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TCK’nın 103. maddesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının gereği olarak,
TBMM Adalet Komisyonu’ndan gelen tasarının TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında
ileri sürülen geçici madde teklifinin, Genel Kurul gündeminden geri çekilmesini memnuniyetle
karşılıyoruz. 
 

Şöyle ki; bu geçici madde kanunlaştığı takdirde vicdanları paramparça eden pek çok
istismar fiili cezasız kalacak idi. Bu, toplumda haklı ve büyük bir infiale yol açacaktı. Türkiye’nin
uluslararası yükümlülükleri de ihlal edilmiş olacak ve itibarı zedelenecekti. 
 

Örneğin, 50 yaşındaki bir kişinin 14 yaşındaki bir çocukla, çocuğun ailesinin rızasıyla
birleşmesi ve çocuk evlilik yaşına geldiğinde evlendirilmesi durumunda, suçlu erkek hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasından veya infazın ertelenmesinden yararlanabilecekti. Bu fiilen,
bir af anlamına gelmekteydi. 
 

Geçici maddeye göre, erkeğin kusuru halinde, evliliğin sona ermesi halinde hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kaldırılacak veya infaza kaldığı yerden devam edilecekti. Yaşam
tecrübesi  bize,  boşanma  olmaması  için  erkeğin  ve  kızın  ailelerinin  çocuk  üzerinde  baskı
kurabileceği, çocuğun sadece evlenmeden önce istismar edilmekle kalmayıp evliliği boyunca da
istismarın devam edeceğini göstermiştir. 
 

Burada söz konusu olan, 15 yaşını doldurmamış iken istismara uğrayan çocuklardır.
Dolayısıyla, böyle bir çocuğun iradesinden söz edilemeyeceği açıktır. Cebir, şiddet, tehdidin
olmaması,  iradenin  varlığı  anlamına  hiç  kuşkusuz  gelmez.  Şu  halde,  “aile  birliğinin  fiilen
kurulduğundan söz edilerek mağduriyetlerin bulunduğunu” ileri sürmek doğru değildir. Ancak, iki
tarafın da çocuk ve aralarındaki yaş farkının çok az olması durumunda, nasıl bir çözüm üretilmesi
hususu tartışılmalıdır. Bunun dışında yalnızca çocuğun mağduriyetinden ve çocuk istismarının
önlenmemesinden kaynaklanan büyük bir toplumsal mağduriyetten söz edilebilir. Devletin görevi
istismarı mazur göstermek değil; adli, idari ve sosyal tedbirlerle önlemektir. 
 

Türkiye Barolar Birliği, 11-13 Kasım 2016 tarihlerinde, Çocuk İstismarını ve İhmalini
Önleme Derneği ve Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği ile II. Uluslararası Çocuk
Koruma Kongresi’ni gerçekleştirmiştir. Ekte sunulan Kongre programının tetkikinden, çocuk
istismarına  ve  önlenmesine  dair  her  konunun  yabancı  ve  yerli  uzmanlarca  derinlemesine
tartışıldığı görülecektir. 
 

Adalet  Bakanlığı’ndan  talebimiz,  geri  çekilen  önergenin  konusuyla  ilgili  yeni  bir
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düzenleme yapılacak ise öncesinde kapsamlı bir uluslararası kongre daha düzenlenmesi, sözünü
ettiğimiz Kongredeki yayına hazırlanan tebliğ ve tartışmalardan da yararlanılmasıdır. 
 

Türkiye Barolar Birliği olarak, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ile işbirliği içerisinde böyle bir kongre düzenlemeye, yapılacak her türlü çalışmaya katkı koymaya
hazır olduğumuzu bilgilerinize sunarız. 
 

Saygılarımızla. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ek: II . Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi Programı
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