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Uzmanlar tarafından hazırlanmış 
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Dava Kararları Veri Tabanı

Sayılarla çocuk

Çocukların ihmal ve istismarı alanında 
yazılmış tezler, makaleler, vaka 
sunumları, raporlar ve bilgi notları

İlgili yasa ve sözleşmeler

Çocuk Gözlemevi web sitesine (www.cocukgozlemevi.org) girdikten 
sonra, ana menüde veya sitenin sağ tarafında yer alan “Dava Kararları Ve-
ri-Tabanı”nı tıklayınız. Açılan “Dava Kararları Veri-Tabanı” sayfasında veri ta-
banında var olan kararlar listelenecektir. Detaylı arama yapmak için, “Dava 
Kararları Veri-Tabanı” sayfasına gittikten sonra sayfanın üst tarafında bulu-
nan arama kısmına ulaşmak istediğiniz kararla ilgili anahtar kelimeleri veya 
kurum adını (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, AİHM, Kamu Denetçiliği Kurumu 
vb. gibi) yazarak dava kararlarını tarayabilirsiniz.

Cinsel istismar ve sömürü mağduru çocuklarla çalışan, onların adalete 
erişiminde çok önemli görev ve sorumluluklara sahip olan profesyonellere 
(hakim, savcı, avukat, sosyal çalışmacı ve kolluk kuvvetleri) yönelik bilgilen-
dirme toplantıları düzenlenmektedir. 

Çocuk Gözlemevi    Eğitim Toplantıları
www.cocukgozlemevi.org  Bilgi Noktaları
(Bilgi Merkezi)

 “Türkiye’de Cinsel İstismar ve Sömürü Mağduru Çocuklar için Çocuk Dostu 
Adalet Gözlemevi Projesi”, Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği Matra 
Programı tarafından desteklenmekte ve Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) 
tarafından yürütülmektedir. Bu yayının içeriğinden yalnızca UÇM sorumludur.”

Hollanda Kraliyeti
Dışişleri Bakanlığı



Çocuk Dostu Adalet hukukun üstünlüğü ilkelerini göz önünde bulundurarak ve 
çocuğun olgunluğu, anlayışı ve yasal işlemlerin şartlarını dikkate alarak, tüm ço-
cukların, yasal temsil, katılım, koruma hakları dahil olmak üzere, tüm haklarının 
mümkün olan en yüksek seviyede korunmasını ve uygulanmasını güvence altına 
alan bir adalet sistemi demektir.

Çocuk Dostu Adalet kavramı; 

Çocuklar tarafından erişilebilir, yaşa uygun, hızlı, çocuğun haklarına ve gereksinim-
lerine uygun olarak yürütülen, adil yargı haklarına saygılı,  yasal uygulamalara ve iş-
lemlere katılım ve bu işlemleri anlama hakkını güvence altına alan,  özel hayata ve aile 
hayatına saygılı bir adalet sistemini işaret eder.

Çocukların cinsel istismar ve sömürüsüne ilişkin 
Türkiye’de var olan yasal düzenleme ve uygulama-
lar, uluslararası yasal standartlarla uyumlu değildir. 
BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme bu konuda taraf 
Devletler açısından somut yükümlülükler içermek-
tedir. Bunun yanında, Türkiye, Anayasanın 90. mad-
desi gereği temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslara-
rası anlaşmaların ulusal yasaların üstünde olduğunu 
kabul etmiştir. Böylelikle, BM Çocuk Haklarına dair 
Sözleşme Türkiye’de hukuk sisteminin bir parçası 
haline gelmiştir. 

Mağdur çocukların yaşadıkları travmatik olaydan sonra, ikincil mağduriyetlerinin 
önlenmesi için, uluslararası standarda uygun adalete erişimlerinin sağlanması ge-
rekmektedir. Bu nedenle,  bu alanda çalışan hak savunucuları ve politika yapıcıları 
için çocuk hakları ve özellikle çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili kaynakların ulaşılabilir 
olması çok önemlidir.  

Ancak, çocuk hakları ve çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili çok sayıda ulusal ve ulus-
lararası yazılı kaynak bulunmasına rağmen, bu kaynaklara erişimde çeşitli nedenlerle 
zorluklar yaşanabilmektedir. Kaynakların bir arada toplu halde bulunmaması bu ne-
denlerin arasında başta gelmektedir. Dolayısıyla, Çocuk Gözlemevi web sitesi ile bu 
alanda var olan tez, makale, rapor gibi farklı türdeki ulusal ve uluslararası kaynak ve 
sözleşmeler bir araya getirilerek ulaşılabilirliklerinin kolaylaştıran Çocuk Gözlemevi 
web sitesi kurulmuştur.“Projeye katkılarından dolayı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunarız”


