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Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
ÖNSÖZ
Bu Sözleşmeye Taraf Devletler :
Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin t ü m üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara
sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek,
Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı
haysiyet ve değere olan kesin inançlarını Birleşmiş Milletler Andlaşmasınd a birkez daha doğrulamış olduklarını ve daha geniş bir özgürlük o r t a m ı n d a toplumsal ilerleme ve daha iyi bir
yaşam düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını hatırda tutarak,
Birleşmiş Milletlerin, İnsan H a k l a r ı Evrensel Bildirisinde ve Uluslararası İnsan Hakları
Sözleşmelerinde herkesin, bu metinlerde yeralan hak ve özgürlüklerden ırk, renk, cinsiyet, d i l ,
din, siyasal ya da başka g ö r ü ş , ulusal ya da toplumsal k ö k e n , mülkiyet, doğuştan veya b a ş k a
durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiçbir ayırım gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahip
olduklarını benimsediklerini ve ilân ettiklerini kabul ederek,
Uluslararası İ n s an H a k l a r ı Evrensel Bildirisinde, Birleşmiş Milletlerin, çocukların özel
ilgi ve yardıma hakkı o l d u ğ u n u ilân ettiğini anımsayarak,
Toplumun temel birimi olan ve t ü m üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve esenlikleri için doğal ortamı oluşturan ailenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumluluktan
tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yardımı görmesinin zorunluluğuna inanmış olarak,
Ç o c u ğ u n kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış
havasının içindeki bir aile o r t a m ı n d a yetişmesinin gerekliliğini kabul ederek,
Ç o c u ğ u n toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve Birleşmiş Milletler A n d l a ş m a s ı n da ilân edilen ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik,
hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini g ö z ö n ü n d e bulundurarak,
Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin, 1924 tarihli, Cenevre Ç o c u k H a k l a r ı B i l d i risinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen
Çocuk H a k l a r ı Bildirisinde belirtildiğini ve İnsan H a k l a n Evrensel Bildirisinde, Medeni ve S i yasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinde (özellikle 23 ve 24 üncü maddelerinde) ve Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel H a k l a r a ilişkin Uluslararası Sözleşmede (özellikle 10 uncu maddesinde) ve
çocukların esenliği ile ilgili uzman kuruluşların ve uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tanındığını h a t ı r d a tutarak,
Ç o c u k H a k l a r ı Bildirisinde de belirtildiği gibi, " ç o c u ğ u n gerek bedensel gerek zihinsel
b a k ı m d a n tam erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle d o ğ u m sonrasında olduğu kadar, d o ğ u m
öncesinde de uygun yasal korumay ı da içeren özel güvence ve koruma gereksiniminin bulund u ğ u ' n u hatırda tutarak,
Ulusal ve Uluslararası düzeyde çocukları aile yanına yerleştirme ve evlât edinmeye de
özel atıfta bulunan Ç o c u ğ u n K o r u n m a s ı ve Esenliğine İlişkin Toplumsal ve Hukuksal ilkeler
Bildirisi; Çocu k Mahkemelerinin Yönetimi H a k k ı n d a Birleşmiş Milletler Asgari Standart K u ralları (Beijing Kuralları) ve A c i l Durumlarda ve Silâhlı Çatışma Halinde Kadınların ve Ç o cukların K o r u n m a s ı n a İlişkin Bildirinin hükümlerini anımsayarak,
D ü n y a d a k i ülkelerin t ü m ü n d e çok güç koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir
ilgiye gereksinimi olan çocukların b u l u n d u ğu bilinci içinde,
Ç o c u ğ u n korunması ve uyumlu gelişmesi b a k ı m ı n d a n her halkın kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı önemi g ö z ö n ü n d e tutarak,
Her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşama koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğinin taşıdığı önemin bilincinde olarak,
Aşağıdaki kurallar üzerinde a n l aş m a ya varmışlardır:
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I. K I S I M
Madde 1 — B u Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
Madde 2 — 1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet,
sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve t a a h h ü t ederler.
2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayırıma
veya cezaya tâbi tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemi alırlar.
Madde 3 — 1. Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları t a r a f ı n d an yapılan ve çocukları ilgilendiren b ü t ü n faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir.
2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de g ö z ö n ü n d e tutarak, esenliği için gerekli bakım
ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla t ü m uygun yasal ve idari önlemleri alırlar.
3. Taraf Devletler, çocukların bakım ı veya k o r u n m a s ı n d a n sorumlu kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını t a a h h ü t ederler.
Madde 4 — Taraf Devletler, bu Sözleşmede t a n ı n a n hakların uygulanması amacıyla
gereken her türlü yasal, idari ve diğer önlemleri alırlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara
ilişkin olarak, Taraf Devletler eldeki kaynaklarım olabildiğince geniş tutarak, gerekirse uluslararası işbirliği çerçevesinde bu tür önlemler alırlar.
Madde S — Taraf Devletler, bu Sözleşmenin çocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ile uyumlu olarak, çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda a n a - b a b a n ı n , yerel gelenekler öngörüyorsa uzak aile veya topluluk üyelerinin,
yasal vasilerinin veya çocuktan hukuken sorumlu öteki kişilerin sorumluluklarına, haklarına
ve ödevlerine saygı gösterirler.
Madde 6 — 1. Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama h a k k ı na sahip olduğunu kabul ederler.
2. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için m ü m k ü n olan azami çabayı gösterirler.
Madde 7 — 1. Ç o c u k d o ğ u m d a n hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve
d o ğ u m d a n itibaren bir isim h a k k ı n a , bir vatandaşlık kazanma h a k k ı na ve m ü m k ü n olduğu
ölçüde ana-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkın a sahip olacaktır.
2. Taraf Devletler, özellikle çocuğun tabiiyetsiz kalması sözkonusu o l d u ğ u n d a kendi
ulusal hukuklarına ve ilgili uluslararası belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine
uygun olarak bu hakların işlerlik kazanmasını t a a h h ü t ederler.
Madde 8 — 1 . T a r a f Devletler, yasanın tanıdığı şekliyle çocuğun kimliğini; tabiiyeti,
ismi ve aile bağları dahil, koruma h a k k ı n a saygı göstermeyi ve b u konuda yasa dışı m ü d a h a l e lerde bulunmamayı t a a h h ü t ederler.
2. Çocuğun kimliğinin unsurlarının bazılarından veya t ü m ü n d e n yasaya aykırı olarak
yoksun bırakılması halinde, Taraf Devletler çocuğun kimliğine süratle yeniden kavuşturulması amacıyla gerekli yardım ve korumada bulunurlar.
Madde 9 — 1 . Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu açık
olarak, ayrılığın çocuğun yüksek yararına olduğu yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler,
çocuğun; a n a - b a b a s ı n d a n, onların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına alırlar. Ancak,
ana-babası tarafından çocuğun kötü-muameleye maruz bırakılması ya da ihmâl edilmesi durumlarında ya da a n a - b a b a n ın birbirinden ayrı yaşaması nedeniyle çocuğun ikametgâhının belirlenmesi amacıyla karara varılması gerektiğinde, bu tür bir ayrılık kararı verilebilir.
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2. B u maddenin birinci fıkrası uyarınca girişilen her işlemde, ilgili b ü t ü n taraflara işleme katılma ve görüşlerim bildirme olanağı tanınır.
3. Taraf Devletler, a n a - b a b a s ı n d an veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen
çocuğun, kendi yüksek yararına aykırı olmadıkça, a n a - b a b a n ı n ikisiyle de düzenli bir biçimde
kişisel ilişki kurma ve d o ğ r u d a n g ö r ü ş m e h a k k ı n a saygı gösterirler.
4. Böyle bir ayrılık, bir Taraf Devlet tarafından girişilen ve çocuğun kendisinin ana
veya babasının veya her ikisinin birden tutuklanmasını , hapsini, sürgün, sınırdışı edilmesini
veya ölümünü (ki buna devletin gözetimi altında 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, sözkonusu aile bireyinin ya da bireylerinin bulunduğu yer h a k k ı n d a
gereken bilgiyi verecektir. Taraf Devletler, böyle bir istemin başlı başına sunulmasının ilgili
kişi veya kişiler b a k ı m ı n d a n aleyhe hiç bir s o n u ç yaratmamasını ayrıca t a a h h ü t ederler.
Madde 10 — 1. 9uncu Maddenin 1 inci fıkrası uyarınca Taraf Devletlere düşen sorumluluğa uygun olarak, çocuk veya ana-babası tarafından, ailenin birleşmesi amaçlarıyla yapılan bir Taraf Devlet ülkesine girme ya da onu terketme konusundaki her başvuru, Taraf
Devletlerce olumlu, insani ve ivedi bir tutumla ele alınacaktır. Taraf Devletler, bu tür bir başvuru yapılmasının başvuru sahipleri veya aile üyeleri aleyhine sonuçlar yaratmamasını taahhüt ederler.
2. A n a - b a b a s ı , ayrı Devletlerde oturan bir çocuk olağanüstü durumlar hariç, hem ana
hem de babası ile düzenli biçimde kişisel ilişkiler kurma ve d o ğ r u d an görüşme h a k k ı na sahiptir. B u nedenle ve 9 uncu maddenin 1 inci fıkrasına g ö r e Taraf Devletlere düşen sorumluluğa
uygun olarak, Taraf Devletler çocuğun ve ana-babasının Taraf Devletlerin ülkeleri dahil herhangi bir ülkeyi terketme ve kendi ülkelerine d ö n m e hakkına saygı gösterirler. Herhangi bir
ülkeyi terketme h a k k ı , yalnızca yasada öngörüldüğü gibi ve ulusal güvenliği, kamu düzenini,
kamu sağlığı ve ahlâk veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak a m a c ı ile ve işbu Sözleşme ile tanınan öteki haklarla bağdaştığı ölçüde kısıtlamalara konu olabilir.
Madde 11 — 1. Taraf Devletler, çocukların yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılıp geri
döndürülmemesi halleriyle mücadele için önlemler alırlar.
2. B u a m a ç l a Taraf Devletler i k i ya da çok taraflı anlaşmalar yapılmasını ya da mevcut
anlaşmalara katılmayı teşvik ederler.
Madde 12 — 1.Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar.
2. B u amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari k o v u ş t u r m a d a çocuğun ya
d o ğ r u d a n doğruy a veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır.
