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Önsöz 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Çocuk Hakları Komitesi'ne Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 44. maddesi 

uyarınca Beşinci ve Altıncı Taraf Devlet Raporlarını sunmaktadır. Ayrıca, Çocukların Silahlı Çatışmalara 

Katılımına Ilişkin İhtiyari Protokolün ve Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili 

İhtiyari Protokol'ün uygulanmasına ilişkin raporlarını sunmaktadır. 

Rapor, son yıllardaki en önemli gelişmeler hakkında bilgi vermekte ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin bu 

İnsan Hakları Sözleşmesinin devam eden uygulamasına verdiği büyük önemi vurgulamaktadır. İkinci 

İhtiyari Protokol'ün (CRC / C / OPSC / DEU / CO / 1) 12. maddesi uyarınca, Almanya işbu vesile ile 

Komite’nin 25 Şubat 2014 ve 24 Şubat 2014 tarihli Sonuç Gözlemleri hakkında bir açıklama (CRC / C / 

OPAC / DEU / 3-4) iletmektedir. 

Çocuk haklarının korunması ve pekiştirilmesi, tüm sektörleri ve her seviyeyi kapsayan önemli bir siyasi 

sektörlerarası görevdir. Bu doğrultuda, Federal Bakanlıklar, Federal Eyalet ve merkezi belediye birlikleri 

Raporun hazırlanmasında yer almıştır. 

STK’lar ile fikir alışverişi ve işbirliği, Sözleşmenin başarılı bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmuş ve 

bu nedenle Taraf Devlet Raporu sürecinde STK’lara da danışılmıştır. 

Sözleşmeden etkilenen grup olarak çocuklara ve gençlere, Rapor hazırlanmadan önce, Sözleşmenin uygu-

lanmasına ilişkin görüşleri ilk kez sorulmuştur. Sonuçlar Raporun hazırlanmasında yer alanlara sunulmuştur. 

Rapor, Sözleşme'nin uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin analizine ve değerlendirilmesine olanak 

tanıması adına çocuklar ve hakları hakkında kapsamlı veriler içermektedir. 

Rapor konusu dönem, Ocak 2014 - Ocak 2019 aralığını kapsamaktadır. 

Rapor, CRC / C / 58 / Rev. 3 ve HRI / GEN / 2 / Rev. 6 yönergelerine uygun olarak hazırlanmıştır ve 8 

Kasım 2016'da Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından sunulan Ortak Çekirdek Belge ile birlikte okun-

malıdır. 

Rapor, bireysel faaliyetleri daha ayrıntılı olarak açıklayan ve iyi örnekler sunan Ek 1 ile desteklenmektedir. 

Ek 2'de çocukların durumu ile ilgili veriler bulunmaktadır. Çocukların ve çocukların bakış açıları Ek 3 

olarak Rapora eklenmiştir.. 
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1. Genel uygulama tedbirleri (Sözleşmenin 4, 42 ve 44 (6). Maddeleri) 

a) İç mevzuat ve uygulamaları gözden geçirmek ve Sözleşme ve İhtiyari Protokollere tam uyum için alınan 

önlemler. 

1. Almanya, Sözleşme'nin amaçlarına kayıtsız şartsız bağlıdır. 15 Temmuz 2010'da Almanya, onaylama 

sırasında yaptığı çekinceyi geri çekmiştir. Dolayısıyla Sözleşme, Almanya'da federal bir yasa sıfatıyla 

sınırsız olarak geçerlidir. Federal Anayasa Mahkemesi içtihadına göre, kabul edilmiş yorumlama yöntemleri 

(uluslararası hukuka uygun yorumlama ilkesi) çerçevesinde, hem diğer federal yasaların hem de Anayasa'da 

(GG) öngörülen temel hakların ve anayasal ilkelerin yorumlanmasında, dikkate alınmalıdır. Bu nedenle Al-

manya, Sözleşme kapsamındaki hakları güvence altına almalıdır. Almanya ayrıca Sözleşme ile ilgili 

çelişkileri düzeltmek için Sözleşme ile ilgili anayasal olmayan hukuku da değiştirmiştir. 

2. Çocuklar ayrıca, Anayasa'da belirtilen temel haklardan ve diğer insan hakları sözleşmeleri kapsamındaki 

haklardan en az yetişkinlerle aynı derecede yararlanma hakkına sahiptir. Bu, içtihattaki temel haklardan elde 

edilen savunma, koruma ve yararlar için de geçerlidir. Bununla birlikte, Federal Hükümet, çocuk haklarının 

görünürlüğünü ve uygulama aşamasını iyileştirmek için, Anayasa'da yapılan bir değişikliği, anayasal açıdan 

uygun ve önemli bir proje olarak değerlendirmektedir. 

3. 19. yasama dönemi için yönetimdeki partiler arasında varılan Koalisyon Anlaşması, Anayasa'ya çocuklar 

için açık bir temel hakkın dahil edilmesini öngörmektedir. Bu hakkın, çocukların temel hak sahibi olduğunu 

ve haklarının anayasal statüye sahip olduğunu açıkça ortaya koyması beklenmektedir. Federasyon ve ey-

aletler kesin formu şu anda bir çalışma grubunda tartışmakta ve en geç 2019'un sonuna kadar bir teklif suna-

caklar. 

4. Aksine, açıklığa kavuşturmak da dahil olmak üzere, Sözleşme'nin tamamını Anayasa'ya dahil etmek ger-

ekli değildir. Anayasa'ya kasıtlı olarak temel hakların kısa bir listesiyle sınırlıdır, ancak onlara sağlam bir 

koruma sağlar. Öte yandan Sözleşme, bir kontrol mekanizması tarafından kuşatılmış çok sayıda önemli tem-

inat içermektedir. Sözleşme’nin 54 maddesi çocuklar için geniş bir yelpazede medeni, siyasi, ekonomik, 

sosyal ve kültürel hakların yanı sıra Sözleşmeyi ve geçici hükümleri izleme ve uygulama kuralları sunmak-

tadır. Bu nedenle, tüm Sözleşmeyi aktarmak Anayasa'nın ruhuna aykırı olacaktır. Ayrıca, Almanya'yı 

bağlayan diğer insan hakları sözleşmelerinin aksine, yalnızca Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni vurgulamak akla 

yatkın görünmemektedir. 

5. Dolayısıyla, Komitenin bu konudaki tavsiyesinin bu yasama döneminde uygulanacağı varsayılabilir. 

6. Ayrıca, eyaletlerin Anayasaları rapor edilen dönemde çocuk haklarının daha da güçlendirilmesi amacıyla 

değiştirilmiştir. Baden-Württemberg'deki Eyalet Anayasası'nın 2a maddesi, bağımsız kişilikler olarak 

çocukların ve gençlerin haysiyetlerine saygı gösterilmesine, şiddet içermeyen bir yetişmeye ve özel koruma-

ya hak kazandıklarını 2015'ten beri açıkça belirtmiştir. Eyalet Anayasası'nın 13. maddesinin 1. bendi 
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çocukların ve gençlerin ahlaki, zihinsel, fiziksel ve duygusal tehlikeye karşı olduğu kadar sömürüye ve ih-

mallere karşı korunmalarını da sağlar. 

7. Hessen'deki Eyalet Anayasası'nda yapılan değişiklik Ekim 2018'de yapılan referandumda onaylanmıştır. 

Çocuk haklarına ilişkin bir hüküm de oylamaya sunulacak teklifin bir parçasıydı. Hesse Eyalet Anayasası'n-

da yer almaları, çocuk haklarının devlet teşkilatı anayasası saf ve basit olan Hamburg hariç, tüm eyaletlerin 

anayasalarında sağlam bir temelle yer aldıkları anlamına gelmektedir. 



4 

b) Çocuklar için kapsamlı bir ulusal stratejinin ve buna karşılık gelen bir planın veya eylem planlarının ka-

bul edilip edilmediği  

8. Çocuk ve çocuk haklarının gerçekleştirilmesi ve arttırılması, Almanya'daki devlet politikası için merkezi 

bir referans noktasıdır. Almanya'da çocuk haklarına ilişkin politika önlemleri çok çeşitli politika alanlarını 

kapsamakta olup yerel, eyalet ve federal düzeyleri içermektedir. Almanya'nın federal anayasal sisteminde, 

federal ve eyalet seviyeleri arasındaki sorumluluk politika alanına göre değişir. Sektörel stratejiler, ilke 

olarak, farklı politika alanlarındaki özel gereklilikler ve hedefler nedeniyle uygun ve etkili olarak değer-

lendirilmektedir. 

9. Örneğin, Çocukları ve Gençleri Cinsel Şiddete Karşı Korumaya Yönelik Genel Bir Konsept, daha önce 

kararlaştırılan bir eylem planına dayanarak rapor konusu dönemde uygulanmıştır (bkz. Bölüm 5c). “Gençler 

için yaşamaya uygun bir toplum yaratmak” başlıklı gençlik stratejisi 2015 yılından bu yana uygulanmaktadır 

(bakınız bölüm 3d). “Değişim Temsilcileri - Alman kalkınma işbirliği faaliyetlerinde çocuk ve gençlik 

hakları” Eylem Planı 2017 yılında sunulmuştur (bakınız bölüm 1e). 

