171

ÇHS’ye Ek Seçmeli Protokol: Çocuklarõn Silahlõ Çatõşmalara Dahil Olmamalarõ

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’YE EK
ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI
KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mayõs 2000 tarih ve
A/RES/54/263 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma
açõlmõştõr. Seçmeli Protokol 10. madde gereği onuncu onaydan sonra
yürürlüğe girecektir. Henüz yürürlüğe girmemiştir. Türkiye Seçmeli
Protokolü 9 Eylül 2000 tarihinde imzalamõştõr. Seçmeli Protokol henüz
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanõ tarafõndan
onaylamamõştõr. (ONAY KANUNU KOMİSYONDA)
İşbu Protokol’e taraf Devletler,
Çocuk haklarõnõn geliştirilmesi ve korunmasõ için çaba gösterilmesi
konusunda mevcut yaygõn taahhüdün göstergesi olan Çocuk Haklarõna
Dair Sözleşme’ye verilen geniş desteğin teşvikiyle,
Çocuklarõn haklarõnõn özel korunma gerektirdiğini tekrar teyid ederek
ve çocuklarõn durumlarõnõn ayrõm yapõlmaksõzõn, sürekli iyileştirilmesi ve
bunun yanõsõra, huzurlu ve güvenli koşullar altõnda gelişimlerinin ve
eğitimlerinin sağlanmasõ için çağrõda bulunarak,
Silahlõ çatõşmanõn çocuklar üzerindeki zararlõ ve yaygõn etkisinden ve
bunun kalõcõ barõş, güvenlik ve kalkõnmaya yönelik uzun vadeli
sonuçlarõndan rahatsõzlõk duyarak,
Silahlõ çatõşma durumlarõnda çocuklarõn hedef alõnmasõnõ ve genellikle
çok sayõda çocuğun bulunduğu okullar ve hastaneler gibi yerler dahil,
uluslararasõ hukuk tarafõndan korunan hedeflere yönelik doğrudan
saldõrõlarõ kõnayarak,
Uluslararasõ Ceza Divanõ Statüsü’nün kabul edilmesini ve Statü’nün,
özellikle 15 yaşõn altõndaki çocuklarõn askere yazõlmasõnõ ya da alõnmasõnõ
veya uluslararasõ ya da uluslararasõ olmayan silahlõ çatõşmalarda faal
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olarak muhasamata katõlõm için kullanõlmalarõnõ savaş suçlarõ kapsamõna
almasõnõ not ederek,
Dolayõsõyla, Çocuk Haklarõna Dair Sözleşme ile tanõnan haklarõn
kullanõlmasõnõn daha da güçlendirilmesi için, çocuklarõn silahlõ çatõşmaya
dahil olmalarõna karşõ daha fazla korunmalarõna ihtiyaç duyulduğunu
dikkate alarak,
Çocuk Haklarõna Dair Sözleşme’nin 1. maddesinde, Sözleşme’nin
amaçlarõ açõsõndan, çocuğa uygulanan kanun çerçevesinde daha erken
yaşta rüşt kazanõlmadõkça, çocuk’tan 18 yaş altõndaki her insanõn
kastedildiğini kaydederek,
Sözleşme’ye ek ihtiyari bir protokol ile, kişilerin silahlõ kuvvetlere
alõnabilme ve muhasamata katõlma yaşlarõnõn yükseltilmesinin, çocuklarla
ilgili tüm eylemlerde çocuğun en yüksek çõkarlarõnõn öncelikle gözönüne
alõnmasõ ilkesinin uygulanmasõna etkin katkõda bulunacağõna inanarak,
Aralõk 1995’te düzenlenen 26. Uuluslararasõ Kõzõlhaç ve Kõzõlay
Konferansõ’nõn diğer hususlarõn yanõsõra çatõşma taraflarõnõn, 18 yaş