Madde 13 — 1. Ç o c u k , düşüncesini özgürce açıklama hakkın a sahiptir; bu hak, ülke
sınırları ile bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.
2. B u hakkın kullanılması yalnızca:
a) Başkasının haklarına ve itibarına saygı,
b) M i l l i güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığı ve ahlâkın korunması nedenleriyle
ve kanun tarafından öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yapılan sınırlamalara konu olabilir.
Madde 1 4 — 1 . Taraf Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı gösterirler.
2. Taraf Devletler, a n a - b a b a n ı n ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun yeteneklerinin
gelişmesiyle bağdaşır biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki
hak ve ödevlerine, saygı gösterirler.
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3. Bir kimsenin dinini ve inançlarını açıklam a özgürlüğü kanunla öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yalnızca kamu güvenliği, düzeni, sağlık ya da ahlâki ya da başkalarının
temel hakları ve özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla sınırlandırılabilir.
Madde 15 — 1. Taraf Devletler, çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma özgürlüklerine ilişkin haklarını kabul ederler.
2. B u hakların kullanılması, ancak yasayla zorunlu kılınan ve demokratik bir toplumda gerekli olan ulusal güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni yararına olarak ya da kamu
sağlığı ve ahlâkın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla yapılan
sınırlamalardan başkalarıyla kısıtlandırılamaz.
Madde 16 — I. Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da
haksız bir biçimde m ü d a h a l e yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz.
2. Çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.
Madde 17 — Taraf Devletler, kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek çocuğun;
özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlâki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye y ö nelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar. B u amaçla
Taraf Devletler:
a) Kitle iletişim araçlarını çocuk bakımından toplumsal ve kültürel yaran olan ve 29 uncu
maddenin ruhuna uygun bilgi ve belgeyi yaymak için teşvik ederler;
b) Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen bu t ü r d e bilgi ve belgelerin üretimi, değişimi ve yayımı amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik ederler;
c) Ç o c u k kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederler;
d) Kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocukların dil
gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusunda teşvik ederler;
e) 13 ve 18 inci maddelerde yeralan kurallar g ö z ö n ü n d e tutularak çocuğun esenliğine
zarar verebilecek bilgi ve belgelere karşı k o r u n m a s ı için uygun yönlendirici ilkeler geliştirilmesini teşvik ederler.
Madde 18 — 1. Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında ana-babanın birlikte sorumluluk taşıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterirler. Çocuğun yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana-babaya ya da durum
gerektiriyorsa yasal vasilere düşer. B u kişiler her şeyden önce çocuğun yüksek yararım gözö n ü n d e tutarak hareket ederler.
2. B u Sözleşmede belirtilen hakların güvence altına alınması ve geliştirilmesi için Taraf
Devletler, çocuğun yetiştirilmesi konusundaki sorumluluklarını kullanmada ana-baba ve yasal vasilerin d u r u m l a r ı n a uygun yardım yapar ve çocukların b a k ı mı ile görevli kuruluşların,
faaliyetlerin ve hizmetlerin gelişmesini sağlarlar.
3. Taraf Devletler, çalışan a n a - b a b a n ı n , çocuk bakı m hizmet ve tesislerinden, çocuklarının da bu hizmet ve tesislerden yararlanma hakkım sağlamak için uygun olan her türlü
önlemi alırlar.
Madde 19 — 1. B u Sözleşmeye Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin
yanında ike n bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâ r muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve k ö t ü muameleye karşı korunması için; yasal,
idari, toplumsal, eğitsel b ü t ü n önlemleri alırlar.
2. B u tür koruyucu önlemler; burada tanımlanmış olan çocuklara kötü muamele olaylarının önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi, soruşturulması,
tedavisi ve izlenmesi için gerekli başkaca yöntemleri ve uygun olduğu takdirde adliyenin işe
el koyması olduğu kadar durumun gereklerine göre çocuğa ve onun bakımını üstlenen kişilere, gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal programların düzenlenmesi için etkin usulleri
de içermelidir.
Madde 20 — 1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yararına olarak bu ortamda bırakılması kabul edilmeyen her çocuk, Devletten özel koruma ve
yardım g ö r m e hakkın a sahip olacaktır.
2. Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal yasalarına göre, uygun
olan bakımı sağlayacaklardır.
3. B u tür b a k ı m, başkaca benzerleri yanında, bakıcı aile yanına verme, İslâm H u k u kunda kefalet (kafalah), evlât edinme ya da gerekiyorsa çocuk bakımı amacı güden uygun
kuruluşlara yerleştirmeyi de içerir. Çözümler d ü ş ü n ü l ü r k e n , çocuğun yetiştirilmesinde sürekliliğin k o r u n m a s ı n a ve çocuğun etnik, dinsel, kültürel ve dil kimliğine gereken saygı gösterilecektir.
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Madde 21 — Evlât edinme sistemini kabul eden ve/veya buna izin veren Taraf Devletler, çocuğun en yüksek yararlarının temel d ü ş ü n c e olduğunu kabul edecek ve aşağıdaki ilkeleri gerçekleştireceklerdir:
a) Bir çocuğun evlât edinilmesine ancak yetkili makam karar verir. B u makam uygulanabilir yasa ve usullere g ö r e ve güvenilir t ü m bilgilerin ışığında; çocuğun, ana-babası, yakınları ve yasal vasisine göre durumunu g ö z ö n ü n e alarak ve gereken durumlarda t ü m ilgililerle
yapılacak g ö r ü ş m e sonucu onların da evlât edinme konusundaki onaylarını alma zorunluluğuna uyarak, kararım verir.
b) Çocuğun kendi ülkesinde elverişli biçimde bakılması m ü m k ü n olmadığı veya evlât
edinecek veya yanına yerleştirilecek aile bulunmadığı takdirde, ülkelerarası evlât edinmenin
çocuk b a k ı m ı n d a n uygun bir ç ö z ü m olduğunu kabul ederler.
c) Başka bir ülkede evlât edinilmesi düşünülen çocuğun, kendi ülkesinde mevcut evlât
edinme durumuyla eşdeğer olan güvence ve ölçülerden yararlanmasını sağlarlar.
d) Ülkelerarası evlat edinmede, yerleştirmenin ilgililer b a k ı m ı n d a n yasadışı para kazanma konusu o l m a m a s ı için gereken b ü t ü n önlemleri alırlar.
e) B u maddedeki amaçları, uygun olduğu ö l ç ü d e , ikili ya da ç o k taraflı düzenleme
veya anlaşmalarla teşvik ederler ve bu çerçevede, çocuğun başka bir ülkede yerleştirilmesinin
yetkili makam veya organlar t a r a f ı n d a n yürütülmesini güvenceye almak için çaba gösterirler.
Madde 2 2 — 1 .
T a r a f Devletler, ister tek başına olsun isterse ana babası veya herhangi bir başka kimse ile birlikte bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk kural ve usulleri uyarınca mülteci sayılan bir çocuğun, bu Sözleşmede ve
insan haklarına veya insani konulara ilişkin ve sözkonusu Devletlerin taraf oldukları diğer Uluslararası sözleşmelerde t a n ı n a n ve b u duruma uygulanabilir nitelikte bulunan hakları kullanması amacıyla koruma ve insani y a r d ı m d a n yararlanmas ı için gerekti b ü t ü n önlemleri alırlar.
2. B u nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birleşmiş Milletler Teşkilatı
ve onunla işbirliği yapan hükümetlerarası ve hükümetdışı yetkili b a ş k a kuruluşlarla bu durumda olan bir çocuğu korumak, ona yardım etmek, herhangi bir mülteci çocuğun ailesi ile
yeniden biraraya gelebilmesi için a n a - b a b a s ı veya ailesinin b a ş k a üyeleri h a k k ı n d a bilgi toplamak amacıyla işbirliğinde bulunurlar. Herhangi bir nedenle kendi aile çevresinden sürekli ya
da geçici olarak ayrı düşmüş bir çocuğa bu Sözleşmeye göre tanınan koruma, aynı esaslar içinde,
ana-babası ya da ailesinin b a ş k a c a üyelerinden hiçbirisi bulunamayan çocuğa da tanınacaktır.
Madde 23 — 1. T a r a f Devletler, zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal y a ş a m a etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yasama sahip olmalarım kabul ederler.
2. Taraf Devletler, özürlü çocukların özel b a k ı m d a n yararlanma hakkını tanırlar ve
eldeki kaynakları n yeterliliği ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine, y a r d ı m d a n yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun b a k ı m ı n d a n sorumlu olanlara, çocuğun durumu ve anababanın veya çocuğa b a k a n l a r ı n içinde b u l u n d u k l a r ı koşullara uygun düşecek yardımı n yapılmasını teşvik ve t a a h h ü t ederler.
3. Özürlü çocuğun, özel b a k ı m a gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca yapılması öngörülen y a r d ı m , çocuğun ana-babasının ya da çocuğa
bakanların parasal (mali) d u r u m l a r ı g ö z ö n ü n e alınarak , olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım; özürlü çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tıbbi bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirme hazırlık programları ve dinlenme/eğlenme
olanaklarından etkin olarak yararlanmasını sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz
biçimde toplumla bütünleşmesi yanında , kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişmesini gerçekleştirme amacını güder.
4. Taraf Devletler, uluslararası işbirliği ruhu içinde, özürlü çocukların koruyucu sıhhi b a k ı m ı, t ı b b i, psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına ilişkin gerekli bilgilerin alışverişi
yanında, rehabilitasyon, eğitim ve mesleki eğitim hizmetlerine ilişkin yöntemlerin bilgilerini
de içerecek şekilde ve Taraf Devletlerin bu alanlardaki güçlerini, anlayışlarını geliştirmek ve
deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla bilgi dağıtımını ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik ederler. B u b a k ı m d a n , gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri, özellikle g ö z ö n ü ne alınır.
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Madde 24 — 1. Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma,
tıbbi b a k ım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar.
Taraf Devletler, hiçbir çocuğun b u tür tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun
bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler.
2.

Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak uygulanmasını takip ederler ve özellikle:

a)

Bebek ve çocuk ö l ü m oranlarının düşürülmesi;

b) Bütün çocuklara gerekli tıbbi yardımın ve tıbbi bakımın ; temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ö n e m verilerek sağlanması;
c) Temel sağlık hizmetleri çerçevesinde ve başka olanakların yanısıra, kolayca bulunabilen tekniklerin kullanılması ve besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sağlanması yoluyla
ve çevre kirlenmesinin tehlike ve zararlarını g ö z ö n ü n e alarak, hastalık ve yetersiz beslenmeye
karşı mücadele edilmesi;
d)

Anneye d o ğ u m öncesi ve sonrası uygun b a k ı m ı n sağlanması:

e) Bütün toplum kesimlerinin özellikle ana-babalar ve çocukların, çocuk sağlığı ve beslenmesi, anne.sütü ile beslenmenin yararları, toplum ve çevre sağlığı ve kazaların önlenmesi
konusunda temel bilgileri elde etmeleri ve bu bilgileri kullanmalarına yardımcı olunması;
f) Koruyucu sağlık bakımlarının, ana-babaya rehberliğini, aile plânlaması eğitimi ve
hizmetlerinin geliştirilmesi; amaçlarıyla uygun önlemleri alırlar.
3. Taraf Devletler, çocukların sağlığı için zararlı geleneksel uygulamaların kaldırılması
amacıyla uygun ve etkili her türlü önlemi alırlar.
4. Taraf Devletler, bu maddede t a n ı n a n h a k k ı n tam olarak gerçekleştirilmesini tedricen sağlamak amacıyla uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve teşviki konusunda karşılıklı
olarak söz verirler. B u konuda gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle g ö z ö n ü n d e
tutulur.
Madde 25 — Taraf Devletler, yetkili makamlarca korunma ve bakım altına alma, bedensel ya da ruhsal tedavi amaclarıyla h a k k ı n d a bir yerleştirme tedbiri uygulanan çocuğun,
gördüğü tedaviyi ve yerleştirilmesine bağlı diğer t ü m ş a r t l a n belli aralıklarla gözden geçirme
hakkına sahip olduğun u kabul ederler*
ederler.
Madde 2 6 — 1 . T a r a f Devletler, her çocuğun sosyal sigorta dahil sosyal güvenlikten yararlanma hakkını tanır v e b u h a k k ı n tam; olarak gercekleşmesini sağlamak için ulusal
hukuklarına uygun, gerekli önlemleri alırlar.
2. Sosyal Güvenlik, çocuğun ve çocuğun b a k ı m ı n d a n sorumlu olanların kaynakları
ve koşulları g ö z ö n ü n e alınarak ve çocuk tarafında n ya da onun adına yapılan sosyal güvenlikten yararlanma b a ş v u r u s u n a ilişkin b a ş k a ca durumlar da g ö z ö n ü n d e tutularak sağlanır.
Madde 27 — 1. Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve
toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler.
2. Ç o c u ğ un gelişmesi için gerekli hayat şartlarının sağlanması sorumluluğu; sahip o l dukları imkânlar ve mali güçleri çerçevesinde öncelikle çocuğun a n a - b a b a s ı n a veya çocuğun
bakımını üstlenen diğer kişilere düşer.
3. Taraf Devletler, ulusal d u r u m l a r ı n a g ö r e ve olanakları ölçüsünde, ana-babaya ve
çocuğun bakımını üstlenen diğer kişilere, çocuğun bu hakkının uygulanmasınd a yardımcı o l mak amacıyla gerekli önlemleri alır ve gereksinim o l d u ğu takdirde özellikle beslenme, giyim
ve b a r ı n m a k o n u l a r ı n d a maddi yardım ve destek p r o g r a m l a r ı uygularlar.
4. Taraf Devletler, Taraf Devlet ülkesinde veya başka ülkede bulunsun; ana-babası
veya çocuğa karşı mali sorumluluğu bulunan diğer kişiler tarafından, çocuğun b a k ı m giderlerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla her türlü uygun önlemi alırlar, özellikle çocuğa karşı
mali sorumluluğu olan kişinin, çocuğun ülkesinden başka bir ülkede yaşaması halinde, Taraf
Devletler bu konuya ilişkin uluslararası a n l a ş m a l a r a katılmayı veya bu tür anlaşmalar aktinin
yanısıra başkaca uygun düzenlemelerin yapılmasını teşvik ederler.
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Madde 28 — 1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu h a k k ı n
fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle:
a)

İlk öğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler;

b) Orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların t ü m çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun önlemleri
alırlar;
c) Uygun b ü t ü n araçları kullanarak, yüksek öğretimi yetenekleri doğrultusund a herkese açık hale getirirler;
d) Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği b ü t ü n çocuklar için elde edilir
hale getirirler;
e) Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terketme oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar.
2. Taraf Devletler,okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde ve bu Sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli olan
tüm önlemleri alırlar.
3. Taraf Devletler eğitim a l a n ı n d a , özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin
d ü n y a d a n kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirir ve
teşvik ederler. Bu konuda, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle gözönünde tutulur.
M a d d e 29 — 1.
sını kabul ederler;

T a r a f Devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olma-

a) Ç o c u ğ u n kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin m ü m k ü n o l duğunca geliştirilmesi;
b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Andlaşmasınd a benimsenen ilkelere saygısının geliştirilmesi;
c) Ç o c u ğ u n a n a - b a b a s ı n a , kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının
geliştirilmesi;
d) Ç o c u ğ u n , anlayışı, barış, h o ş g ö r ü , cinsler arası eşitlik ve ister etnik, ister ulusal,
ister dini gruplardan, isterse yerli halktan olsun, t ü m insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, yaşantıyı, sorumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanması;
e) Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi,
2. B u maddenin veya 28 inci maddenin hiçbir h ü k m ü gerçek ve tüzel kişilerin öğretim
kurumlan kurmak ve yönetmek özgürlüğüne, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilkelere
saygı gösterilmesi ve bu kurumlarda yapılan eğitimin Devlet tarafından konulmuş olan asgari
kurallara uygun olması koşuluyla, aykırı sayılacak biçimde yorumlanmayacaktır.
Madde 30 — Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların varolduğu
Devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık
topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma
ve uygulama ve kendi dilini kullanma h a k k ı n d a n yoksun bırakılamaz.
Madde 31 — 1 Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.
2. Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını
saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını
teşvik ederler.
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Madde 32 — 1. Taraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ye her türlü tehlikeli
işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da
toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler.
2. Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari,
toplumsal ve eğitsel her önlemi alırlar. B u amaçlar ve öteki uluslararası belgelerin ilgili hükümleri g ö z ö n ü n de tutularak, Taraf Devletler özellikle şu önlemleri alırlar:
a)
b)

İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı tesbit ederler;
Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin uygun düzenlemeleri yaparlar;

c) B u maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak için ceza veya b a ş k a uygun
yaptırımlar öngörürler.
Madde 33 — Taraf Devletler, çocukların uluslararası anlaşmalarda tanımladığı biçimde
uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı kullanımına karşı korunması ve çocukların bu
tür maddelerin yasadışı üretimi ve kaçakçılığı alanında kullanılmasını önlemek amacıyla, yasal sosyal ve eğitsel niteliktekiler de dahil olmak üzere, her türlü uygun önlemleri alırlar.
Madde 34 — T a r a f Devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale
karşı koruma güvencesi verirler. B u amaçla Taraf Devletler özellikle:
a)

Ç o c u ğ u n yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını;

b)
mesini;

Çocukların, fuhuş, ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürül-

c)
mesini;

Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürül-

önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi alırlar.
Madde 35 — Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocukların kaçırılmaları, satılmaları veya fuhuşa konu olmalarını önlemek için ulusal düzeyde ve ikili
ve çok yanlı ilişkilerde gereken her türlü önlemleri alırlar.
Madde 36 — Taraf Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka
her türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar.
Madde 37 — Taraf Devletler aşağıdaki hususları sağlarlar:
a) Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele
ve cezaya tâbi tutulmayacaktır. onsekiz yaşından k ü ç ü k olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle
idam cezası verilemiyeceği gibi salıverilme koşulu bulunmayan ö m ü r boyu hapis cezası da verilmeyecektir.
b) Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde-özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır. Bir çocuğun t u t u k l a n m a s ı, alıkonulması veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak en son
başvurulacak bir önlem olarak d ü ş ü n ü l ü p, uygun olabilecek en kısa süre ile sınırlı tutulacaktır.
c) Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve insan kişiliğinin
özünde bulunan saygınlık ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri gözönünde tutularak davranılacaktır. Özgürlüğünden yoksun olan her çocuk, kendi yüksek yararı aksini gerektirmedikçe, özellikle yetişkinlerden ayrı tutulacak ve olağanüstü durumlar dışında ailesi ile yazışma
ve görüşm e yoluyla ilişki kurma h a k k ı na sahip olacaktır.
d) Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, kısa zamanda yasal ve uygun olan diğer yardımlarda n yararlanma h a k k ı na sahip olacağı gibi özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yasaya aykırılığını bir mahkeme veya diğer yetkili, bağımsız ve tarafsız makam ö n ü n d e
iddia etme ve böylesi bir işlemle ilgili olarak ivedi karar verilmesini isteme hakkına da sahip
olacaktır.
Madde 38 — 1. Taraf Devletler, silahlı çatışma halinde kendilerine uygulanabilir olan
uluslararası hukukun, çocukları da kapsayan insani kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak yükümlülüğün ü üstlenirler.
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2. Taraf Devletler, onbeş yaşından küçüklerin çatışmalara d o ğ r u d a n katılmaması için
uygun olan b ü t ü n önlemleri alırlar.
3. Taraf Devletler, özellikle onbeş yaşına gelmemiş çocukları askere almaktan kaçınırlar. Taraf Devletler, onbeş ile onsekiz yaş arasındak i çocukların silah altına alınmaları gereken durumlarda, önceliği yaşça b ü y ü k olanlara vermek için ç a b a gösterirler.
4. Silahlı çatışmalarda sivil halkın k o r u n m a s ı n a ilişkin uluslararası insani hukuk k u ralları tarafından öngörüle n yükümlülüklerin e uygun olarak. Taraf Devletler, silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma ve b a k ı m sağlamak amacıyla m ü m k ü n olan her türlü önlemi
alırlar.
Madde 39 — Taraf Devletler, her türlü ihmal, s ö m ü r ü ya da suistimal, işkence ya da
her türlü zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı
çatışma m a ğ d u r u olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal b a k ı m d a n sağlığına yeniden kavuşması
ve yeniden toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan t ü m önlemleri alırlar. Bu tür
sağlığa kavuşturma ve toplumla bütünleştirme, çocuğun sağlığım, özgüvenini ve saygınlığım
geliştirici bir ortamda gerçekleştirilir.
Madde 40 — 1. Taraf Devletler, h a k k ı n d a ceza yasasını ihlâl ettiği iddia edilen ve bu
nedenle itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul edilen her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir olduğu hususları gözö n ü n d e bulundurularak, taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da
insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte muamele görme hakkını kabul ederler.
2. Bu amaçla ve uluslararası belgelerin ilgili hükümleri gözönünde tutularak Taraf Devletler özellikle, ş u n l a n sağlarlar:
a) İşlendiği zaman ulusal ya da uluslararası h u k u k ç a yasaklanmamış bir eylem ya da
ihmâl nedeniyle hiçbir çocuk h a k k ı n d a ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ya da ithamı öne sürülemeyeceği gibi böyle bir ihlâlde b u l u n d u ğ u da kabul edilmeyecektir.
b) H a k k ı n d a ceza kanununu ihlâl iddiası veya ithamı bulunan her çocuk aşağıdaki
asgari güvencelere sahiptir:
I) Haklarındaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılmak;
II) H a k l a r ı n d a k i suçlamalarda n kendilerinin hemen ve d o ğ r u d a n doğruya; ya da uygun düşen durumlarda a n a - b a b a l a r ı ya da yasal vasileri kanalı ile haberli kılınmak ve savunmalarının hazırlanıp sunulmasında gerekli yasal ya da uygun olan başka y a r d ı m d a n yararlanmak;
III) Yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme ö n ü n d e adli ya da başkaca
uygun y a r d ı m d a n yararlanarak ve özellikle çocuğun yaşı ve durumu g ö z ö n ü ne alınmak suretiyle kendisinin yüksek y a r a r ı n a aykırı olduğu saptanmadığı sürece, ana-babası veya yasal vasisi de hazır bulundurularak yasaya uygun biçimde adil bir d u r u ş m a ile konunun gecikmeksizin
karara bağlanmasının sağlanması;
IV) Tanıklık etmek y a da suç ikrannda bulunmak için zorlanmamak; aleyhine olan
tanıkları sorguya çekmek veya sorguya çekmiş olmak ve lehine olan tanıkların hazır bulunmasının ve sorgulanmasının eşit koşullarda sağlanması;
V) Ceza yasasını ihlâl ettiği sonucuna varılması halinde, bu k a r a r ı n ve bunun sonucu
olarak alınan önlemlerin daha yüksek yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme
ö n ü n d e yasaya uygun olarak incelenmesi;
VI) Kullanılan dili anlamamas ı veya k o n u ş a m a m a s ı halinde çocuğun parasız çevirmen
yardımından yararlanması;
VII) K o v u ş t u r m a n ı n her a ş a m a s ı n d a özel hayatının gizliliğine tam saygı gösterilmesine hakkı olmak;
3. T a r a f Devletler, h a k k ı n d a ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ileri sürülen, bununla
itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul olunan çocuk b a k ı m ı n d a n , yalnızca ona uygulanabilir
yasaların, usullerin, onunla ilgili makam ve kuruluşların oluşturulmasını teşvik edecek ve özellikle şu konularda çaba göstereceklerdir:
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a) Ceza Yasasını ihlâl konusunda asgari bir yas sınırı belirleyerek, bu yaş sınırının altındaki çocuğun ceza ehliyetinin olmadığının k a b u l ü ;
b) Uygun b u l u n d u ğ u ve istenilir olduğu takdirde, insan hakları ve yasal güvencelere
tam saygı gösterilmesi koşulu ile b u t ü r çocuklar için adli kovuşturm a olmaksızın önlemlerin
alınması.
4. Koruma tedbiri, yönlendirm e ve gözetim kararları, danışmanlık, şartlı salıverme,
b a k ı m için yerleştirme, eğitim ve meslek ö ğ r e t me p r o g r a m l a r ı ve diğer kurumsal b a k ı m seçenekleri gibi çeşitli düzenlemelerin uygulanmasında , çocuklara d u r u m l a r ı ve suçları ile orantılı
ve kendi esenliklerine olacak biçimde muamele edilmesi sağlanacaktır.
Madde 41 — B u Sözleşmede yeralan hiçbir husus, çocuk h a k l a r ı n ı n gerçekleştirilmesine daha çok y a r d ı m a olan ve;
a) bir Taraf Devletin yasasında; veya
b) b u Devlet b a k ı m ı n d a n y ü r ü r l ü k t e olan uluslararası hukukta yeralan hükümleri etkilemeyecektir.
II.