10. Çocuk Haklarının uygulanmasına ilişkin eşgüdümlü işbirliği ve bilgi ve tecrübe paylaşımı aynı zamanda 

Bakanlıklar ile çeşitli hükümet düzeyleri arasında ve Sivil Toplum ile Taraf Devlet Raporu prosedürünün bir 

parçası olarak gerçekleşir ve bu şekilde devam edilecektir. 

11. Federal Eyaletlerin bazılarının çocuk hakları konusunda güncel stratejileri vardır veya bunları geçmişte 

uygulamıştır. Bu, Ek 1'de daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

c) Sözleşme'nin ve İhtiyari Protokollerin uygulanmasını koordine etmekten genel sorumlu kamu otoritesi 

12. İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Taraf Devlet Raporları uygulama sorumluluğu ile Almanya'nın federal sis-

teminde çocuk ve gençlik politikasının koordinasyonu için test edilmiş mekanizmalar konusunda Federal 

Aile İşleri, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığını işaret etmektedir (BMFSFJ). Çocuk hakları politi-

kasının etkin koordinasyonu federal düzeyde Federasyon ile Eyaletler arasında ve Eyaletler arasında, 

hükümet sistemine uygun bir şekilde geliştirilmeli ve bu koordinasyon prensip olarak resmi çalışma grupları 

ve komiteler aracılığıyla informal alışverişlerden merkezi veya ulusal bir koordinasyon organının ku-

rulmasına kadar uzanan farklı şekiller alabilir. Burada, yeni bir birim oluşturmanın mevcut kapasiteleri daha 

iyi kullanmaktan daha makul olup olmadığını tartmak her zaman önemlidir. Almanya'da mevcut ve uygun 

yapılar içinde kesişen konular koordine edilmektedir. Bunlar arasında Federal Eyaletler Gençlik ve Aile Ba-

kanları Konferansı, Yüksek Eyalet Gençliği ve Aile Otoriteleri Birliği, Federal Kara Eyalet Gençliği Ofisleri 

Birliği ve çeşitli Federasyon-Eyaletler çalışma partileri yer almaktadır. Çocuk hakları konusunda kapsamlı 

ve tutarlı bir politikanın uygulanması söz konusu olduğunda bu çerçevede iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu 

nedenle, çocuk hakları politikasını koordine etmek için federal düzeyde yeni bir ulusal ajansın kurulması 

gerekli görülmemektedir. 
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13. Federal düzeyde, Alman Federal Meclisi Çocuk Komisyonu bulunmaktadır. Eyalet düzeyinde, Aşağı 

Saksonya ve Bavyera Eyalet Meclisi'nde (2016'dan beri) Çocuk Komisyonları bulunmaktadır. Hesse ve Sak-

sonya-Anhalt, eyalet düzeyinde çocuk komiserleri kurmuştur. Rheinland-Pfalz ve Schleswig-Holstein'daki 

vatandaş komiserleri çocuklarla ilgili sorunlardan da sorumludur (bkz. Bölüm 1f ve Ek 2). 

14. İlk kez, Beşinci ve Altıncı Taraf Devlet Raporları, Almanya'da toplanan istatistiksel veriler ve kamu 

tarafından finanse edilen ampirik çalışmalara dayanarak çocuk haklarının uygulama durumuna ilişkin 

kapsamlı bir veri sunumu sunmaktadır (bakınız Ek 2 ). Raporlamada istatistiksel bilgilerin seçimi ve işlen-

mesi, Komite'nin ilgili kılavuz ilkelerine dayanmaktadır. Gelecekte, mevcut iyileştirilmiş verilere dayanarak 

bir çocuk hakları izleme sisteminin geliştirilmesi planlanmaktadır. 

15. Gelecekte Sözleşmenin uygulama durumunun değerlendirilmesini daha da kolaylaştırmak için, Alman 

İnsan Hakları Enstitüsü'nün BM Çocuk Hakları Sözleşmesine ilişkin İzleme Mekanizması şu anda çocuk 

hakları göstergelerine ilişkin pilot düzeyde örnekler geliştirmektedir. 

d) Sözleşmenin ve İhtiyari Protokollerin uygulanması için ayrılan bütçenin açıkça tanımlanması 

16. Ek 2, seçilen sektörlerdeki harcama örneklerini içeren genel bir görünüm içermektedir. Ancak bu, 

Sözleşmenin uygulanması için harcanan toplam kamu harcamalarının sadece bir kısmını gösterebilir. Daha 

fazla ayrıntı yukarıda belirtilen Ek’te verilmiştir. 

e) Uluslararası kalkınma yardımının sağlanıp sağlanmadığı 

17. 2017 yılında “Değişim Aracıları - Alman kalkınma işbirliği faaliyetlerinde çocuk ve gençlik hakları” 

Eylem Planı'nın yayınlanmasıyla birlikte, Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ilk kez 

gençleri sistematik olarak Alman devlet kalkınma işbirliğine hak sahipleri olarak entegre etme stratejisini 

yayınlamıştır. Eylem Planı, ortak ülkelerle ikili işbirliği, çok taraflı katılım ile sivil toplum, akademi ve 

endüstri sektörleri ile işbirliğini içermektedir. Kalkınma işbirliğini geliştirmenin ve genişletmenin yanı sıra, 

Almanya'nın çocuk haklarına saygı ve bu hakların uygulanmasına ilişkin uluslararası diyalogda öncü bir rol 

oynaması da bir başka hedeftir. BMZ, Eylem Planının uygulanmasını 2018 sonbaharında bir ara dönem 

raporu aracılığıyla izleyecek ve 2019'un sonunda durum değerlendirmesi yapacaktır. Almanya'nın insani 

yardımıyla finanse edilen faaliyetler ayrıca çocukların özel ihtiyaçlarına da hitap etmektedir. Somut faali-

yetlere örnekler Ek 1'de bulunabilir. 

18. Almanya'nın kamusal kalkınma işbirliği harcamaları 10,1 milyar €’dan (2012) 22,4 milyar €’ya (2016) 

yükselmiştir. Gayri safi milli gelirde (ODA oranı) kamu kalkınma işbirliğinin yüzdesi % 0,37'den (2012) % 

0,7'ye (2016) yükselmiştir. Bu da Almanya'yı dünyanın ikinci büyük kalkınma ortağı yapmaktadır. 
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f) Sözleşmenin ve İhtiyari Protokollerin uygulanmasını izlemek için bağımsız bir ulusal insan hakları ku-

rumunun varlığı 

19. Federal Hükümet, Komite'nin Sözleşme'nin ve İhtiyari Protokollerin uygulanmasının izlenmesine ilişkin 

tavsiyesini üstlenmiş ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Almanya'daki Sözleşmenin uygulanmasını izle-

mek üzere 2015 yılında Alman İnsan Hakları Enstitüsü'nde (DIMR) bağımsız bir İzleme Mekanizması kur-

muştur (Ortak Çekirdek Belgenin B.II.4 bölümüne bakınız). 

20. İzleme Mekanizmasının görevi, Almanya'nın Sözleşmenin uygulanmasını bağımsız olarak gözlemlemek 

ve izlemektir. Bunu yapmak için ÇHS uygulamasının ilgili durumunu araştırır, değerlendirir ve çocuk 

haklarıyla ilgili araştırmalar yürütür. Siyasi ve yasama alanlarına politik karar alma süreçleri ile ilgili 

tavsiyelerde bulunur, çocuklar ve çocuk refahıyla ilgili organlar arasındaki çocuk hakları konusunda daha 

farkındalığın artırılmasına katkıda bulunur; sivil toplum, kamu yetkilileri ve araştırma enstitüleri ile yakın 

çalışır. İzleme Mekanizması BMFSFJ tarafından desteklenmeye devam edecek ve uzun vadede güvence 

altına alınacaktır. 

21. Federal Hükümet, İzleme Mekanizmasının görev süresini, çocuk hakları ihlallerine ilişkin bireysel 

şikayetler almakla görevlendirilecek şekilde genişletmenin gerekli olduğunu düşünmemektedir. Çocuklardan 

veya temsilcilerinden bireysel şikayetler alan veya onları destekleyen ve tavsiye eden temas noktaları düşük 

eşikli olmalıdır, yani çocuklar için kolayca erişilebilir olmalı ve çocukların yakın yaşam ortamlarında 

bulunmalıdır. Almanya'da, özellikle belediyeler düzeyinde, bu tür çok sayıda temas ve şikayet noktası 

bulunmaktadır. 

22. 1 Ocak 2012’den itibaren Çocukların ve Çocukların Aktif Korunmasının Güçlendirilmesi Kanunu’yla- 

Sosyal Yasa'nın VIII. Kitabının 45. Bölümündeki Federal Çocuk Koruma Yasası (Bundeskinderschutzge-

setz-BKiSchG)- çalışma izni için önkoşul olarak tesislerdeki çocuk ve gençlerin haklarını korumak için 

katılım prosedürlerinin ve şikayet mekanizmalarının kurulması ve uygulanması çocuk ve gençlik refahında 

belirtilmiştir. 