altõndaki çocuklarõn muhasamata katõlmalarõnõn önüne geçilmesi için
mümkün olan her türlü adõmõ atmalarõ tavsiyesinde bulunduğunu
kaydederek,
Haziran 1999’da, Uluslararasõ Çalõşma Örgütü’nün, diğer hususlarõn
yanõsõra, çocuklarõn silahlõ çatõşmalarda kullanõlmak üzere zorla ya da
zorunlu olarak askere alõnmalarõnõ yasaklayan 182 sayõlõ “ En Kötü
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanmasõ ve Ortadan Kaldõrõlmasõna
İlişkin Acil Eylem” Sözleşmesi’nin oybirliğiyle kabulünü memnuniyetle
karşõlayarak,
Devletin silahlõ kuvvetleri dõşõnda kalan silahlõ gruplarca, ulusal
sõnõrlarõn içinde veya sõnõraşõrõ muhasamatta, çocuklarõn silah altõna
alõnmalarõnõ, eğitilmelerini ve kullanõlmalarõnõ şiddetle kõnayarak ve bu
çerçevede çocuklarõ asker olarak silah altõna alanlarõn, eğitenlerin ve
kullananlarõn sorumluluklarõnõ tanõyarak,
Silahlõ çatõşmadaki taraflarõn her birinin, uluslararasõ insancõl hukuk
hükümlerine uyma yükümlülüğü bulunduğunu hatõrlatarak,
Bu Protokol’ün 51. madde dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler
Andlaşmasõ’nda yeralan hedef ve ilkeler ve insancõl hukukun ilgili
kurallarõna halel getirmediğini vurgulayarak,
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Birleşmiş Milletler Andlaşmasõ’nda yeralan hedeflere ve ilkelere tam
olarak uyulmasõna ve yürürlükteki insan haklarõ düzenlemelerinin
gözetilmesine dayalõ barõş ve güvenlik koşullarõnõn, çocuklarõn özellikle
silahlõ çatõşmalar ve yabancõ işgali sõrasõnda tam anlamõyla korunmalarõ
için vazgeçilmez olduğunu akõlda tutarak,
Ekonomik veya sosyal durumlarõ ya da cinsiyetleri bakõmõndan bu
Protokol’e aykõrõ biçimde askere alõnma ya da muhasamatta kullanõlma
konusunda özellikle duyarlõ bir kesimin oluşturan çocuklarõn özel
ihtiyaçlarõnõ tanõyarak,
Çocuklarõn silahlõ çatõşmalara dahil olmalarõnõn kökeninde yatan
ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerin dikkate alõnmasõnõn gerekliliğini
göz önünde bulundurarak,
Bu Protokol’ün uygulanmasõnõn yanõsõra, silahlõ çatõşma mağduru olan
çocuklarõn fiziksel ve psiko-sosyal rehabilitasyonlarõnda ve sosyal açõdan
topluma geri kazandõrõlmalarõnda uluslar arasõ işbirliğinin güçlendirilmesi
ihtiyacõna inanarak,
Başta çocuklar ve çocuk mağdurlar olmak üzere toplumun, Protokol’ün
uygulanmasõna ilişkin bilgilendirici ve eğitici programlarõn
yaygõnlaştõrõlmasõna katõlõmõnõ teşvik ederek,
Aşağõdaki hususlar üzerinde mutabõk kalmõşlardõr.
Madde 1- Taraf Devletler silahlõ kuvvetlerinin 18 yaşõna erişmemiş
mensuplarõnõn muhasamata doğrudan doğruya katõlmalarõnõn önlenmesi
için mümkün olan tüm önlemleri alacaklardõr.
Madde 2- Taraf Devletler 18 yaşõna erişmemiş kişilerin silahlõ
kuvvetlerine zorunlu olarak alõnmamasõnõ sağlayacaklardõr.