KISIM

Madde 42 — Taraf Devletler, Sözleşme ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla
yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın biçimde öğrenilmesini sağlamayı taahhüt ederler.
Madde 43 — 1. Taraf Devletlerin bu sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacıyla, görevleri aşağıda belirtilen bir Çocuk H a k l a r ı Komitesi k u r u l m u ş t u r .
2. Komite bu sözleşme ile h ü k m e bağlanan alanda yetenekleriyle tanınmış ve yüksek
ahlâk sahibi on uzmandan oluşur. Komite üyeleri Taraf Devletlerce kendi vatandaşları arasından ve kişisel olarak görev yapmak üzere, adil bir coğrafi dağılımı sağlama gereği ve başlıca hukuk sistemleri g ö z ö n ü n d e tutularak seçilirler.
3 — Komite üyeleri, Taraf devletlerce gösterilen kişiler listesinden gizli oyla seçilirler.
Her Taraf Devlet, vatandaşları arasından bir uzmanı aday gösterebilir.
4. Komite için ilk seçim, bu sözleşmenin yürürlüğe girişini izleyen altı ay içinde yapılır. Sonraki seçimler i k i yılda bir yapılır. Her seçim tarihinden en az d ö r t ay önce, Birleşmiş
Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri, Taraf Devletleri i k i ay içinde adaylarını göstermeye yazılı
olarak davet eder. Daha sonra Genel Sekreter böylece belirlenen kişilerden, kendilerini gösteren Taraf Devletleri de işaret ederek, alfabetik sıraya göre oluşturduğu bir listeyi, Taraf Devletlere bildirir.
5. Seçimler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Merkezinde, Genel Sekreter tarafında n davet edilen Taraf Devletler toplantılarında yapılır. Nisabı, Taraf Devletlerin üçte ikisinin oluşturduğu bu toplantılarda, hazır bulunan ve oy kullanan Devletlerin salt çoğunluğuyla en fazla
oy alan kişiler Komiteye seçilir.
6. Komite Üyeleri d ö r t yıl için seçilir. A d a y gösterildikleri takdirde yeniden seçilebilirler. İlk seçimde seçilmiş olan beş üyenin görevi i k i yıl sonra sona erer, bu beş üyenin isimleri
ilk seçimden hemen sonra toplantı b a ş k a n ı t a r a f ı n d an 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 adaylığını öneren Taraf Devlet, K o mitenin onaylaması koşuluyla, böylece boşalan yerdeki görev süresi doluncaya kadar, kendi
vatandaşları a r a s ı n d an b a ş k a bir u z m a n ı atayabilir.
8.

Komite, iç t ü z ü ğ ü n ü kendisi belirler.

9.

Komite, memurlarını i k i yıllık bir süre için seçer.

10. Komite toplantıları o l a ğ an olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı Merkezinde ya da
Komite tarafından belirlenecek b a ş k a uygun bir yerde yapılır. Komite olağan olarak her yıl
toplanır. Komite toplantılarının süresi, gerektiğinde, Genel Kurulca onaylanmak koşuluyla,
bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin bir toplantısıyla belirlenir veya değiştirilir.
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11. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri gerekli maddi araçları ve personeli bu
Sözleşme ile kendisine verilen görevleri etkili biçimde görebilmesi amacıyla, Komite emrine verir.
12. B u Sözleşme uyarınca oluşturulan Komitenin üyeleri, Genel Kurulun onayı ile,
Birleşmiş Milletler Teşkilatının k a y n a k l a r ı n d a n karşılanmak üzere, Genel Kurulca saptanan
şart ve koşullar çerçevesinde kararlaştırılan ücreti alırlar.
Madde 4 4 — 1 .
Taraf Devletler, bu Sözleşmede tanınan haklan yürürlüğe koymak
için, aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin
raporları:
a) B u Sözleşmenin, ilgili Taraf Devlet b a k ı m ı n d a n yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak i k i yıl içinde,
b)

Daha sonra beş yılda bir,

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığı ile Komiteye sunmayı t a a h h ü t ederler.
2. B u madde uyarınca hazırlanan raporlarda, bu Sözleşmeye g ö r e üstlenilen sorumlulukların, şayet varsa, yerine getirilmesini etkileyen nedenler ve güçlükler belirtilecektir. R a porlarda ayrıca, ilgili ülkede Sözleşmenin uygulanması hakkında Komiteyi etraflıca aydınlatacak
biçimde yeterli bilgi de b u l u n a c a k t ı r.
3. Komiteye etraflı bilgi içeren bir ilk rapor s u n m u ş olan Taraf Devlet, bu maddenin
1 (b) bendi gereğince sunacağı sonraki r a p o r l a r ı n d a daha ö n c e verilmiş olan temel bilgileri
tekrarlamayacaktır.
4. Komite, Taraf Devletlerden Sözleşmenin uygulamasına ilişkin her türlü ek bilgi isteminde bulunabilir.
5. Komite, i k i yılda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığı ite Genel Kurula faaliyetleri h a k k ı n d a bir rapor sunar.
6.

Taraf Devletler kendi raporlarının ülkelerinde geniş biçimde yayımını sağlarlar.

Madde 45 — Sözleşmenin etkili biçimde uygulanmasını geliştirme ve Sözleşme kapsamına giren alanda uluslararası işbirliğini teşvik etmek amacıyla:
a) Uzmanlaşmış kurumlar, U N I C E F ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının öteki organları, bu Sözleşmenin kendi yetki alanlarına ilişkin olan hükümlerinin uygulamasının incelenmesi sırasında, temsil edilmek hakkın a sahiptirler. Komite; uzmanlaşmış kurumlan, U N I C E F ' i
ve uygun bulduğu öteki yetkili kuruluşları, kendi yetki alanlarını ilgilendiren konularda uzman olarak görüş vermeye davet edebilir. Komite, uzmanlaşmış kurumları , U N I C E F ' i ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının öteki organlarını kendi faaliyet alanlarına ilişkin kesimlerde
Sözleşmenin uygulanması h a k k ı n d a rapor sunmaya davet edebilir;
b) Komite, uygun bulduğu takdirde, Taraf Devletlerce s u n u l m u ş , bir istem içeren ya
da teknik danışma veya yardım ihtiyacım belirten her raporu, gerekiyorsa Komitenin bu istek
veya ihtiyaca ilişkin tavsiye ve gözlemlerini de ekleyerek, uzmanlaşmış kurumlara, U N I C E F ' e
ve öteki yetkili kuruluşlara gönderir ;
c) Komite, Genel K u r u l ' a Genel Sekreterden Komite adına çocuk haklarına ilişkin sorunlarda incelemeler yaptırması isteğinde bulunulmasını, tavsiye e d e b i l i r ; ,
d) Komite, bu Sözleşmenin 44 ve 45 inci maddeleri uyarınca alınan bilgilere dayanarak, telkin ve genel nitelikte tavsiyelerde bulunabilir. B u telkin ve genel nitelikteki tavsiyeler,
ilgili olan her Taraf Devlete gönderilir ve şayet varsa, Taraf Devletlerin yorumları ile birlikte
Genel Kurulun dikkatine sunulur.
III.

KISIM

Madde 46 — B u Sözleşme b ü t ü n Devletlerin imzasına açıktır.
Madde 47 — B u Sözleşme onaylamaya bağlı tutulmuştur. Onay belgeleri Birleşmiş M i l letler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir.
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Madde 48 — B u Sözleşme b ü t ü n Devletlerin katılmasına açık olacaktır. Katılma belgeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir.
Madde 49 — 1. B u Sözleşme, yirminci onay yada katılma belgesinin Birleşmiş M i l letler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi tarihini izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.
2. Yirminci onay yada katılma belgesinin tevdiinden sonra bu Sözleşmeyi onaylayacak yada ona katılacak Devletlerin her biri için, bu Sözleşme, sözkonusu Devletin onay yada
katılma belgesini tevdi tarihinden sonraki otuzuncu g ü n yürürlüğe girecektir.
Madde 50 — 1. Bu Sözleşmeye Taraf herhangi bir Devlet bir değişiklik önerisinde bulunabilir ve buna ilişkin metni Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi edebilir. Genel Sekreter bunun üzerine değişiklik önerisini Taraf Devletlere, önerinin incelenmesi
ve oya konulması amacıyla bir Taraf Devletler Konferansı oluşturulmasını isteyip istemediklerini kendisine bildirmeleri kaydıyla, iletir. Böyle bir duyuru tarihini, izleyen d ö r t ay içinde
Taraf Devletlerin en az üçt e biri s ö z k o n u su konferansın toplanmasından yana olduklarını ifade ederlerse Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Teşkilatı çerçevesinde bu konferansı düzenler.
Konferansta hazır bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin çoğunluğu tarafından kabul edilen her değişiktik, onay için Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulur.
2. B u maddenin 1 inci fıkrasında yeralan hükümlere uygun olarak kabul edilen bir
değişiklik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca onaylandığı ve bu sözleşmeye Taraf Devletlerin üçte i k i çoğunluğu tarafından kabul edildiği zaman yürürlüğe girer.
3. Bir değişiklik yürürlüğe girdiği zaman, onu kabul eden Taraf Devletler bakımından bağlayıcılık taşır, ö t e k i Taraf Devletler bu Sözleşme hükümleri ve daha önce kabul ettikleri her değişiklikle bağlı kalırlar.
Madde 51 — 1. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri, onay yada katılma anında
yapılabilecek çekincelerin metnini alacak ve b ü t ü n Devletlere bildirecektir.
2.