23. 2018 Ağustos ayı itibariyle, çocuk ve gençlik refahı için hazır münferit vakalar hakkında tavsiyelerde 

bulunan ombuds ofisleri Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hesse, Aşağı Saksonya, Kuzey 

Ren-Vestfalya, Rhineland-Palatinate ve Saksonya'da bulunmaktadır. Schleswig-Holstein, eyalet genelindeki 

gençlik refahı ombuds ofislerinin ihtiyaç temelli yapılarını kurmayı amaçlayan bir projesi bulunmaktadır. 

Bunlar çocukların, gençlerin ve ailelerin bağımsız bilgi, danışmanlık ve çatışma arabuluculuğu sağlayarak 

haklarını kullanmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Rheinland-Pfalz ve Schleswig-Holstein'da Şikayet 

Ofisi vatandaşların Eyalet komiseri tarafından düzenlenmektedir. Gençlik refah bürolarından (n = 144) bir 

örneğe göre, gençlik refah bürosu bölgelerinin yaklaşık yarısı (% 47) 2014 yılında ailelerin gençlik refahı 

bürosu tarafından alınan veya alınmayan bir karardan memnun kalmazlarsa başvurabilecekleri (memurlara 

karşı şikayetlerden ayrı olarak, ki bu her zaman ilke olarak mümkündür)bir şikayet bürosuna sahiptir (çoğu 
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durumda gençlik refah bürosu tarafından görevlendirilen bir çalışanın bulunduğu). Çok az sayıda gençlik 

refah bürosu, bir seçenek olarak bölgesel kamu denetçilerine veya şikayet bürolarına işaret etmektedir. 

24. Bir pilot projenin parçası olarak, BMFSFJ “Çocuk ve Gençlik Refahı Çalışmaları Ombudsmanlığı” adlı 

bağımsız bir Federal Koordinasyon Ofisi  kurulmasını teşvik etmektedir. Bu ofis, mevcut kamu denetçiliği 

ofislerini istikrara kavuşturmak ve yenilerini oluşturmak da dahil olmak üzere ülke çapında ihtiyaç, soru ve 

gereksinimleri belirleyecek ve geliştirecektir. Pilot proje, çocuk ve gençlerin refahında gelecekteki bir Fed-

eral Ombudsmanlığı Koordinasyon Ofisi'nin kurulmasını ilerletmek için uygulamada deneyim toplamayı 

amaçlamaktadır. 

25. Çocuk ve gençlik refah bürolarının yanı sıra çocuk ve gençlik komiserleri de çocuklar için önemli temas 

noktalarıdır. Bunlar genellikle belediye düzeyindedir ve rollerini “oradaki çocukların ve gençlerin çıkar-

larının başarılı bir şekilde temsil edilmesini desteklemek” olarak kabul ederler. Ek 2'de çeşitli Federal ey-

aletlerde belediye düzeyindeki çocuk ve gençlik komiserleri ile çocuk ve gençlik refahı ofislerinin yanı sıra, 

eyalet düzeyindeki münferit ofislerin genel bir görünümü yer almaktadır. 

g) Sözleşmenin ilke ve hükümleri ile İhtiyari Protokollerinin yetişkinler ve çocuklar tarafından yaygın 

olarak bilinmesi için alınan önlemler 

26. Sözleşme ve İhtiyari Protokoller, özellikle çocuklara yönelik diğer bilgi ve broşürlerde olduğu gibi, in-

ternette ve yazılı olarak da serbestçe mevcuttur. BMFSFJ, çocuk haklarını tanımak ve geliştirmek için rapor 

döneminde “Çocukların haklarına yönelik faaliyetlerin güçlendirilmesi” başlıklı kampanyayı yürütmüştür. 

Çok sayıda festival ve yıldönümü etkinliği de çocuk haklarının bilinmesini sağlamaktadır. Daha ayrıntılı 

bilgi Ek 1'de bulunabilir. 

Okul müfredatında Sözleşme ile ilgili bilgiler. 

27. Federal sistem nedeniyle, okul sistemi eyaletlerin sorumluluğundadır. Eyaletlerde, tüm okul düzeylerin-

deki çocukları haklarına göre yeniden eğitmek için öğretim modülleri ile çok sayıda ve çeşitli girişimler 

bulunmaktadır. Çocuklar ayrıca politik eğitim çalışmaları ve politik gençlik eğitiminin bir parçası olarak 

haklarını öğrenirler. Federal Sivil Eğitim Ajansı ve BMFSFJ bu amaçla çeşitli önlemler almaktadır. 

Çocuklarla çalışan uzmanlar için ileri eğitim programları. 

28. Almanya'da hâkimlerin ve savcıların eğitimine özel önem verilmektedir. Federal sistem nedeniyle, ilgili 

Federal eyaletler bundan sorumludur. Buna ek olarak, Federal Yargı Akademisi - Federasyon ve eyaletler 

tarafından ortaklaşa finanse edilen bölgelerarası bir ileri eğitim kurumu - ve Federal Adalet Ofisi tarafından 

düzenli aralıklarla etkinlikler düzenlenir ve bunlar aynı zamanda çocuk haklarıyla ilgili konularla da 

ilgilenmektedir. Ek 1, Federasyon ve eyaletlerin adalet alanında mevcut eğitim faaliyetleri hakkında bilgi 

içermektedir. 
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29. Yargı personeline ek olarak, çocuk haklarıyla ilgili ileri ve gelişmiş eğitim faaliyetlerinden oluşan hedef 

grup, çocuklarla çalışan diğer uzman gruplarını içermektedir. Federasyon ve eyaletler tarafından alınan uy-

gun önlemler Ek 1'de listelenmiştir. 

Medyanın, çocuklar için uygun bir şekilde Sözleşme'nin farkındalığını artırmaya bağlılığı. 

30. Anayasa’nın 5. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendinde garanti edilen medyanın özgürlüğü, medyanın 

Devletten bağımsızlığı ve program yapma özerkliği nedeniyle, Devlet Almanya'daki medya sağlayıcılarının 

program yapması üzerinde herhangi bir etki uygulamayamaz. Hiçbir düzenleme veya talimat oluşturulamaz. 

Bu nedenle başka hiçbir önlem alınmamış, yardım veya teklif sunulmamıştır. Bundan bağımsız olarak, kamu 

haklarına göre faaliyet gösteren medya tarafından çocukların haklarını çocuk dostu bir şekilde duyurmak 

için çok sayıda girişimde bulunulmuştur. Daha fazla ayrıntı Ek 1'de bulunabilir. 

h) Raporların ve gözlemlerin yaygın olarak erişilebilir hale getirilmesi için alınan veya öngörülen ça-

balar 

31. Üçüncü ve Dördüncü Taraf Devlet Raporları basılı formda broşür olarak yayınlanmıştır ve ayrıca inter-

netten serbestçe erişilebilir durumdadır. Sonuç Gözlemleri de dahil olmak üzere Alman Taraf Devlet Raporu 

prosedürlerinin bir arşivi DIMR web sitesinde bulunabilir. Federal Hükümet tarafından kabul edildikten 

sonra, Beşinci ve Altıncı Raporlar bilgi için Alman Federal Meclisi'nin sorumlu Komitelerine gönderilecek 

basılı olarak ve İnternet üzerinden kamuya açıklanacaktır. Ayrıca Beşinci ve Altıncı Raporlar ile Sonuç 

Gözlemlerinin çocuk dostu dilde ilk kez yayınlanması planlanmaktadır. 

i) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 

32. “Ulusal Koalisyon Almanya - BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Uygulanması Ağı” (NC), Sözleşmenin 

sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanmasının izlenmesinde özel bir rol oynamaktadır. BMFSFJ 

tarafından finanse edilen UKA, sivil toplum perspektifinden ek bir rapor sunacaktır. Son Taraf Devlet 

Raporu prosedüründe olduğu gibi, UKA çocuklar ve gençleri dahil edecek ve Sözleşmenin uygulanma du-

rumuna ilişkin değerlendirmesini ayrı bir biçimde yayınlayacaktır. 

33. Beşinci ve Altıncı Raporların hazırlanmasından önce sivil toplum kuruluşlarına (STK) danışılmış ve 

yazılı beyanda bulunmaya davet edilmişlerdir. Almanya Çocuk Yardımları Kurumu Çocuk Hakları Koordi-

nasyon Ofisi (DKHW) BMFSFJ tarafından, Taraf Devlet Raporu hazırlanmadan önce haklarının uygu-

lanmasına ilişkin olarak çocukların ve gençlerin görüşlerini almak üzere görevlendirilmiştir. Rapor, Ek 

3'teki Taraf Devlet Raporuna eklenmiştir. Ek 3'teki raporun sonuçları, toplantılarda Federal Bakanlıklara ve 

Federal eyaletlere sunulmuş ve daha sonra yukarıda belirtilen ifadelerle birlikte çocuklara ve gençlere 

sunulmuştur. Sivil toplumla ilgili daha fazla istişare, Rapor Komite'ye sunulduktan sonra yapılacaktır. 
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Çocuk hakları ve ekonomi 

34. Almanya, şirketlerin çocuk hakları da dahil olmak üzere hiçbir hakkı ihlal etmemelerini sağlamak için 

endüstriye yönelik açık bir yasal çerçeveye sahiptir. Yine de ihlaller olması durumunda, medeni, ceza ve 

idare hukuku çerçevesinde çözüm sağlamak için önlemler mevcuttur. 

