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Türkiye’nin Birleştirilmiş İkinci ve Üçüncü Dönemsel Raporuna
ilişkin, ilave ve güncellenmiş bilgilerle ilgili soru listesi
(CRC/C/TUR/2-3)
Taraf Devletten, eğer mümkünse 1 Mart 2012 tarihinden önce, ilave ve
güncellenmiş bilgileri yazılı olarak sunması talep edilmektedir.
Komite, çocuk haklarının, Sözleşme’de yer alan tüm yönlerini, taraf devletle görüşme sırasında
ele alabilecektir.

Bölüm 1
Soru 1
Lütfen Komitenin önceki gözlem sonuçlarında ortaya çıkan Sözleşmenin 17, 29 ve 30.
maddelerine ilişkin taraf devletin çekincelerini geri çekmeyi düşünüp düşünmediği hakkında
Komiteye bilgi veriniz.
Soru 2
Lütfen taraf devletlerin ilgili sektörler, kuruluşlar ve tüm bölge çapında sözleşme gereğince
çocuk haklarının uygulanışını etkili bir şekilde koordine etmek için yetki ve vekâlete sahip tek
kurumun hangisi olduğu hakkında güncel bilgi veriniz.

Soru 3
Lütfen Paris İlkeleri doğrultusunda bağımsız bir milli insan hakları kuruluşu kurmak için
atılan adımları, nasıl bir yetkilendirme ve yapıyla bu tür kuruluşların şikâyetleri almayı da
içererek çocuk haklarını etkili bir şeklide ele almasını sağlayacağı hakkında bilgi veriniz.
Soru 4
Lütfen sağlık hizmetlerinin, sosyal hizmetlerin ve eğitimin sağlanmasında bölgesel
farklılıkları ele alan stratejiler hakkında bilgi veriniz. Lütfen taraf devletin nasıl bilgi
topladığı, analiz ettiği ve Kürt, Roman ve Yunan kökenlileri de içeren tüm çocukları nasıl
izlediği aynı zamanda Sözleşmede ortaya konan hakların korunması ve eşit haklardan istifade
etmenin diğer Müslüman olmayan gruplara da nasıl uygulandığı konusuna açıklık getiriniz.
Soru 5
Lütfen Türkiye’de konuşulan Türkçe dışında, çocuklara okullarda ana dillerinde öğretilen
diğer dillerin kullanımı hakkında güncel bilgi veriniz. Lütfen ana dilleri Türkçe olmayan
çocukların iletişim, sosyal ve sağlık hizmetlerine erişimi için alınan tedbirler hakkında bilgi
veriniz.
Soru 6
Lütfen taraf devlet tarafından aşağıdaki konularda alınan tedbirler hakkında bilgi veriniz:
a. 2007-2010 Kadınlara Karşı Aile İçi Şiddetle Mücadele Milli Eylem Planı ve diğer
strateji ve/veya politikaları içeren, cinsiyet temelli şiddet, töre cinayetleri ve ilgili
intiharlarla mücadele kapsamında çocukların korunmasının ele alınması;
b. Görücü usulü, erken ve zorla yapılan evlilikleri önlemek ve bu alandaki politika,
programlar, yasa ve bilinçlenmeyi arttırıcı tedbirlerin gelişmesini, araştırma ve veri
bilgisi edinmeyi sağlama;
c. Tüm bölgelerdeki kadın ve çocuklar için sığınma evleri sağlama; …
Soru 7
Lütfen, Ulusal çocuk ve gençlik katılımı stratejisini uygulama planlarına ve il çocuk hakları
çocuk komiteleri ve okul konseylerini de içeren yönetim ve karar verme süreçlerine
çocukların katılımlarını arttırma programları hakkında bilgi veriniz.

Soru 8
Lütfen ev ve alternatif bakım hizmetlerini de kapsayan tüm ortamlarda fiziksel
cezalandırmanın tüm şekillerini açıkça suç sayan bir yasa çıkarmak için alınan tedbirler
hakkında bilgi veriniz. Lütfen okullarda şiddete karşı 2006-2011 eylem planını ve stratejinin
uygulanması konusundaki gelişmeleri de içeren, okullarda şiddeti azaltma programları
konusunda bilgi veriniz.
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Soru 9
Lütfen, İstanbul’da Temmuz 2011’de en son ailelerin tahliye davalarında çocukların refahı ve
korunmasını sağlamak üzere taraf devletin hangi tedbirleri aldığına açıklık getiriniz.