B u Sözleşmenin amacı ve konusu ile b a ğ d a ş m a y a n hiçbir çekinceye izin verilmeye-

cektir.
3. Çekinceler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterince, geri alınacağına ilişkin
bildirimde bulunma yoluyla her zaman geri alınabilir. Bunun üzerine Genel Sekreter, b ü t ü n
Devletleri haberdar eder. Böyle bir bildirim, Genel Sekreter tarafından alındığı tarihte işlerlik
kazanır.
Madde 52 — Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmeyi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı.Genel Sekreterine vereceği yazılı bildirim yoluyla feshedebilir. Fesih, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınması tarihinden bir yıl sonra geçerli olur.
Madde 53 — Birleşmiş Milletler Teşkilaü Genel Sekreteri, bu Sözleşmenin tevdi makamı olarak belirlenmiştir.
Madde 54 — İngilizce, A r a p ç a , Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri de aynı
derecede geçerli olan bu Sözleşmenin özgün metni, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir.
Hükümetleri tarafından tam yetkili kılınan aşağıda imzaları bulunan Temsilciler, yukarıdaki kuralların ışığında, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
"Ihtirazi Kayıt :
Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Ç o c u k Hakları Sözleşmesi'nin 17, 29 ve 30.
maddeleri hükümlerini T . C . Anayasası ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması h ü k ü m lerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını saklı t u t m a k t a d ı r . "
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The Convention on the Rights of the Child
PREAMBLE
The S t a t e s P arti es to the p r e s e n t C o n v e n t i o n ,

C o n s id e rin g that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the
United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable
rights of ail members of the human family is the foundation of freedom, justice and
peace in the world,

B e a rin g i n m i n d that the peoples of the United Nations have, in th e Charter,
reaffirmed their faith in fundamental human rights and in the dignity and worth of the
human person, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom.

R e cogni z ing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human
Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed
that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without
distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other
opinion, national or social origin, property, birth or other status,

R ecalling that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has
proclaimed that childhood is entitled to special care and assistance,
C o n v i n c e d that the family, as the fundamental group of society and the natural
environment for the growth and well-being of all its members and particularly
children, should be afforded the necessary protection and assistance so that it can
fully assume its responsibilities within the community,
R e cogni z ing that the child, for the full and harmonious development of his or her
personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness,
love and understanding,
Consideringthat the child should be fully prepared to live an individual life in society,
and brought up in the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United
Nations, and in particular in the spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality
and solidarity,
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B e aring i n m i n d that the need to extend particular care to the child has been stated
in the Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924 and in the Declaration
of the Rights of the Child adopted by the United Nations on 20 November 1959 and
recognized in the Universal Declaration of Human Rights, in the International
Covenant on Civil and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (in particular in
article 10) and in the statutes and relevant instruments of specialized agencies and
international organizations concerned with the welfare of children.
B e aring i n m i n d that as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, "the
child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and
care, including appropriate legal protection, before as well as ather birth",
provision s of the Declaration on Social and Legal Principles relating to
Recalling
the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement
and Adoption Nationally and Internationally; the United Nations Standard Minimum
Rules for the Administration of Juvenile Justice ( T h e Beijing Rules"); and the
Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed
Conflict,
R e co g n i z in g that, in all countries in the world, there are children living in exceptionally difficult conditions, and that such children need special consideration.
Taking du e a cco u n t of the importance of the traditions and cultural values of each
people for the protection and harmonious development of the child,
R ecogniz ing the importance of international co-operation for improving the living
conditions of children in every country, in particular in the developing countries,
Have agreed as follows:

PART I
Article 1
For the purposes of the present Convention, a child means every human being below
the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained
earlier.

Article 2
1.
States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present C onvention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex,
language, religion, political or other opinion, national, ethnicor social origin, property,
disability, birth or other status.
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2.
States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is
protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status,
activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or
family members.

Article 3
1.
In all actions concerning children, whether undertaken by public or private
social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative
bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.
2.
States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is
necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or
her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her,
and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures.
3.
States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the
number and suitability of their staff, as well as competent supervision.

Article 4
States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other
measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention.
With regard to economic, social and cultural rights. States Parties shall undertake
such measures to the maximum extent of their available resources and, where
needed, within the framework of international co-operation.

Article 5
States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where
applicable, the members of the extended family or community as provided for by local
custom, legal guardians or other persons legally responsible for the child, to provide,
in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction
and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the present
Convention.

Article 6
1.

States Parties recognize that every child has the inherent right to life.

2.
States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and
development of the child.
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Article 7
1.
The child shall be registered immediately after birth and shall have the right
from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right
to know and be cared for by his or her parents.
2.
States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance
with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.

Article 8
1.
States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her
identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without
unlawful interference.
2.
Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her
identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a
view to speedily re-establishing his or her identity.

Article 9
1.
States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her
parents against their will, except when competent authorities subject to judicial
review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such
separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may
be necessary in a particular case such as one involving abuse or negiect of the child
by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must
be made as to the child's place of residence.
2.
In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested
parties shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make their
views known.
3.
States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or
both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on
a regular basis, except if it is contrary to the child's best interests.
4.
Where such separation results from any action initiated by a State Party, such
as the detention, imprisonment, exile, deportation or death (including death arising
from any cause while the person is in the custody of the State) of one or both parents
or of the child, that State Party shall, upon request, provide the parents, the child or,
if appropriate, another member of the family with the essential Information concerning the whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision of the
information would be detrimental to the well-being of the child. States Parties shall
further ensure that the submission of such a request shall of itself entail no adverse
consequences for the person(s) concerned.
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Article 101.
In accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph
1, applications by a chiId or his or her parents to enter or leave a State Party for the
purpose of family reunification shall be dealt with by States Parties in a positive,
humane and expeditious manner. States Parties shall further ensure that the
submission of such a request shall entail no adverse consequences for the applicants and for the members of their family.
2.
A child whose parents reside in different States shall have the right to maintain
on a regular basis, save in exceptional circumstances personal relations and direct
contacts with both parents. Towards that end and in accordance with the obligation
of States Parties under article 9. paragraph 1, States Parties shall respect the right
of the child and his or her parents to leave any country, including their own, and to
enter their own country. The right to leave any country shall be subject only to such
restrictions as are prescribed by law and which are necessary to protect the national
security, public order (ordrepublic),
public health or morals or the rights and
freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present
Convention.

Article 11
1.
States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return
of children abroad.
2.
To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or
multilateral agreements or accession to existing agreements.

Article 12
1.
States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own
views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the
views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of
the child.
2.
For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be
heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either
directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent
wıth the procedural rules of national law.

Article 13
1.
The child shall have the right to freedom of expression; this right shall include
freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of
frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other
media of the child's choice.
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2.
The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but these shall
only be such as are provided by law and are necessary:
(a)

For respect of the rights or reputations of others; or

(b)
For the protection of national security or of public order (ordrepublic),
public health or morals.

or of

Article 14
1.
States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought,
conscience and religion.
2.
States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when
applicable, legal guardians, to provide direction to the child in the exercise of his or
her right in a manner consistent with the evolving capacities of the child.
3.
Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such
limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order,
health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.

Article 15
1.
States Parties recognize the rights of the child to freedom of association and
to freedom of peaceful assembly.
2.
No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those
imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society
in the interests of national security or public safety, public order (ordrepublic),
the
protection of public hearth or morals or the protection of the rights and freedoms of
others.

Artlcle16
1.
No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her
privacy, family, home or correspondence, norto unlawful attackson his orh er honour
and reputation.
2.
The child has the right to the protection of the law against such interference or
attacks.