35. Dolayısıyla, örneğin, mutlak veya üçüncü taraf haklarını ihlal eden bir şirket medeni hukuk uyarınca 

durdurulmak; vazgeçmek ve suçluluk durumunda tazminat ödemek zorunda kalabilir. Hakların ihlali bir suç 

teşkil ettiği sürece, suçlular ve katılımcılar ceza hukuku kapsamında kovuşturulabilir. Yürürlükteki yasaya 

uygun olarak, belirli koşullar altında tüzel kişi veya topluluk olarak örgütlenmiş şirketlere para cezası uygu-

lanabilir. Aynı şartlar altında, bir yöneticinin denetim görevini ihlal etmesi nedeniyle ceza gerektiren bir 

suçun işlendiği şirketlere para cezası verilebilir. Şirketler için yaptırımlara ilişkin mevzuat Koalisyon An-

laşması uyarınca revize edilecektir. 

36. İdari önlemlerin temeli, Ticaret Düzenleme Kanunu'nda (Gewerbeordnung - GewO) yer alan hükümlerle 

sağlanmaktadır. Kanun - bu Yasanın 35. bölümü / güvenilmezlik durumlarında ticaretin yasaklanması - 

savcılık makamlarının, tacirin güvenilmezliğinin çocuk ve insan haklarına aykırı eylemlerinin bir sonucu 

olduğu kanaatine varmaları halinde vaka bazlı müdahalesine vermektedir. 

37. Sözleşmenin 3. maddesinin 1. fıkrası uyarınca., Almanya'daki çocukların yüksek yararını etkileyen 

işlemlerle ilgili bütçe önlemlerinde çocuğun yüksek yararının göz önünde bulundurulduğu, ör. finansal 

yardım için finansman yönergeleri buna göre formüle edilerek sağlanmalıdır. 

38. Federal Kabine, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ve Uluslararası Çalışma Örgü-

tü'nün (ILO) temel çalışma standartları da dahil olmak üzere, hem bağlayıcı olan hem de bağlayıcı olmayan 

mevcut insan hakları belgelerine atıfta bulunan “Koru – Saygı Göster - Çözüm” çerçeve kavramına uygun 

olarak 2016 sonunda İş ve İnsan Hakları Ulusal Eylem Planını (NAP) kabul etmiştir. NAP ayrıca bir insan 

hakları standardı olarak çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasına 

yönelik tedbirleri de içermektedir. NAP'de Federal Hükümet, tüm şirketlere karşı insan haklarına saygı ko-

nusundaki beklentilerini, insan haklarına ilişkin özen gösterme görevinde yer alan beş temel unsur temelinde 

formüle etmektedir. Şirketler tarafından insan hakları ile ilgili bu özen görevinin uygulanması, 2018'den 

itibaren bir izleme prosedüründe her yıl yeniden gözden geçirilecektir. Koalisyon Anlaşması, Federal 

Hükümetin ulusal olarak yasal düzenlemeler yapmasına ve eğer NAP 2020’nin etkili ve kapsamlı değer-

lendirmesi şirketler tarafından üstlenilen gönüllü girişimlerin yetersiz olduğu sonucuna varılması halinde 

AB çapında düzenlemeler yapmasına imkan tanımaktadır. 

39. Sürdürülebilir Tekstil Ortaklığı ile küresel tekstil tedarik zincirlerinde insan haklarının yanı sıra sosyal 

ve çevresel standartların daha iyi gözetimi de sürdürülmektedir. 2018'den itibaren, Tekstil İttifakı'ndaki tüm 

şirketler, tazminata erişim de dahil olmak üzere, çocuk ve zorla çalıştırma vakalarıyla başa çıkmak için bir 

prosedür oluşturmalıdır. 
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40. Federal Hükümet ayrıca ILO'nun “Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Programı”nı (IPEC) 

desteklemektedir ve çocuk işçiliği olmayan bir dünya için ILO'nun “İttifak 8.7” sinde yer almaktadır. 

41. Federal Hükümet, çevre kirliliğinin çocuklar üzerindeki hususi etkisine ilişkin sağlık açısından önemini 

de ele almaktadır. Alman Çevre Ajansı (UBA) ayrıca, en son Alman Çevre Sağlığı Çalışması'nda 2014-2017 

döneminde çocukların ve gençlerin maruziyetini araştırmıştır. Kalite güvence süreci tamamlandıktan ve ver-

iler değerlendirildikten sonra, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik eylem önerileri de dahil olmak 

üzere, bu veriler yayınlanacaktır. 

2. Çocuğun tanımı (madde 1) 

42. Alman hukukunda küçüğün statüsü, Sözleşme'de kullanılan çocuğun tanımına karşılık gelir. Küçükler 

henüz 18 yaşında olmayan kişilerdir. Alman hukuk sisteminde çocuk kavramına ve bireysel hükümler 

hakkında daha fazla bilgi, önceki Taraf Devlet Raporlarında bulunabilir. 

43. Raporlama döneminde asgari evlenme yaşı ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Alman yasalarına göre 

evlenme yaşı, Çocuk Evlilikleriyle Mücadele Yasası'nın (Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen) 22 

Temmuz 2017'de yürürlüğe girmesinden bu yana istisnasız 18 olarak belirlenmiştir. 

3. Genel ilkeler (madde 2, 3, 6 ve 12) 

a) Ayrımcılık yapmama (madde 2) 

44. Ortak Çekirdek Belgenin B.II.1.a.bb ve C bölümleri, Alman hukuk sisteminde eşitlik haklarının yapısı, 

ayrımcılık yapmama ve eşitlik hakkında bilgiler içermektedir. Ayrıca Federal Hükümetin ilgili komisyon 

üyelerinden ve B II 3 g-i bölümlerinde Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesinden bahsedilmektedir. 

45. Federal Hükümet, özellikle göç ve mülteci kökenli çocuklar için de çocuk gündüz bakım hizmetlerine 

eşit erişimi hazırlamak ve desteklemek amacıyla, “Dil çocuk gündüz bakım merkezleri: Çünkü dil dünyanın 

anahtarıdır” ile kendi federal programlarını desteklemektedir. ve “Çocuk gündüz bakım merkezinde iyi bir 

başlangıç: Erken eğitim için köprüler kurmak”. Diğer bir amaç, engelli çocukların çocuk gündüz bakımına 

daha iyi dahil edilmesidir. Eyaletler ayrıca çocuk gündüz bakımındaki eşitsizlikleri gidermek veya azaltmak 

için adımlar atmıştır. Daha fazla ayrıntı için bölüm 8a ve Ek 1'deki ilgili kısma bakınız. 

46. Almanya'daki okula katılım Eyalet mevzuatı ile düzenlenmektedir. Amaç, engelli çocukları ve gençleri 

genel eğitim sistemine dahil etmek ve devlet okullarında engelli olan ve olmayan öğrencilerin, ister aynı 

eğitim hedefleriyle veya ister farklı hedeflerle, beraber eğitim almalarını sağlamaktır. Birlikte yaşayan ve 

öğrenen engelli ve engelsiz çocuklara daha fazla öncelik verilmekte, böylece engelli çocuklar ayrımcılıktan 
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korunmaktadır. Kapsayıcı eğitim de dahil olmak üzere engelli çocukların hakları hakkında daha fazla bilgi 

için bölüm 7'ye bakınız. 

47. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin (BM EHS, bkz. Ek 1) federal düzeyde ve eyalet 

düzeyinde kabul edilen eylem planları, kapsayıcı okul sisteminin daha da genişlemesine zemin hazırla-

maktadır. Federal Hükümet tarafından, engelli kişilerin ve örgütlerinin katılımıyla, 2016 yılında 13 eylem 

alanı ve 175 yeni önlem ile, revize edilmiş BM EHS Ulusal Eylem Planı 2.0'ı (NAP 2.0) kabul edilmiştir. 

NAP 2.0 engelli insanların dahil edilmelerini ve katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, onların herhangi 

bir tür ayrımcılığa maruz kalmadan kapsayıcı bir toplumun ortasında kendi kaderini tayin eden bir yaşam 

sürmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. NAP 2.0'ın amaçlarından biri, daha iyi hizmetler sunarak ve daha 

fazla katılım yoluyla engelli çocukların gelişimini en başından itibaren teşvik etmektir. 

48. Göçmen kökenli çocuklar dilbilgisi olmayan okullarda açıkça fazla temsil edilmektedir. Bununla 

birlikte, sosyoekonomik arka plan dikkate alınırsa, hem göçmen kökenli olan ve olmayan 15 yaşındaki 

çocuklar 2012 yılında karşılaştırılabilir oranlarda ilgili okul türlerine katılmıştır. Son karşılaştırmalı eğitim 

çalışmaları da göç kökenli çocukların ve gençlerin okuma becerilerinde önemli bir gelişme gözlemlemiştir. 

