Çocuğa Bedensel Cezalandırmanın Ortadan Kalması için Gerekli Yasal ve Sosyal Reform için
Yasalarda Değişiklik Önerileri
Proposed Amendments in Laws to Start a Legal and Social Reform to End Corporal
Punishment of Children
Supportive Normative Framework
Constitution of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Art.17 - No one shall be subjected to torture or
İkinci Bölüm
mal-treatment; no one shall be subjected to
Kişinin Hakları ve Ödevleri
penalties or treatment incompatible with
I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi
human dignity.
varlığı
Madde 17 – Kimseye işkence ve eziyet
Art.41 The State shall take the necessary
yapılamaz;
kimse
insan
haysiyetiyle
measures and establish the necessary
bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi
organization to protect peace and welfare of the
tutulamaz.
family, especially mother and children, and to
ensure the instruction of family planning and its
Üçüncü Bölüm
practice.
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
The State shall take measures for the protection
I. Ailenin korunması ve çocuk hakları
of the children against all kinds of abuse and
Madde 41 – Devlet, ailenin huzur ve refahı ile
violence.
özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile
planlamasının öğretimi ile uygulanmasını
Art90. International agreements duly put into
sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı
effect have the force of law. No appeal to the
kurar.
Constitutional Court shall be made with regard
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü
to these agreements, on the grounds that they
istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu
are unconstitutional. In the case of a conflict
tedbirleri alır.
between international agreements, duly put
D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma
into effect, concerning fundamental rights and
Madde 90
freedoms and the laws due to differences in
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası
provisions on the same matter, the provisions of
andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar
international agreements shall prevail.
hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa
Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle:
7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin
milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası
andlaşma hükümleri esas alınır.
Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum 8
General Comment 8 of the UNCRC
“… çocuğun kendi insanlık onuruna saygı The Convention on the Rights of the Child and
gösterilmesi, fiziksel bütünlük ve yasalar other international human rights instruments
çerçevesinde
eşit
korunma
hakkını recognize the right of the child to respect for the
tanımaktadır.”1
child’s human dignity and physical integrity and
equal protection under the law.
Komite “bedene yönelik” veya “fiziksel”
cezalandırmayı, fiziksel bir gücün kullanıldığı ve The Committee defines “corporal” or “physical”
ne kadar hafif olursa olsun çocuğa acı verme punishment as any punishment in which
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veya çocukta rahatsızlık yaratma amacını physical force is used and intended to cause
taşıyan
her
tür
ceza
biçiminde some degree of pain or discomfort, however
tanımlamaktadır.2
light.
Proposed amendment 1
Turkish Penal Code
Türk Ceza Kanunu
Article 232/2
Madde 232/2
Sayın Rıza Türmen’in 25 Nisan 2012 tarihli 2/522 Proposed law amendment by Rıza Türmen (in
Turkish) in 2012
evrak numaralı önerisi (bkz ek 1)

Değişiklik Önerisi 1:

Diğer bir öneri de TCK
kaldırılması/mülga edilmesi.

232/2’nin

Değişiklik Önerisi 2:

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine dair Kanun
Tanımlar Madde 2 (d) Şiddet: Kişinin, fiziksel,
cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan, ne
kadar hafif olursa olsun, zarar görmesiyle veya
acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması
muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve
baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini
de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda
meydana gelen bedensel cezalandırma dahil
fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik
her türlü tutum ve davranışı,

Değişiklik Önerisi 3:

Türk Medeni Kanunu
B. Velâyetin kapsamı
I. Genel olarak
Madde 339 - Ana ve baba, çocuğun bakım ve
eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde
tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar.
Bedensel cezalandırma veya diğer zalimane
veya onur kırıcı muamele çocuğun bakımı ve
eğitiminde kullanılamaz.
(Maddedeki aşağıdaki hüküm kaldırılmıştır.)
Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle
yükümlüdür.
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Another option: Repealing the clause that
provides legal gap for corporal punishment.

Proposed amendment 2
Law to Protect Family and Prevent Violence
against Women
Definitions - ARTICLE 2- (1) Certain terms used in
this law are defined as follows;
d) Violence: Any act which actually or potentially
results in physical, sexual, psychological and
financial damage or pain , however light. Also
any physical, sexual, psychological, verbal or
economic attitude and behaviour including
corporal punishment, which include threat and
restraint or arbitrary violation of person’s
freedom in social, public and private space.
Proposed amendment 3
Turkish Civil Code
B. Scope of the custody
I. In General
Article 339 - Parents shall make and apply the
necessary decisions about the child's care and
education by considering his/her benefit. Care
and education of a child must not include
corporal punishment or other cruel or degrading
forms of punishment. Corporal punishment is
any punishment in which physical force is used
and intended to cause some degree of pain or
discomfort, however light
Repealing of this clause: The child is obliged to
obey his/her parents