Soru 10
Lütfen, sağlık hizmetlerine erişimde bölgesel farklılıkları azaltmayı, hastanelerde veya
eğitimli sağlık personeliyle doğum yapan kadın sayısını arttırmayı ve aynı zamanda 6 aylık
anne sütüyle beslenme sürecinin düşük oranını arttırmayı ve anne sütü muadillerinin
pazarlanmasıyla ilgili uluslararası yasanın uygulanmasının takipçisi olmayı da kapsayan anne
ve bebek sağlını geliştirmek için alınan tedbirler hakkında bilgi veriniz.
Soru 11
Lütfen taraf devletin aşağıdaki konularla ilgi aldığı tedbirler hakkında bilgi veriniz:
 Hapishanede ve tutukevinde bulunan çocukların hapishanede bulunan diğer kişiler,
hükümet yetkilileri veya ilgili makamlar tarafından kötü muameleye maruz kalmamasını
sağlamak. Hapiste ve tutukevindeki küçüklere kötü muamelede rapor edilmiş vakaların
sayısı ve detayları hakkında da bilgi veriniz. Bu konuda hükümet yetkililerine verilen özel
eğitimin yanız sıra devam eden araştırmaları ve /veya adli takibatları da içeren bilgileri de
ekleyiniz.
 Çocukların tutulduğu tutukevi ve hapishanelerin şartlarını iyileştirmek ve bu tür yerlerdeki
bölgesel farklılıkları azaltmak
Soru 12
Lütfen, eğer terörizm ile suçlanan çocukların iyileştirilmesinde Temmuz 2010’da antiterörizm yasasındaki değişiklik fiili bir farklılıkla sonuçlanıyorsa açıklık getiriniz. Lütfen
çocuk mahkemelerinde veya çocuk mahkemesi olarak işleyen yetişkin mahkemelerinde
görülen davalarda, terörizm ile suçlanan çocuk sayısını da içeren böyle bir değişikliğe kanıt
olacak ilgili verileri sağlayınız. Lütfen, anti-terörizm tedbirleri ve çocuklar üzerinde
terörizmin etkilerini azaltmak için alınan tedbirleri belirtiniz.

Soru 13
Lütfen gerekli kayıt yapılarak ve kendi konuştukları dilde bilgi verme yoluyla mülteci ve
göçmen çocukların sosyal hizmetlere, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi için alınan
tedbirler hakkında bilgi veriniz. Eğer mevcutsa veri, istatistikler ve diğer bilgiler
Soru 14
Lütfen İnsan Ticaretiyle Mücadelede İkinci Ulusal Eylem Planının Uygulanması ve İnsan
Ticaretiyle Mücadele Konusunda Ulusal Görev Gücünü de dâhil ederek çocuk ticaretiyle
mücadelede alınan tedbirler konusunda bilgi veriniz. İnsan ticaretiyle mücadelede ikinci
ulusal eylem planının uygulanmasına ayrılan insan kaynakları ve mali kaynakların yanı sıra
bu uygulamanın başarılarını denetlemeye olanak sağlayacak göstergeler konusunda bilgi
veriniz.
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Soru 15
Lütfen çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi ihtiyari protokolü
(CRC/OPSC/TUR/CO/1) ve çocukların silahlı çatışmalara dahil edilmesi ihtiyari protokolü
kapsamındaki ilk raporlardan elde edilen gözlemler konusunda yapılan özel izlemelere ilişkin
bilgi veriniz. Lütfen 16 (a), 16 (d) ve 17. bölümlerdeki komite tavsiyelerine göre yapılan
herhangi bir çalışma varsa belirtiniz.
Soru 16
Lütfen çocukların silahlı çatışmalara dahil edilmesi konusundaki ihtiyari protokol ışığında
taraf devlet tarafından verilen bilgiler doğrultusunda silahlı çatışmalara dahil olan çocuklar ve
onların çatışma ortamlarında yer almasının yanı sıra bu tür dahil oluşları engelleyen ve bu
çocuklar için danışma ve rehabilitasyon hizmeti sağlayan programlar konusunda ilgili veri ve
bilgileri paylaşınız.

Bölüm 2
Bu bölümde komite taraf devleti raporunda yer verdiği aşağıdaki konulara ilişkin bilgiyi
kısaca güncellemeye davet etmektedir.
a. Yeni yasa yönergesi veya yasalar ve onların ayrı ayrı düzenlenmesi,
b. Yeni kuruluşlar (ve onların vekilleri)veya kurumsal reformlar,
c. Son zamanlarda ortaya konan politikalar, programlar ve eylem planları ile onların
bilhassa mevcut çocuk hakları politikası ve 2012-2016 için Ulusal Çocuk Hakları
Stratejisi’ne ilişkin finansman ve faaliyet alanları,
d. İnsan hakları araçlarının son dönemde onaylanması.

Bölüm 3
Eğer mevcutsa veri, istatistikler ve diğer bilgiler
1. Eğer mevcutsa lütfen 2006-2010 yılına ait aşağıdaki konulara ilişkin istatistiksel
verileri (uyruk, yaş, cinsiyet, etnik köken, coğrafi konum, sosyo - ekonomik statü gibi
bölümlere ayrılmış olarak ) paylaşınız.
a. Ailesi, akrabaları veya diğer bakıcı kimseler tarafından istismar ve/veya ihmal
kurbanı olarak bildirilen çocuklara ait genel yaygınlık, araştırma, adli tahkikat
ve mahkûmiyetle ilgili veriler.
b. Alternatif bakım sistemindeki çocuk sayısı ve bu tür yerleştirmelerin nedenleri.
c. Cinsel yolla bulaşıcı hastalık vakaları, yaygılığı ve erken gebelikler.
d. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim için ülke içinde yeri değiştirilmiş
çocuk sayısı.
e. Tutukevi veya hapishanedeki çocuk sayısı, bu çocukların çarptırıldığı cezalar
veya suçlar ve çocukların tutukevi veya hapishanede geçirdiği ortalama zaman
f. Çocuk mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri, çocuk savcılığı bürosu ve
onların illerdeki sayısı.
g. Çocuk ticareti (ülke içinde ve geçişlerde), çocuk fahişeliği, cinsel istismar,
çocuk satışı ve çocuk pornografisi kurbanı çocuklara ve bu tür suçların
cezalandırılmasına ilişkin güncel veriler.
h. Çocuk işçiliğinin en kötü şekillerinin yaygınlığı ve çalışma alanına ilişkin
verileri de içeren çalışan çocuk oranı.
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