Diğer şeylerin yanı sıra, eyaletler son yıllarda öğrenciler için yeterlilik odaklı, ihtiyaç temelli bireysel destek 

sağlama yaklaşımını sürdürmüş, dil destek önlemlerini büyük ölçüde genişletmiş, öğretmen eğitimini ve 

daha fazla eğitimi reform etmiş ve ebeveynlerle çeşitli işbirliği olanaklarını artırmıştır. Ek 1'de, göç ya da 

mülteci geçmişi olan çocuklara yönelik ayrımcılıkla mücadele için çeşitli önlemlerin bir özeti yer almak-

tadır. Mülteci çocuklar için okullarda eğitim ile ilgili özel bilgiler bölüm 9a'da bulunabilir. 

49. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Ajansı, etnik köken, din veya inanç, yaş, cinsiyet, cinsel kimlik veya 

engellilik temelinde ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünen herkese ilk yasal danışmanlık sunmaktadır. 

2014'ten 2017'ye kadar toplam 288 danışmanlık talebi çocuklarla ilgilidir. Ayrımcılık deneyimi öncelikle 

etnik köken / ırksal ayrımcılık (% 31), engellilik (% 31) gibi özelliklerle bağlantılıdır ve genelde kamusal 

eğitim ile daha az ölçüde özel hizmet sağlayıcılarına ve mallara erişim ile ilgilidir. Daha fazla bilgi için Ek 

2'ye bakınız. Hesse ayrıca 2015 yılında eyalet düzeyinde bir ayrımcılıkla mücadele ofisi kurmuştur. 

50. Almanya, çocuklara yönelik ayrımcılıkla cinsiyet, cinsel kimlik veya yönelim, köken veya siyasi 

görüşler ve ırk ayrımcılığına karşı pek çok önlemle mücadele etmektedir. Bazıları Ek 1'de ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır. 

 b) Çocuğun yüksek yararı (madde 3) 

51. Önlemler ve projeler, prensip olarak çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri dikkate almaktadır. Önlem-

lerin genç nesiller üzerindeki etkisini incelemek ve tanımlamak için BMFSFJ, Alman Kamu Yönetimi 

Araştırma Enstitüsü (FÖV) tarafından yürütülen bir projeyi desteklemektedir: Gençlik Kontrolü Mükem-

meliyet Merkezi. 
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52. 11 Ekim 2016 tarihli Yasa ile, Aile Konuları ve Çekişmesiz Konularda Prosedür Yasası'nda (Gesetz über 

das Verfahren, Familiensachen ve Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - FamFG) ikamet, 

erişim hakkı veya çocuğun teslim edilmesi ile ilgili bazı ebeveyn-çocuk davalarında ve çocuğun yüksek 

yararının tehlikeye atılmasıyla ilgili davalarda aşırı uzun süreçlerden kaçınmak adına önleyici başvuru 

mekanizması oluşturulmuştur. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı Ek 1'de bulunabilir. 

53. Eyalet düzeyinde, çocukları etkileyen eylemlerde öncelikli olarak çocuğun yüksek yararını göz önünde 

bulunduracak çok çeşitli önlemler mevcuttur. Örneğin Rheinland-Pfalz'da, yasalar ve yönetmelikler hazır-

lanırken karar almanın bir yönü olarak çocuğun yüksek yararını sağlamak amacıyla çocuk dostu ve aile 

dostu olabilirlik incelemesi başlatılmıştır. Bu ve diğer önlemler hakkında daha fazla bilgi için Ek 1'e bakınız. 

Yaşam, hayatta kalma ve gelişme hakkı (madde 6) 

54. Yaşam hakkının Anayasa’ya bağlanması da dahil olmak üzere, Alman hukuk sistemindeki insan hakkı 

tezahürleri, Ortak Çekirdek Belgenin B.II.1.a.aa bölümünde açıklanmaktadır. Ek 2'de çocuk ölümleri ve 

ölüm nedenleri hakkında istatistiki veriler bulunmaktadır. 

d) Çocuğun görüşlerine saygı (madde 12) 

55. Üçüncü ve Dördüncü Taraf Devlet Raporları, Sözleşme'nin 12. maddesi ile ilgili yasal hükümlerin bir 

açıklamasını içermektedir. Buna ek olarak, çocukların ayrıca Anayasa’nın 17. maddesi uyarınca Federal 

Meclise, eyalet, belediye ilçe meclisleri ile diğer (yetkili) kamu hukuku kurumlarına ve otoritelere başvuru 

hakları olduğu da belirtilmelidir. Üçüncü ve Dördüncü Taraf Devlet Raporları oy kullanma hakkını da ele 

almaktadır. Baden-Württemberg'deki oy kullanma yaşı son yıllarda belediye seçimlerinde 18'den 16'ya 

düşürülmüş, bu aynı zamanda Schleswig-Holstein'daki eyalet meclisi seçimlerinde (oy kullanma hakkı daha 

önce yerel yönetim düzeyinde 16 yaşından itibaren uygulanmıştır), Brandenburg ve Hamburg'daki belediye 

ve eyalet meclisi seçimlerinde de geçerlidir. 

56. 2009 yılında yürürlüğe giren aile meselelerinde ve çekişmeli olmayan meselelerde yargılama reformu, 

diğer hususların yanı sıra, özellikle usul danışmanı kurumunun tesisi (Aile Konuları ve Çekişmeli Olmayan 

Konularda Prosedür Yasası'nın 158. bölümü) ile ilgili çocuğun katılım ve birlikte karar verme haklarını 

güçlendirmiştir. Görevleri, çocuğun mahkeme işlemlerindeki menfaatlerini belirlemek, savunmak ve çocuğu 

yargılamanın seyri ve onları etkileme olasılıkları hakkında bilgilendirmektir. Yakın tarihli bir yasal 

gerçekler çalışmasının sonuçlarına göre, usul danışmanı kurumu bir bütün olarak değerini kanıtlamıştır. Usul 

danışmanının atanmasının, ayrıca, ebeveyn ve çocuk davalarında çatışmalara rızaya dayalı çözümler bulma 

üzerinde olumlu bir etkisi olmuştur. 

57. Federal Çocuk Koruma Yasası, çocuklara, velayeti olan kişinin bilgisi olmadan, acil bir durum ve 

çatışma durumu nedeniyle gerekliyse, kişisel velayeti olan kişiye bilgi verilmesi durumunda danışmanlığın 

amacının boşa çıkacağı şartı ile (Sosyal Yasa'nın VIII. Kitabının 8. bölümü 3. alt bölümü), bağlayıcı bir 

danışmanlık alma hakkı vermektedir. 2014 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, gençlik refahı 
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ofislerinin dörtte üçü (% 77), yukarıda bahsedilen ebeveynlerden bağımsız olarak danışmanlık alma olasılığı 

hakkında bilgi vermektedir. 

58. Üçüncü ve Dördüncü Taraf Devlet Raporları, çocukların okula katılımı hakkında bilgi içermektedir. 

59. Gençlik dernekleri ve federasyonları (“Gençlik Konseyleri”) de gençlerin kaygılarını dile getirmekte ve 

gençleri siyasi olarak yeniden desteklemektedir. Sadece Federasyon aracılığıyla desteklenen federal 

dernekler yaklaşık altı milyon genci temsil etmektedir. 2015 yılında, Almanya'daki gençlik refahı ofislerinin 

yaklaşık üçte ikisinde toplam 388 Gençlik Konseyi vardı. Çocukların katılımı aynı zamanda BMFSFJ 

tarafından 2015 yılından beri uygulanmakta olan “Gençlerin yaşaması için uygun bir toplum yaratmak” 

başlıklı gençlik stratejisinin temel bir bileşenidir. Koalisyon Anlaşması, Federal Hükümetin Ortak Gençlik 

Stratejisinin geliştirilmesini öngörmektedir. Stratejinin uygulanması şu anda bakanlıklararası bir çalışma 

grubunda hazırlanmaktadır. Bu konuda ve 18 yaş altı çocuklar için “U 18 Wahl (Seçim)” seçim projesi 

hakkında daha fazla bilgi Ek 1'de bulunabilir. 

60. Eyaletler düzeyinde, birkaç eyaletin ilgili Belediye Kodları, çıkarları etkilendiğinde çocukların ve 

gençlerin katılımına imkan veren yasal hükümler içermektedir. Bu konu ile çocukların ve gençlerin 

katılımını artırmaya yönelik diğer önlemler hakkında daha fazla bilgi Ek 1'de sunulmaktadır. BMFSFJ 

tarafından finanse edilen “Yerel politikalarda çocuklar ve gençler için temsili katılım biçimleri” başlıklı pro-

jenin bir parçası olarak 202 yetişkin irtibat kişisi ile belediye düzeyinde görüşülmüştür. Analizin amacı, bu 

çocukların ve gençlik temsilciliklerinin başarılı olabileceği koşulları ve karşılamaları gereken kalite kriterle-

rini göstermektir. Ankete göre, bu kriterler tüm Alman belediyelerinin yaklaşık % 5'inde karşılanmaktadır. 

Komitelerin oluşumu ve yapısı ile ilgili bazı önemli sonuçlar Ek 2'de bulunabilir. 