Article 17
States Parties recognize the important function performed by the mass media and
shall ensure that the child has access to information and material from a diversity of
national and international sources, especially those aimed at the promotion of his or
her social, spiritual and moral well-being and physical and mental health. To this end,
States Parties shall:
(a)
Encourage the mass media to disseminate information and material of social
and cultural benefit to the child and in accordance with the spirit of article 29;
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(b)
Encourage international co-operation in the production, exchange and dissemination of such information and material from a diversity of cultural, national and
international sources;
(c)

Encourage the production and dissemination of children's books;

(d)
Encourage the mass media to have particular regard to the linguistic needs of
the child who belongs to a minority group or who is indigenous;
(e)
Encourage the development of appropriate guidelines for the protection of the
child from information and material injurious to his or her well-being, bearing in mind
the provisions of articles 13 and 18.

Article 18
1.
States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle
that both parents have common responsibilities for the upbringing and development
of the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary
responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of
the child will be their basic concern.
2.
For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the
present Convention, States Parties shall render appropriate assistance to parents
and legal guardians in the performance of their child-rearing responsibilities and shall
ensure the development of institutions, facilities and services for the care of children.
3.
States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of
working parents have the right to benefit from child-care services and facilities for
which they are eligible.

Article 19
1.
States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and
educational measures to protect the child from all forms of physical or mental
violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any
other person who has the care of the child.
2.
Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support forthe child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of
prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and
follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement.

Article 20.
1.
A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment,
or in whose own best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall
be entitled to special protection and assistance provided by the State.
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2.
States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative
care for such a child.
3.
Such care could include, inter alia, foster placement, Kafala of Islamic law,
adoption, or if necessary placement in suitable institutions for the care of children.
When considering solutions, due regard shall be paid to the desirability of continuity
in a child's upbringing and to the child's ethnic, religious, cultural and linguistic
background.

A r t i c l e 21
States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure that
the best interests of the child shall be the paramount consideration and they shall:
(a)
Ensure that the adoption of a child is authorized only by competent authorities
who determine, in accordance with applicable law and procedures and on the basis
of ail pertinent and reliable information, that the adoption is permissible in view of the
child's status concerning parents, relatives and legal guardians and that, if required,
the persons concerned have given their informed consent to the adoption o n the
basis of such counselling as may be necessary;
(b)
Recognize that inter-country adoption may be considered as an alternative
means of child's care, if the child cannot be placed in a foster or an adoptive family
or cannot in any suitable manner be cared for in the child's country of origin;
(c)
Ensure that the child concerned by intercountry adoption enjoys safeguards
and standards equivalent to those existing in the case of national adoption;
(d) Take all appropriate measures to ensure that, in intercountry adoption, the
placement does not result in improper financial gain for those involved in it;
(e) Promote, where appropriate, the objectives of the present article by concluding
bilateral or multilateral arrangements or agreements, and endeavour, within this
framework, to ensure that the placement of the child in another country is carried out
by competent authorities or organs.

Article 22
1.
States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is
seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with applicable
international or domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or
accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate
protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth
in the present Convention and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties.
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2.
For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, cooperation in any efforts by the United Nations and other competent intergovernmental organizations or non-governmental organizations co-operating with the United
Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or other members
of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for
reunification with his or her family. In cases where no parents or other members of
the family can be found, the child shall be accorded the same protection as any other
child permanently or temporarily deprived of his or her family environment for any
reason, as set forth in the present Convention.

Article 23
1.
States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should
enjoy a full and decentlif e,in conditions which ensure dignity, promote self-reliance,
and facilitate the child's active participation in the community.
2.
States Parti es recognize the right of the disabled child to special care and shall
encourage and ensure the extension, subject to available resources, to the eligible
child and those responsible for his or her care, of assistance for which application is
made and which is appropriate to the child's condition and to the circumstances of
the parents or others caring for the child.
3.
Recognizing the special needs of a disabled child, assistance extended in
accordance with paragraph 2 of the present article shall be provided free of charge,
whenever possible, taking into account the financial resources of the parents or
others caring for the child, and shall be designed to ensure that the disabled child has
effective access to and receives education, training, health care services, rehabilitation services, preparation for employment and recreation opportunities in a manner
conducive to the child's achieving the fullest possible social integration and individual
development, including his or her cultural and spiritual development.
4.
States Parties shall promote, in the spirit of international co-operation, the
exchange of appropriate information in the field of preventive health care and of
medical, psychological and functional treatment of disabled children, including dissemination of and access to Information concerning methods of rehabilitation,
education and vocational services, with the aim of enabling States Parties to improve
their capabilities and skills and to widen their experience in these areas. In this
regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.

Article 24
1.
States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest
attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and
rehabilitation of hearth. States Parties shall strive to ensure that no child is deprived
of his or her right of access to such health care services.
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2.
States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular,
shall take appropriate measures:
(a)

To diminish infant and child mortality;

(b)
To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all
children with emphasis on the development of primary health care;
(c)
To combat disease and malnutrition including within the framework of primary
health care, through inter alia the application of readily available technology and
through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking water, taking
into consideration the dangers and risks of environmental pollution;
(d)

To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers;

(e)
To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are
informed, have access to education and are supportedin the of basic knowledge
of child hearth and nutrition, the advantages of breast-feeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents;
(f)
To develop preventive health care, guidance for parents and family planning
education and services.
3.
States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to
abolishing traditional practices prejudicial to the health of children.
4.
States Parties undertake to promote and encourage international co-operation
with a view to achieving progressively the full realization of the right recognized in the
present article. In this regard, particular account shall be taken of the needs of
developing countries.

Article 25
States Parties recognize the right of a child who has been placed by the competent
authorities for the purposes of care, protection or treatment of his or her physical or
mental health, to a periodic review of the treatment provided to the child and all other
circumstances relevant to his or her placement

Article 26
1.
States Parties shall recognize for every child the right to benefit from social
security, including social insurance, and shall take the necessary measures to
achieve the full realization of this right in accordance with their national law.
2.
The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the
resources and the circumstances of the child and persons having responsibility for
the maintenance of the child, as well as any other consideration relevant to an
application for benefits made by or on behalf of the child.

Article 27
1.
States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate
for the child's physical, mental, spiritual, moral and social development.
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2.
The parent(s) or others responsible (or the child have the primary responsibility to secure, within their abilities and financial capacities, the conditions of living
necessary for the child's development
3.
States Parties, in accordance with national conditions and within their means,
shall take appropriate measures to assist parents and others responsible for the child
to implement this right and shall in case of need provide material assistance and
support programmes, particularly with regard to nutrition, clothing and housing.
4.
States Parties shall take all appropriate measures to secure the recovery of
maintenance for the child from the parents or other persons having financial
responsibility for the child, both within the State Party and from abroad. In particular,
where the person having financial responsibility for the child lives in a State different
from that of the child, States Parties shall promote the accession to international
agreements or the conclusion of such agreements, as well as the making of other
appropriate arrangements.

Article 28
1.
States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to
achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall,
in particular:
(a)

Make primary education compulsory and available free to all;

(b)
Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every
child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and
offering financial assistance in case of need;
(c)
Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every
appropriate means;
(d)
Make educational and vocational information and guidance available and
accessible to all children;
(e)
Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction
of drop-out rates.
2.
States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school
discipline is administered in a manner consistent with the child's human dignity and
in conformity with the present Convention.
3.
States Parties shall promote and encourage international co-operation in
matters relating to education, in particularwith a view to contributing to the elimination
of ignorance and illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific
and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular
account shall be taken of the needs of developing countries.

Article 29
1.

States Parties agree that the education of the child shall be directed to:
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(a)
The development of the child's personality, talents and mental and physical
abilities to their fullest potential;
(b)
The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and
for the principles enshrined in the Charter of the United Nations;
(c)
The development of respect for the child's parents, his or her own cultural
identity, language and values, for the national values of the country in which the child
is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different
from his or her own;
(d)
The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of
understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all
peoples, ethnic, national and religious groups and persons of indigenous origin;
(e)

The development of respect for the natural environment.

2.
No part of the present article or article 28 shall be construed so as to interfere
with the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principles set forth in paragraph 1 of
the present article and to the requirements that the education given in such
institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the
State.

Article 30
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities or persons of
indigenous origin exist, a child belonging to such a minority or who is indigenous shall
not be denied the right, in community with other members of his or her group, to enjoy
his or her own culture, to profess and practise his or her own religion, or to use his
or her own language.

Article 31
1.
States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in
play and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate
freely in cultural life and the arts.
2.
States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully
in cultural and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal
opportunities for cultural, artistic, recreational and leisure activity.

Article 32
1.
States Parties recognize the right of the child to be protected from economic
exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere
with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental,
spiritual, moral or social development.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

Sayfa : 28

RESMİ G A Z E T E

27 Ocak 1995 — Sayı : 22184

2.
States Parties shall take legislative, administrative, social and educational
measures to ensure the implementation of the present article. To this end, and having
regard to the relevant provisions of other international instruments, States Parties
shall in particular:
(a)

Provide for a minimum age or minimum ages for admissions to employment;

(b)

Provide for appropriate regulation of the hours and conditions of employment;

(c)
Provide for appropriate penalties or other sanctions to ensure the effective
enforcement of the present article.