Madde 3
1. Taraf devletler Çocuk Haklarõna Dair Sözleşmenin 38. maddesinin 3.
fõkrasõnda belirtilen ulusal silahlõ kuvvetlerine gönüllü asker alõmõ için
asgari yaşõ, anõlan maddede yeralan ilkeleri gözönüne alarak ve
Sözleşme’ye göre 18 yaşõndan küçüklerin özel korunmaya hakkõ
olduğunu kabul ederek, yõllar itibariyle yükselteceklerdir.
2. Her Taraf Devlet, işbu Protokol’ü onaylamasõnõn veya Protokol’e
katõlmasõnõn ardõndan, ulusal silahlõ kuvvetlerine gönüllü asker alõmõna
izin vereceği asgari yaşõ belirtilen ve bu tarz askere alõmõn zorlanmamasõ
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veya zorunlu kõlõnmamasõ için aldõğõ önlemleri tanõmlayan bağlayõcõ bir
beyanõ saklayõcõya sunacaktõr.
3. Ulusal silahlõ kuvvetlerine 18 yaşõn altõndaki kişilerin gönüllü olarak
alõnmasõna izin veren Taraf Devletler, asgari olarak aşağõdaki önlemleri
almakla yükümlüdür:
(a) Bu koşullarda bir askere alõm gerçekten gönüllü olmalõdõr;
(b) Bu koşullarda bir askere alõm ilgili kişinin ana-babasõnõn veya yasal
koruyucularõnõn rõzalarõnõ bildirmesi suretiyle yapõlõr;
(c) Bu kişiler, bu koşullar altõndaki bir askeri hizmetin içerdiği tüm
görevler hakkõnda tam anlamõyla bilgilendirilmiş olmalõdõr ve
(d) Bu kişiler, ulusal askeri hizmete kabul edilmeden önce yaşlarõna
dair güvenilir kanõtlarõ ibraz etmelidirler.
4. Her Taraf Devlet, beyanõnõ herhangi bir zamanda Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri’ne bu amaçla yapacağõ bir bildirimle güçlendirebilir.
Genel Sekreter, söz konusu bildirim hakkõnda tüm Taraf Devletlere bilgi
verir. Söz konusu bildirim Genel Sekreter tarafõndan alõndõğõ tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
5. İş bu maddenin 1. fõkrasõnda yer alan yaş yükseltme koşulu, Çocuk
Haklarõna Dair Sözleşme’nin 28. ve 29. maddeleri uyarõnca Taraf
Devletlerin silahlõ kuvvetleri tarafõndan idare edilen veya bunlarõn
denetimi altõnda bulunan okullar için geçerli değildir.
Madde 4
1. Bir Devletin silahlõ kuvvetleri dõşõnda kalan silahlõ gruplar, hiçbir
koşul altõnda, muhasamatta 18 yaşõn altõndaki şahõslarõn silah altõna
almamalõ ve kullanmamalõdõr.
2. Taraf Devletler bu tarz askere alõm ve kullanõmõn önlenmesi için, bu
tür uygulamalarõn yasaklanmasõna ve suç addedilmesine yönelik yasal
önlemlerin kabulü dahil, mümkün olan her türlü önlemi alacaklardõr.
3. Söz konusu Protokol’ün iş bu maddesinin uygulanmasõ bir silahlõ
çatõşmanõn her hangi bir tarafõn hukuki statüsünü etkilemeyecektir.
Madde 5- İşbu Protokol’deki hiçbir husus, bir Taraf Devletin
mevzuatõnõn yada uluslararasõ düzenlemelerin ve uluslararasõ insancõl
hukukun çocuk haklarõnõn yaşama geçirilmesine daha fazla katkõda
bulunan hükümlerine halel getirecek şekilde yorumlanmayacaktõr.
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Madde 6
1. Her Taraf Devlet, yetkileri çerçevesinde, bu Protokol’ün
hükümlerinin etkin uygulanmasõ ve yürütülmesini sağlamak amacõyla
gerekli tüm yasal, idari ve diğer önlemleri alacaktõr.