4. Sivil haklar ve özgürlükler (mad. 7, 8 ve 13-17) 

61. Ortak Çekirdek Belge B. II.’de hem çocukların hem de yetişkinlerin sahip olduğu medeni haklar ve 

özgürlük hakları da dahil olmak üzere anayasal olarak garanti edilen temel hakların ayrıntılı bir açıklaması 

bulunmaktadır. 

a) Doğum kaydı, adı ve uyruk (madde 7) 

62. İç hukuk kapsamındaki uygulanabilir durum, Almanya'da doğan mülteci ve sığınmacıların çocukları da 

dahil olmak üzere tüm çocukların, mümkün olan en kısa zamanda medeni statü belgesi olarak doğum belgesi 

veya onaylı sicil çıktısı almasını sağlamaktadır. Nüfus Dairesi ebeveynler hakkında, 21.4.7 no.lu Madde ile 

birlikte, 35. alt bölüm (1), 1. cümle uyarınca, Medeni Hal Yönetmeliğinin (Personenstandsverordnung - 

PStV) uygun kanıta sahip değilse Medeni Hal Yasası Genel Yönetmeliği'nin (Allgemeine Verwaltung-

svorschrift zum Personenstandsgesetz), Nüfus Dairesi doğum girişinde ebeveynlerin kimliğinin ispat 

edilmemesi ve dolayısıyla çocuğun isminin delilinin bulunmaması konusunda açıklayıcı bir zeyilname içer-

melidir. Bu durumda Nüfus Dairesi, ek doğum belgesi girilene kadar doğum belgesi yerine ilgili doğum si-
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cilinden yalnızca tasdikli bir çıktı verebilir (Medeni Hal Yönetmeliğin 35.bölümü, 1. Alt bölüm , 2. fıkrası). 

Nüfus cüzdanı ve sicilden alınan tasdikname yasal olarak eşdeğerdir. Doğum kaydının kanıtı olarak işlev 

görürler ve örneğin sosyal yardımlara, sağlık hizmetlerine veya eğitime erişmek için gereklidirler. Bununla 

birlikte, açıklayıcı bir notun eşlik ettiği ayrıntıların delil niteliği sınırlıdır. 

b) Kimliğin korunması (madde 8) 

63. Hamile Kadınlara Yönelik Yardımın Genişletilmesi ve Gizli Doğumun Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

(Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt - SchwHiAus-

bauG) tıbbi tesislerin dışında gerçekleşen gizli doğumlardan kaçınmak ve yeni doğanların anonim olarak 

bırakılmasını, terk edilmesini veya öldürülmesini önlemek amacıyla 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Bu nedenle, Gebelikte Çatışmalardan Kaçınma ve Çatışmalarla Mücadele Yardımı Yasası’nın 

(Schwangerschaftskonfliktgesetz - SchKG) 25. bölümü ve devamında sunulan yeni hükümler, belirli bir 

sorun nedeniyle kimliğini açıklamak istemeyen hamile kadınların çocuklarını anonim ve tıbbi olarak güvenli 

bir ortamda -bir obstetrik tesis veya kendi seçtiği bir ebe ile- doğum yapmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca 

annelere 16 yıl kimliğini saklama, gizli doğan çocuklara ise 16 yaşına geldikten sonar biyolojik annelerinin 

kimliğini sorgulama fırsatı vererek kendi soylarını tanıma hakkını garanti etmektedir. Prosedür aynı zaman-

da tüm ilgililere eylemleriyle ilgili hukuki güvenlik/belirlilik sunmaktadır. 

64. Kanunun uygulanmasının bir parçası olarak, psikososyal çatışma durumlarında hamile kadınlar için “ih-

tiyacı olan hamile kadınlar - anonim ve güvende” yardım hattı oluşturulmuş, böylece Almanya'daki 

danışmanlık sistemine düşük eşikli erişim sağlanmıştır. Yardım hattı bir telefon hizmetinden ve çevrimiçi 

olarak e-posta veya sohbet yoluyla danışmanlık alma imkanından oluşmaktadır. Yardım isteyenler ücretsiz, 

güvenle ve anonim olarak bir ilk danışma alır ve istedikleri takdirde yerel danışma merkezlerine 

yönlendirilir. Gerekirse, danışmanlık engelsiz olarak 17 yabancı dilde sağlanabilir. Federasyon, mevcut 

yardımı tanıtmak için 2014 yılından bu yana ülke çapında bir bilgilendirme kampanyası yürütmektedir. 

65. Hamile kadınlara sunulan yardım, etkilenen kişiler tarafından iyi karşılanmaktadır. İhtiyaç sahibi yak-

laşık 1.300 hamile kadın, 2014 yılı sonu ile 2016 yılı Eylül ayı arasında bir hamilelik danışma merkezinde 

danışmanlık almıştır. Aynı dönemde ülke genelinde toplam 249; Haziran 2018 itibariyle 465 gizli doğum 

gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, Hamile Kadınlara Yönelik Yardımın Genişletilmesi ve Gizli Doğumun 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un getirdiği gizli doğum imkanı tıbbi açıdan refakatsiz doğumların sayısını 

azaltmıştır. Bir trend analizine göre, Mayıs 2015 ile Eylül 2016 arasında kadınların yaklaşık yüzde 40'ı gizli 

doğumu çocukları anonim olarak bırakmaya/terketmeye alternatif olarak kullanmıştır. 

66. Gizli doğum servisine ek olarak, Almanya'da bebek kutuları kullanmak hala mümkündür. 2000 ve 2010 

yılları arasında ülke çapında bebek kutusuna toplam 278 çocuk yerleştirilmiştir. Hizmet öncelikle gizli 
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doğumu imkansız olan veya ihtiyacı sahibi hamile kadınlara yönelik yardımdan faydalanamayan kadınlara 

yöneliktir.1 

c) İfade özgürlüğü ve bilgi arama, alma ve verme hakkı (madde 13) 

67. İfade özgürlüğü hakkı Almanya'da Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Daha fazla ayrıntı Birinci ve 

İkinci Raporlarda bulunabilir.2 

d) Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı (madde 14) 

68. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı Almanya'nın önceki raporlarında açıklanmıştır.3  

e) Dernek kurma özgürlüğü ve barışçıl toplantı özgürlüğü (madde 15) 

69. Dernek kurma özgürlüğü ve barışçıl toplantı özgürlüğü ile ilgili düzenlemeler ve önlemler Birinci ve 

İkinci Raporlarda açıklanmıştır 4. 

f) Gizliliğin korunması (madde  16) 

70. Gizliliğin korunmasına ilişkin düzenlemeler ve önlemler İlk Rapor’da açıklanmıştır.5 

g) Çeşitli kaynaklardan bilgiye erişim ve çocuğun sağlığına zararlı maddelerden koruma (madde  17) 

71. Çocuklar ve çocuklar, kamuya açık erişilebilir kaynaklardan engelsiz bilgi edinme konusunda temel 

haklara sahiptirler (Anayasa'nın 5. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi). Çocukların ve gençlerin korunması, 

geliştirilmesi, güçlendirilmesi, kapsanması ve katılımı sağlanacaktır. Federasyonun Gençliği Koruma Yasası 

(Jugendschutzgesetz - JuSchG) ve Medyada Küçüklerin Korunması için Eyaletlerarası Sözleşme (JMStV) 

bunun yasal dayanağını oluşturmaktadır. Düzgün koruma standartları, her iki düzenlemede yer alan birbirine 

bağlı hükümler tarafından garanti edilmektedir. 

72. Medya yakınsama ve mobil hizmetlerin mobil kullanımı yoluyla medyada çocukların ve gençlerin ko-

runmasına yönelik talepler değişmiştir. Dijital medya çocuklar ve gençler için birçok fırsat sunmaktadır. 

Aynı zamanda, çocuklar ve gençler bu tür medyaya 7/24 ve herhangi bir yerden erişebilir, ki bu onları büyük 

yeni risklere maruz bırakabilmektedir. Siber zorbalık, sanal istismar ve cinsel şiddetteki artış, bağımlılık ve 

çevrimiçi olarak kendine zarar vermeye teşvik endişe verici boyuttadır. Küçüklerin medyada modern ko-

runması, çocukların ve gençlerin zararlı içerikten korunmasını sağlamalı, haklarının ve verilerinin 

gizliliğinin korunmasını garanti etmeli ve medya okuryazarlığını artırmak için gerekli araçları geliştirmelid-

ir. Bu nedenle Koalisyon Anlaşması, eyaletlerin yetkinliğe ilişkin hukuk bağlamında sorumluluklarını da 

göz önünde bulundurarak çocukların ve gençlerin medyada korunması için Gençliği Koruma Kanununda ve 

Medyada Küçüklerin Korunması Hakkında Eyaletlerarası Anlaşmada geçerli ve tutarlı bir yasal çerçeve 

oluşturulmasını öngörmektedir. 

