik etmek
amacõyla:

a) Uzmanlaşmõş kurumlar, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Teşkilatõnõn
öteki organlarõ, bu Sözleşmenin kendi yetki alanlarõna ilişkin olan
hükümlerinin uygulamasõnõn incelenmesi sõrasõnda, temsil edilmek
hakkõna sahiptirler. Komite; uzmanlaşmõş kurumlarõ, UNICEF�i ve uygun
bulduğu öteki yetkili kuruluşlarõ, kendi yetki alanlarõnõ ilgilendiren
konularda uzman olarak görüş vermeye davet edebilir. Komite,
uzmanlaşmõş kurumlarõ, UNICEF�i ve Birleşmiş Milletler Teşkilatõnõn
öteki organlarõnõ kendi faaliyet alanlarõna ilişkin kesimlerde Sözleşmenin
uygulanmasõ hakkõnda rapor sunmaya davet edebilir;

b) Komite, uygun bulduğu takdirde, Taraf Devletlerce sunulmuş bir
istem içeren ya da teknik danõşma veya yardõm ihtiyacõnõ belirten her
raporu, gerekiyorsa Komitenin bu istek veya ihtiyaca ilişkin tavsiye ve
gözlemlerini de ekleyerek, uzmanlaşmõş kurumlara, UNICEF�e ve öteki
yetkili kuruluşlara gönderir;

c) Komite, Genel Kurul�a Genel Sekreterden Komite adõna çocuk
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haklarõna ilişkin sorunlarda incelemeler yaptõrmasõ isteğinde
bulunulmasõnõ, tavsiye edebilir;

d) Komite, bu Sözleşmenin 44. ve 45. maddeleri uyarõnca alõnan
bilgilere dayanarak, telkin ve genel nitelikte tavsiyelerde bulunabilir. Bu
telkin ve genel nitelikteki tavsiyeler, ilgili olan her Taraf Devlete
gönderilir ve şayet varsa Taraf Devletlerin yorumlarõ ile birlikte Genel
Kurulun dikkatine sunulur.

III. KISIM
Madde 46- Bu Sözleşme bütün Devletlerin imzasõna açõktõr.
Madde 47- Bu Sözleşme onaylamaya bağlõ tutulmuştur. Onay belgeleri

Birleşmiş Milletler Teşkilatõ Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir.
Madde 48- Bu Sözleşme bütün Devletlerin katõlmasõna açõk olacaktõr.

Katõlma belgeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatõ Genel Sekreteri nezdine
tevdi edilecektir.

Madde 49
1. Bu Sözleşme, yirminci onay yada katõlma belgesinin Birleşmiş

Milletler Teşkilatõ Genel Sekreteri nezdine tevdi tarihini izleyen otuzuncu
gün yürürlüğe girecektir.

2. Yirminci onay yada katõlma belgesinin tevdiinden sonra bu
Sözleşmeyi onaylayacak yada ona katõlacak Devletlerin her biri için bu
Sözleşme, söz konusu Devletin onay yada katõlma belgesini tevdi
tarihinden sonraki otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

Madde 50
1. Bu Sözleşmeye Taraf herhangi bir Devlet bir değişiklik önerisinde

bulunabilir ve buna ilişkin metni Birleşmiş Milletler Teşkilatõ Genel
Sekreteri nezdine tevdi edebilir. Genel Sekreter bunun üzerine değişiklik
önerisini Taraf Devletlere, önerinin incelenmesi ve oya konulmasõ
amacõyla bir Taraf Devletler Konferansõ oluşturulmasõnõ isteyip
istemediklerini kendisine bildirmeleri kaydõyla, iletir. Böyle bir duyuru
tarihini izleyen dört ay içinde Taraf Devletlerin en az üçte biri söz konusu
konferansõn toplanmasõndan yana olduklarõnõ ifade ederlerse Genel
Sekreter, Birleşmiş Milletler Teşkilatõ çerçevesinde bu konferansõ
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düzenler. Konferansta hazõr bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin
çoğunluğu tarafõndan kabul edilen her değişiklik, onay için Birleşmiş
Milletler Genel Kuruluna sunulur.

2. Bu maddenin 1. fõkrasõnda yeralan hükümlere uygun olarak kabul
edilen bir değişiklik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca onaylandõğõ ve
bu sözleşmeye Taraf Devletlerin üçte iki çoğunluğu tarafõndan kabul
edildiği zaman yürürlüğe girer.

3. Bir değişiklik yürürlüğe girdiği zaman, onu kabul eden Taraf
Devletler bakõmõndan bağlayõcõlõk taşõr. Öteki Taraf Devletler bu
Sözleşme hükümleri ve daha önce kabul ettikleri her değişiklikle bağlõ
kalõrlar.

Madde 51
1. Birleşmiş Milletler Teşkilatõ Genel Sekreteri, onay ya da katõlma

anõnda yapõlabilecek çekincelerin metnini alacak ve bütün Devletlere
bildirecektir.

2. Bu Sözleşmenin amacõ ve konusu ile bağdaşmayan hiçbir çekinceye
izin verilmeyecektir.

3. Çekinceler, Birleşmiş Milletler Teşkilatõ Genel Sekreterince, geri
alõnacağõna ilişkin bildirimde bulunma yoluyla her zaman geri alõnabilir.
Bunun üzerine Genel Sekreter, bütün Devletleri haberdar eder. Böyle bir
bildirim, Genel Sekreter tarafõndan alõndõğõ tarihte işlerlik kazanõr.

Madde 52- Bir Taraf Devlet bu Sözleşmeyi, Birleşmiş Milletler
Teşkilatõ Genel Sekreterine vereceği yazõlõ bildirim yoluyla feshedebilir.
Fesih, bildirimin Genel Sekreter tarafõndan alõnmasõ tarihinden bir yõl
sonra geçerli olur.

Madde 53- Birleşmiş Milletler Teşkilatõ Genel Sekreteri, bu
Sözleşmenin tevdi makamõ olarak belirlenmiştir.

Madde 54- İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransõzca ve Rusça
metinleri de aynõ derecede geçerli olan bu Sözleşmenin özgün metni,
Birleşmiş Milletler Teşkilatõ Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir.
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Hükümetleri tarafõndan tam yetkili kõlõnan aşağõda imzalarõ bulunan
Temsilciler, yukarõdaki kurallarõn õşõğõnda bu Sözleşmeyi
imzalamõşlardõr.
İhtirazi Kayõt:
Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarõ

Sözleşmesi�nin 17., 29. ve 30. maddeleri hükümlerini T.C. Anayasasõ
ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşmasõ hükümlerine ve ruhuna
uygun olarak yorumlama hakkõnõ saklõ tutmaktadõr.�
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