2. Taraf Devletler, bu Protokol’ün ilkeleri ve hükümlerinin, yetişkinler
ve çocuklarca aynõ şekilde, uygun yollardan geniş biçimde bilinmesini ve
tanõnmasõnõ sağlamayõ yükümlenirler.
3. Taraf Devletler, bu Protokol’e aykõrõ olarak askere alõnan veya
muhasamatta kullanõlan, yetkileri altõndaki kişilerin terhis edilmeleri veya
hizmetlerine başka bir şekilde son verilmesi için mümkün olan tüm
önlemleri alacaklardõr. Taraf Devletler, gerektiğinde, bu kişilere fiziksel ve
psikolojik açõdan iyileşmeleri ve sosyal açõdan topluma geri
kazandõrõlmalarõ için uygun tüm yardõmõ sağlayacaklardõr.
Madde 7
1. Taraf Devletler, işbu Protokol’ün uygulanmasõnda, Protokol’e aykõrõ
herhangi bir faaliyetin önlenmesi ve Protokol’e aykõrõ eylemlerin mağduru
olan kişilerin rehabilitasyonu ve sosyal açõdan topluma geri
kazandõrõlmalarõ da dahil olmak üzere, teknik işbirliği ve mali yardõm
yollarõnõ da içeren şekilde işbirliğinde bulunacaklardõr. Bu tarz yardõm ve
işbirliği, ilgili Taraf Devletler ve uluslararasõ kuruluşlar arasõnda
danõşmalar yoluyla tesis edilecektir.
2. Yardõm yapabilecek durumda olan Taraf Devletler bu tür yardõmlarõ,
mevcut çok taraflõ, iki taraflõ veya başka programlar yoluyla ya da
bunlarõn yanõsõra, Genel Kurul kurallarõna uygun olarak oluşturulan bir
gönüllü fon aracõlõğõyla sağlayacaklardõr.
Madde 8
1. Her Taraf Devlet, Protokol’ün kendisi açõsõndan yürürlüğe giriş tarihi
izleyen iki yõl içinde, Protokol’ün hükümlerinin katõlõm ve askere almaya
ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, uygulanmasõ için almõş olduğu
önlemlere ilişkin kapsamlõ bilgi içeren raporu Çocuk Haklarõ Komitesi’ne
sunacaktõr.
2. Kapsamlõ raporun verilmesinden sonra, her Taraf Devlet Çocuk
Haklarõ Komitesi’ne sunduğu rapora Sözleşme’nin 44. maddesi uyarõnca
bu Protokol’ün uygulanmasõna ilişkin her türlü ilave bilgiyi ekleyecektir.
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Bunun dõşõnda, Protokol’e Taraf Devletler her beş yõlda bir rapor
sunacaklardõr.
3. Çocuk Haklarõ Komitesi Taraf Devletlerden bu Protokol’ün
uygulanmasõna yönelik ilave bilgi talebinde bulunabilecektir.
Madde 9
1. İşbu Protokol Sözleşme’ye taraf olan veya Sözleşme’yi imzalamõş
bulunan herhangi bir Devletin imzasõna açõktõr.
2. İşbu Protokol, onaya tabidir ve herhangi bir Devletin katõlõmõna
açõktõr. Onay veya katõlõma ilişkin belgeler Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri’nce saklanacaktõr.
3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Sözleşme ve Protokol’ün
Saklayõcõsõ sõfatõyla, Sözleşme’ye Taraf ve Sözleşme’yi imzalamõş
bulunan tüm Devletlere 3. madde uyarõnca yapõlan her beyana,
Protokol’ün onayõna veya Protokol’e katõlõma ilişkin bilgi verecektir.
Madde 10
1. İşbu Protokol onaylama veya katõlõma ilişkin onuncu belgenin
Saklayõcõya verilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.