                                                 
1 German Youth Institute: “Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland – Fallzahlen, Angebote, Kontexte” 2011 
2 para. 29 CRC/C/11/Add. 5; paras. 351 et seqq. CRC/C/83/Add. 7 
3 paras. 32 et seq. CRC/C/11/Add. 5; paras. 354 et seq. CRC/C/83/Add. 7; paras. 110 et seqq. CRC/C/DEU/3-4 
4 para. 34 CRC/C/11/Add. 5; paras. 356 et seqq. CRC/C/83/Add. 7 
5 para. 35 CRC/C/11/Add. 5 
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73. Eyaletlerarası Yayın Sözleşmesini Değiştiren 19. Kanunun (Rundfunkänderungsstaatsvertrag) beraber-

inde getirdiği Küçüklerin Medyada Korunması Hakkında Eyaletlerarası Anlaşma reformu 1 Ekim 2016 tari-

hinde yürürlüğe girmiştir. Bu reformun sonucu, Gençliği Koruma Yasası kapsamında yer alan yaş grupları, 

Küçüklerin Medyada Korunması Hakkında Eyaletlerarası Anlaşmada yer alan yayın ve telemedia için de 

kabul edilmiştir. Çevrimiçi ve çevrimdışı sektörlerde yaş derecelendirmelerinin karşılıklı olarak tanınması, 

medyanın yakınlaşmasını dikkate alır. Gençleri koruma programları için gereklilikler de belirtilmiştir. Uy-

gun teknik gençlik medyası koruma sistemleri ile ilgili olarak Medyada Küçüklerin Korunmasına İlişkin 

Devletlerarası Anlaşma'nın 11. bölümünde yer alan tanınmış gönüllü öz-düzenlemelerin gözden geçirilmesi 

sorumluluğunun bağlanması, gönüllü öz-düzenleme fikrini geliştirmektedir. Aynı zamanda, reşit olmayan-

ların korunmasına yönelik maddi hukuk kapsamındaki gereklilikler modernize edilmiştir. Reform ayrıca 

uzun vadede “jugendschutz.net”in finansmanını sağlamayı da amaçlamaktadır. 

74. Federasyon ve eyaletler tarafından işletilen “jugendschutz.net” Mükemmeliyet Merkezi, çocuklar ve 

gençler için özel öneme sahip hizmetleri sistematik olarak izler ve gelen şikayetleri işler. Mükemmellik 

Merkezi, web'i daha güvenli hale getirmek için girişimleri ve şirketleri desteklemekte, küçükleri gelişimleri-

ni tehlikeye atabilecek, korkutabilecek veya engelleyebilecek çevrimiçi içeriklere odaklanmakta, 

sağlayıcıları küçüklerin korunmasına uymaya ve hizmetleri buna göre değiştirmeye, silmeye veya erişilemez 

hale getirmeye teşvik etmektedir. 

75. Yeni uzman birimi “Çocuk ve gençlik medyasının korunması, önlenmesi ve halkla ilişkilerin daha da 

geliştirilmesi” Temmuz 2017'de Küçükler İçin Zararlı Medya Federal İnceleme Kurulunda kurulmuştur ve 

Federal İnceleme Kurulunun yasal yetkisine dayanarak sürdürülebilir gençlik medyası koruması için mevcut 

ve gelecekteki güçlükleri şekillendirmektedir. 

76. Almanya'da çocukların ve gençlerin medya becerilerini geliştirmek ve desteklemek için çok çeşitli bilgi 

materyalleri hazırlanmakta ve gençlik medyası çalışmaları ile projeleri alanlarındaki kurumları finanse et-

mek teşvik edilmektedir. Ek 1'de bazı örnekler bulunmaktadır. 

5. Çocuğa karşı şiddet (madde 19, 24 (3), 28 (2), 34, 37 (a) ve 39) 

a) Şiddet, taciz ve ihmalden korunma (madde 19) 

Çocuklara karşı şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele. 

77. Federal Çocuk Koruma Yasası, 1 Ocak 2012'ye kadar yürürlüğe girmiştir. Federal Çocuk Koruma 

Yasası, çocuk ihmali ve istismarıyla ilgili önlemeyi artırmakta ve çocuğun yüksek yararının tehlikeye atıl-

ması durumunda gençlik refahı çalışmasının kamu finansmanı müessesesinin koruyucu yetkisinin altını çiz-

mektedir. 
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78. Önleme söz konusu olduğunda, BMFSFJ, 2017 Çocuk Korumasında İşbirliği ve Bilgi Kanunu'nun (Ge-

setz zur Kooperation und Information im Kinderschutz) 3. Bölüm 4. alt bölümü temelinde Federal Erken 

Çocukluk Müdahalesi Vakfı'nı kurmuştur. Vakıf, 2012-2017 yılları arasında uygulanan Federal Erken 

Çocukluk Müdahale Girişimi'nin bulguları üzerine inşa edilmiştir. Bu, (müstakbel) ebeveynler ve üç yaşına 

kadar küçük çocuklu aileler için, özellikle zor yaşam şartlarında bulunanlar için, Almanya genelinde destek 

mekanizmaları oluşturacaktır. Erken Çocukluk Müdahalesi çocukların sağlıklı büyümesine önemli bir katkı 

sağlar ve koruma, destek ve katılım haklarını korur. Erken Çocukluk Müdahalesi aynı zamanda ilgili yardım 

sistemlerinden farklı oyuncular arasındaki bağlantıyı da geliştirir (çocuk ve gençlerin refahı, sağlık hiz-

metleri, erken destek, hamilelik danışmanlığı vb.). Son olarak, Ulusal Erken Çocukluk Müdahale Merkezi 

(NZFH), nüfusun bu konudaki bilgi ihtiyacını karşılamak ve şiddetli sallamayı önlemek için, Kasım 

2017'den bu yana halkı bir bilgi kampanyasında ülke çaplı bir işbirliği ile bebekleri ve küçük çocukları sal-

lamanın tehlikeleri hakkında bilgilendirmektedir. 

79. Çocuğun yüksek yararının tehlikeye girmesine karşı koruma yetkisi ile ilgili olarak, Federal Çocuk 

Koruma Yasası, çocuk koruma ile ilgili meslekler için daha fazla eylem kesinliği ve hukuki belirlilik 

oluşturmuş ve devletin çocukları koruma yetkisini yerine getirmedeki görev ve yetkilerine ilişkin net 

hükümler getirmiştir, ör. gençlik refahı bürosuna bilginin ifşa edilmesine ilişkin gizliliği korumakla mesleki 

yükümlülüğü olan kişiler için geçerli olan kesin bir yasal hüküm aracılığıyla. Federal Çocuk Koruma Yasası, 

çocuk ve gençlerin refahında kaliteyi geliştirme yükümlülüğünü de içermekte, böylece özellikle çocuk 

korumada olmak üzere, mesleki standartların bağlayıcı niteliğini artırmaktadır. 

80. 31 Aralık 2015 tarihinde Alman Federal Meclisi'ne sunulan Federal Çocuk Koruma Yasası'nın değer-

lendirilmesinin sonuçları hakkındaki rapor, Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana çocukların korunması 

konusunda çok şey başarıldığını göstermektedir. Bununla birlikte, çocukların refahı ve kapsamlı korunması 

konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğine dair işaretler de vardır. Koalisyon Anlaşması çocuk 

ve gençlik refahı hukukunun daha da geliştirilmesine imkan tanımaktadır. Amaç, aileleri güçlendiren ve 

çocukları tehlikelerden koruyan etkili bir yardım sistemi oluşturmaktır. Çocuğun yüksek yararı yol gösterici 

ilkedir ve ebeveynlik eğitimi sorumluluğunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi çocuk ve gençlik refahının 

yüksek standardı ve misyonu olmaya devam etmektedir. Ancak, ilgili aktörler arasında yakın işbirliğine da-

ha fazla öncelik verilecektir. Diğer şeylerin yanı sıra, ebeveynlerle çalışmanın yanı sıra koruyucu ebev-

eynlerin niteliği ve desteği güçlendirilecek ve desteklenecek, ki bu da alternatif bakıma alınan çocukların 

yararınadır. Ayrıca, sosyal sektördeki önleyici hizmetler güçlendirilecektir. 

81. Hükümlerin çoğu Temmuz 2015'te yürürlüğe giren Önleyici Sağlık Bakımı Yasası (Präventionsgesetz - 

PrävG) ile, diğer hususların yanı sıra 26. bölümdeki çocuk ve gençlere yönelik sağlık kontrolleri için yasal 

dayanak Sosyal Yasa V Kitabı, muayene eden doktorun artık çocuğun bireysel özelliklerine ve risklerine 

daha fazla önem vermesi gerektiği şekilde genişletildiği ve buna uygun olarak, ebeveynlere çocuklarının 

gelişimini ve sağlığını nasıl odaklanmış bir şekilde destekleyebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak-
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tadır. Gerekirse, doktor davranışsal önleme hizmetlerini önermeli ve yerel olarak mevcut sağlıkla ilgili daha 

fazla hizmet ve yardımı belirtmelidir (Erken Çocukluk Müdahalesi gibi bölgesel ebeveyn ve çocuk destek 

hizmetleri dahil). 2019'un başında tamamlanması beklenen ve Federal Sağlık Bakanlığı (BMG) tarafından 

desteklenen ve aynı zamanda çocuk ve gençlerin refahı bağlantılarını da kapsayan “Çocuklara kötü 

muamele, istismar ve ihmal” başlıklı tıbbi kılavuzun daha fazla iyileştirmeyi beraberinde getirebilecektir. 

82. Ayrıca, eyaletler rapor edilen dönemde çocukların korunmasını daha da geliştirmek için ek çabalar 

göstermiştir. Uygun örnekler Ek 1'de bulunabilir. 