Article 33
States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social and educational measures, to protect children from the illicit use of
narcotic drugs and psychotropic substances as defined in the relevant international
treaties, and to prevent the use of children in the illicit production and trafficking of
such substances.

Article 34
States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and
sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent:
(a)

The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;

(b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual
practices;
(c)

The exploitative use of children in pornographic performances and materials.

Article 35
States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures
to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any
form.

Article 36
States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial
to any aspects of the child's welfare.
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Article 37
States Parties shall ensure that:
(a)
No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment Neither capital punishment nor life imprisonment without
possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below 18
years of age;
(b)
No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The
arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and
shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period
of time;
(c)
Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the
inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the
needs of persons of his or her age. in particular every child deprived of liberty shall
be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do
so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;
(d)
Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access
to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality
of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent
and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.

Article 38
1.
States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of
international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are
relevant to the child.
2.
States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have
not attained the age of 15 years do not take a direct part in hostilities.
3.
States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the
age of 15 years into their armed forces. In recruiting among those persons who have
attained the age of 15 years but who have not attained the age of 18 years, States
Parties shall endeavour to give priority to those who are oldest.
4.
In accordance with their obligations under international humanitarian law to
protect the civilian population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible
measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed
conflict.

Article 39
States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect.
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exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall
take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the
child.

Article 40
1.
States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or
recognized as having infringed the penal law to be treated in a mahnerconsistentwith
the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's
respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes
into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration
and the child's assuming a constructive role in society.
2.
To this end, and having regard to the relevant provisions of international
instruments, States Parties shall, in particular, ensure that:
(a)
No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed
the penal law by reason of acts or omissions that were not prohibited by national or
international law at the time they were committed;
(b)
Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least
the following guarantees:
(I)

To be presumed innocent until proven guilty according to law;

(II)

To be informed promptly and directly of the charges against him or her,
and, if appropriate, through his or her parents or legal guardians, and to
have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence;

(III) To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority or judicial body in a fair heanng according to
law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless
it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking
into account his or her age or situation, his or her parents or legal
guardians;
(iv)

Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or
have examined adverse witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of equality;

(v)

If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any
measures imposed in consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body according to law;

(VI)

To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand
or speak the language used;

(VII) To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings.
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3.
States Partes shall seek to promote the establishment of laws, procedures,
authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of,
or recognized as having infringed the penal law, and, in particular:
(a)
the establishment of a minimum age below which children shall be presumed
not to have the capacity to infringe the penal law;
(b) whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children
without Tesorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal
safeguards are fully respected.
4.
A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders;
counselling; probation; foster care; education and vocational training programmes
and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children
are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate both to
their circumstances and the offence.

Article 41
Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more
conducive to the realization of the rights of the child and which may be contained in:
(a)

The law of a State Party; or

(b)

International law in force for that State.

PART II
Article 42
States Parties undertake to make the principles and provisions of the Convention
widely known, by appropriate and active means, to adults and children alike.

Article 43
1.
For the purpose of examining the progress made by States Parties in achieving
the realization of the obligations undertaken in the present Convention, there shall
be established a Committee on the Rights of the Child, which shall carry out the
functions hereinafter provided.
2.
The Committee shall consist of ten experts of high moral standing and recognised competence in the field covered by this Convention. The members of the
Committee shall be elected by States Parties from among their nationals and shall
serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical
distribution, as well as to the principal legal systems.
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3.
The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of
persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person
from among its own nationals.
4.
The initial election to the Committee shall be held no later than six months after
the date of the entry into force of the present Convention and thereafter every second
year. At least four months before the date of each election, the Secretary-General of
the United Nations shall address a letter to States Parties inviting them to submit their
nominations within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare
a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating States Parties
which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the present
Convention.
5.
The elections shall be held at meetings of States Parties convened by the
Secretary-General at United Nations Headquarters. At those meetings, for which two
thirds of States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the
Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute
majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.
6.
The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They
shall be eligible forre election if renominated. The term of five of the members elected
at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first
election, the names of these five members shall be chosen by tot by the Chairman
of the meeting.
7.
If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any other
cause he or she can no longer perform the duties of the Committee, the State Party
which nominated the member shall appoint another expert from among its nationals
to serve for the remainder of the term, subject to the approval of the Committee.
8.

The Committee shall establish its own rules of procedure.

9.

The Committee shall elect its officers for a period of two years.

10. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations
Headquarters or at any other convenient place as determined by the Committee. The
Committee shall normally meet annually. The duration of the meetings of the
Committee shall be determined, and reviewed, if necessary, by a meeting of the
States Parties to the present Convention, subject to the approval of the G eneral
Assembly.
11.
The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff
and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under
the present Convention.
12. With the approval of the G eneral Assembly, the members of the Committee
established under the present Convention shall receive emoluments from the United
Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide.
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Article 44
1.
States Parties undertake to submit to the Committee, through the SecretaryGeneral of the United Nations, reports on the measures they have adopted which
give effect to the rights recognized herein and on the progress made on the
enjoyment of those rights:
(a) Within two years of the entry into force of the Convention for the State Party
concerned,
(b)

Thereafter every five years.

2.
Reports made under the present article shall indicate factors and difficulties, if
any, affecting the degree of fulfilment of the obligations under the present Convention. Reports shall also contain sufficient information to provide the Committee with
a comprehensive understanding of the implementation of the Convention in the
country concerned.
3.
A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the
Committee need not in its subsequent reports submitted in accordance with
paragraph 1 (b) of the present article repeat basic information previously provided.
4.
The Committee may request from States Parties further information relevant
to the implementation of the Convention.
5.
The Committee shall submit to the General Assembly, through the Economic
and Social Council, every two years, reports on its activities.
6.
States Parties shall make their reports widely available to the public in their own
countries.

Article 45
In order to foster the effective implementation of the Convention and to encourage
international co-operation in the field covered by the Convention:
(a) The specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other United
Nations, organs shall be entitled to be represented at the consideration of the
implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope
of their mandate. The Committee may invite the specialized agencies, the United
Nations Children's Fund and other competent bodies as it may consider appropriate
to provide expert advice on the implementation of the Convention in areas falling
within the scope of their respective mandates. The Committee may invite the
specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other United Nations
organs to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling
within the scope of their activities;
(b)
The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other competent bodies, any
reports from States Parties that contain a request, or indicate a need, for technical
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advice or assistance, along with the Committee's observations and suggestions, if
any, on these requests or indications;
(c)

The Committee may recommend to the General Assembly to request the

Secretary-General to undertake on its behalf studies on specific issues relating to the
rights of the child;
(d)
The Committee may make suggestions and general recommendations based
on information received pursuant to articles 4 4 and 4 5 of the present Convention.
Such suggestions and general recommendations shall be transmitted to any State
Party concerned and reported to the General Assembly, together with comments, if
any, from States Parties.

PART III
Article 46
The present Convention shall be open for signature by all States.

Article 47
The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 48
The present Convention shall remain open for accession by any State. The
instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.

Article 49
1.
The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the
date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth
instrument of ratification or accession.
2.
For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the
twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force
on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification or
accession.

Article 50
1.
Any State Party may propose an amendment and file it with the SecretaryGeneral of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate
the proposed amendment to States Parties, with a request that they indicate whether
they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting
upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such
communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the
Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United
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Nations. Any amendment adopted by a majority of States Parties present and voting
at the conference shall be submitted to the General Assembly for approval.
2.
An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article
shall enter into force when it has been approved by the General Assembly of the
United Nations and accepted by a two-thirds majority of States Parties.
3.
When an amendment enters into force, it shall be binding on those States
Parties which have accepted it, other States Parties still being bound by the
provisions of the present Convention and any earlier amendments which they have
accepted.

Article 51
1.
The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all
States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession.
2.
A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.
3.
Reservations may be withdrawn at any time by notification to that effect
addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform all
States. Such notification shall take effect on the date on which it is received by the
Secretary-General.

Article 52
A State Party may denounce the present Convention by written notification to the
Secretary-General of the United Nations. Denunciation becomes effective one year
after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

Article 53
The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the
present Convention.

Article 54
The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese. English,
French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.
In witness thereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto
by their respective Governments, have signed the present Convention.
"Reservation:
The Republic of Turkey reserves the right to interpret and to apply the provisions o f
Articles 17,29 and 30 o f the United Nations Convention on the Rights of the C h i l d in conformity with the word and spirit o f the Constitution o f the Republic of Turkey and of the Treaty
of Lausanne of 24 June 1923."
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