2. İşbu Protokol, onaya tabidir ve herhangi bir Devletin katõlõmõna
açõktõr. Onay veya katõlõõma ilişkin belgeler Birleşmiş Milletler Genel
Sekreri’nce saklanacaktõr.
3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Sözleşme ve Protokol’ün
Saklayõcõsõ sõfatõyla, Sözleşme’ye Taraf ve Sözleşme’yi imzalamõş
bulunan tüm Devletlere 3. madde uyarõnca yapõlan her beyana,
Protokol’ün onayõna veya Protokol’e katõlõma ilişkin bilgi verecektir.
Madde 11
1. Herhangi bir Taraf Devlet işbu Protokol’ü Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri’ne yapacağõ yazõlõ bir bildirimle, herhangi bir zamanda
feshedebilir. Bunun üzerine Genel Sekreter, Sözleşme’ye Taraf diğer
Devletleri ve Sözleşme’yi imzalamõş bulunan tüm Devletleri bu konuda
bilgilendirir. Fesih, bildirimin Genel Sekreterce teslim alõnmasõndan bir
yõl sonra yürürlüğe girecektir. Bununla beraber, şayet fesheden Taraf
Devlet, o yõlõn bitiminde bir silahlõ çatõşma içindeyse, fesih silahlõ
çatõşmanõn bitiminden önce yürürlüğe girmeyecektir.
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2. Böyle bir fesih bildirimi, feshin yürürlüğe girmesinden önce
meydana gelebilecek herhangi bir suç açõsõndan, Taraf Devletin işbu
Protokol çerçevesindeki yükümlülüklerinin ortadan kalkmasõ sonucunu
doğurmayacaktõr. Aynõ şekilde böyle bir fesih bildirimi, feshin yürürlüğe
girmesinden önce, Komite tarafõndan görüşülmekte olan herhangi bir
hususun ele alõnmasõna devam edilmesine hiçbir şekilde halel
getirmeyecektir.
Madde 12
1. Herhangi bir Taraf Devlet bir değişiklik önerisinde bulunabilir ve
bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne ibraz edebilir. Genel Sekreter
bunun üzerine değişiklik önerisini Taraf Devletlere, önerilerin
görüşülmesi ve oylanmasõ amacõyla bir Taraf Devletler Konferansõ
düzenlenmesini isteyip istemediklerini bildirmeleri talebiyle iletecektir.
Böyle bir bildirimi müteakip, dört ay içinde Taraf Devletlerin en az üçte
birinin Konferans yapõlmasõnõ istemesi durumunda, Genel Sekreter,
Birleşmiş Milletler himayesinde Konferansõ toplayacaktõr. Konferansa
hazõr bulunan ve oy veren Taraf Devletlerin çoğunluğu tarafõndan kabul
edilen herhangi bir değişiklik önerisi onay için Genel Kurula sunulacaktõr.
2. İşbu maddenin 1. fõkrasõna uygun olarak kabul edilen bir değişiklik
önerisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafõndan onaylanõp Taraf
Devletlerin üçte iki çoğunluğunca kabul edildiğinde yürürlüğe girecektir.
3. Yürürlüğe giren bir değişiklik önerisi, öneriyi kabul eden Taraf
Devletler için bağlayõcõlõk kazanacaktõr. Diğer Taraf Devletler ise, işbu
Protokol’ün hükümleri ve daha önce kabul etmiş olduklarõ herhangi bir
değişiklik ile bağlõ kalmaya devam edeceklerdir.
Madde 13
1. İşbu Protokol’ün eşit derecede geçerli olan Arapça, Çince, İngilizce,
Fransõzca, Rusça ve İspanyolca metinleri Birleşmiş Milletler arşivlerinde
saklanacaktõr.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işbu Protokol’ün onaylõ
örneklerini Sözleşme’ye Taraf ve Sözleşme’yi imzalamõş bulunan tüm
Devletlere iletecektir.