Bilinçlendirme ve eğitim programları. 

83. Eyaletler, gerektiğinde okullarda şiddetin önlenmesi için, çoğu durumda bağımsız gençlik refahı çalışma 

finansmanı kurumlarıyla işbirliği içinde eğitim ve destek faaliyetleri sunmaktadır. Ek 1, çocuk korumaya 

özel bir atıfla eyaletlerin ileri eğitim faaliyetlerini içermektedir. Bunlar, eyalet çapında bir çocuk koruma 

günübirlik hasta polikliniğinden, hedeflenen eğitim programları ve etkinliklerine, konuyu uzmanların 

eğitimine dahil etmeye kadar uzanmaktadır. Ek ve ileri eğitim faaliyetleri için bu Raporun 1g ve 10d bölüm-

lerine bakınız. 

BM ile işbirliği. 

84. Federal Hükümet, BM’de çocuklarının korunmasına bağlıdır ve bu amaçla çeşitli BM mekanizmalarıyla, 

özellikle BM Çocuklara Yönelik Şiddet Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin ve BM Çocuk ve Silahlı 

Çatışma Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile yakın temas içinde çalışmaktadır. Ayrıca Özel Temsilcilerin, 

diğer şeylerin yanı sıra çocuklara yönelik şiddetle ilgili küresel çalışmanın ve iki Özel Temsilcinin yetkiler-

ine yönelik mali desteğin tartışıldığı Almanya ziyaretlerini de içermektedir. 

İstatistiksel veriler. 

85. Bir kişinin bakımı altında kötü muamele gördüğü bildirilen 6 yaş altı vakaların sayısı 2010 ile 2016 

yılları arasında ilgili yaş grubu nüfusunun 10.000'i başına 3.8 ila 4.5 arasında değişmiştir, ancak nihai olarak 

yaklaşık olarak aynı seviyede kalmıştır. Aynı dönemde dalgalanma bildirilen 6 yaş grubunda 14 ila 4.2 yaş 

arasında 10,2 ile 3,9 arasında değişmekte olup, bu düşüş eğilimi göstermektedir. Daha fazla istatistiksel bilgi 

Ek 2'de bulunabilir. 

b) Kadın sünneti ve erken yaşta ve zorla yaptırılan evlilikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere her türlü zararlı uygulamayı yasaklayan ve ortadan kaldıracak önlemler (24 . madde 3. fıkra) 

86. Kadın sünneti (Ceza Kanununun 226a bölümü - Strafgesetzbuch - StGB) 28 Eylül 2013 tarihinde açıkça 

ayrı bir suç olarak Alman Ceza Kanunu'na eklenmiştir, bu da bu suçların özel önemini vurgulamak amacıyla 

yapılmıştır. Yurtdışında işlenen suçlar, failin suçun işlendiği sırada Alman olması veya suçun Almanya'da 

ikametgah veya mutat mesken sahip bir kişiye yöneltilmesi durumunda ayrıca cezalandırılabilir niteliktedir 

(Ceza Kanununun 5. Bölümü, no. 9a (b)). Yurtdışındaki ihlalleri daha da zorlaştırmak amacıyla 15 Temmuz 
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2017 tarihinde Pasaport Kanununda bir değişiklik yürürlüğe girmiştir. Genital sünneti yurtdışında yapmak 

için kız ya da kadınlarla seyahat etmek isteyen herkes gelecekte pasaportları alınabilecektir. Önlem, “tatil 

sünnetlerini” önlemeye yöneliktir. Almanya'da yaşayan aileler, buradaki kız çocuklarının sünneti için tatil-

lerde menşe ülkelerine seyahat etmektedir. 

87. Diğer bir odak noktası tıbbi mesleklerde farkındalığı arttırmaktır. Alman Medikal Derneği ve diğerleri 

ile işbirliği ile, BMG örneğin, kadın sünnetinden etkilenen hastalarla başa çıkma önerilerinin geliştirilmesini 

ve yaygınlaştırılmasını sağlamıştır. 

Kadın sünneti de dahil olmak üzere aile ve cinsel eğitim ile ilgili konular, okul yardım sistemindeki sorumlu 

öğretmenler ve uzmanlar için düzenli eğitim kurslarına dahil edilmektedir. Bu zararlı uygulamaların üstesin-

den gelmek, Almanya'nın birkaç kez uluslararası işbirliğinin stratejik bir hedefi olarak kabul edilmiştir ve 

aynı zamanda insani sağlık yardımlarının bir odağını oluşturmaktadır. Bu konu ve eyalet seviyesindeki 

önlemler hakkında daha fazla bilgi için Ek 1'e bakınız. 

88. BMFSFJ tarafından finanse edilen “Almanya'da Kadın Sünneti Üzerine Ampirik Çalışma”, Şubat 

2017'de Almanya'da kadın sünneti hakkında ilk kez rakamlar göndermiştir. Çalışmada yer alan tahminlere 

göre (Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE) tarafından önerilen yönteme dayanılarak), Almanya'da 

kadın sünneti riski altında olan (Alman vatandaşlığı olmayan) 18 yaşın altındaki kızların sayısı 31 Aralık 

2015'e göre 1.558 ile 5.684 arasındaydı. 

89. Çalışmanın sonuçlarına dayanarak ve Avrupa Komisyonu'nun 15 Kasım 2013'teki kadın sünnetinin 

kaldırılmasına ilişkin tavsiyelerine uygun olarak, Ekim 2017'de sağlık, iltica ve ceza hukuku da dahil olmak 

üzere mülteci barınma yerlerinde kadın sünnetinin durumuna ilişkin bilgi sağlayacak bir pilot proje 

başlatılmıştır. 

90. Federal Hükümet, 12 Ekim 2017 tarihinde kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddete karşı koruma ve bun-

larla mücadele konusunda Avrupa Konseyi Sözleşmesini (İstanbul Sözleşmesi) onaylamıştır. Sözleşme, 1 

Şubat 2018 tarihinde Almanya için yürürlüğe girmiştir. Taraflar Sözleşmenin uygulanmasında cinsiyete 

özgü şiddet mağduru ya da riski altında olan 18 yaşın altındaki kadın ve kız çocuklarına özel önem 

verecektir. 

c) Cinsel sömürüde ve cinsel istismardan koruma (madde 34) 

91. Cinsel sömürü ve cinsel istismardan koruma, Federal Hükümetin çocuklar ve gençler hakkındaki politi-

kasının odağı olmaya devam etmektedir. 

92. Çocukların ve Gençlerin Cinsel Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Kapsamlı Bir Kavram 2014 yılında 

sunulmuş olup, kısmen “Bağımlılık İlişkilerinde Çocuğun Cinsel İstismarı ve Özel Kurumlarda, Kamu Ku-

rumlarında ve Ailede Güç İlişkileri” Yuvarlak Masasına dayanmaktadır. Ceza hukuku, ceza muhakemesi 

usulü, korunma hakkı ile cinsel şiddetten etkilenen kişilere danışmanlık ve desteğin yanı sıra dijital medyada 
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korunma iyileştirmeler yapmayı hedeflemektedir. Kapsamlı Konsept'in önlemleri son yasama döneminde 

büyük ölçüde uygulanmıştır. 

93. 27 Ocak 2016'da yürürlüğe giren 49. Ceza Kanunu Değişiklik Yasası (Strafrechtsänderungsgesetz), ceza 

hukukunda çok sayıda gelişme getirmiştir. Bunlar Ek 1'de daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca 

bölüm 5a'da açıklanan önlemlere de atıfta bulunulmuştur. Ayrıca, özellikle ciddi bir cinsel veya şiddet 

suçundan mağdur olan çocuklar ve gençler için (bkz. Bölüm 10f) psikososyal işlemler desteği hakkının 

getirilmesi ile çocukluk ve ergenlik döneminde cinsel şiddete karşı mücadele (aşağıya bakınız) için uz-

manlaşmış danışma merkezleri federal koordinasyon ofisinin ve internette çocukların istismar ve cinsel 

sömürüsüyle mücadele için bir ağ kurulmasından (bkz. bölüm 10a) özellikle bahsedilmelidir. Kapsamlı 

Konsept'in uygulanması, diğerlerinin yanında, “Çocukların ve gençlerin cinsel şiddete ve sömürüye karşı 

korunması” adlı Federation-Eyaletler Çalışma Grubunda (B-L-AG) Federasyon, eyalet ve STK temsilcil-

eriyle koordine edilmiştir. 

94. Eyaletlerin bir kısmı, çocukları ve gençleri cinsel şiddetten korumak için eylem planları veya stratejileri 

de benimsemiştir. Diğer ayrıntılar Ek 1'de verilmiştir. 

Cinsel şiddetin önlenmesine yönelik programlar. 

95. Federasyon ve eyaletler, rapor döneminde çocuklara ve gençlere yönelik cinsel şiddet vakalarında 

önlemeye ve müdahaleyi iyileştirmeye yönelik çeşitli tedbirler uygulamıştır. 

96. “Cesaret et!” adıyla ülke çapında yapılan girişimler. (Trau Dich!) Ve “Cinsel Şiddet Karşıtı Okul” 

(Schule gegen sexuelle Gewalt) cinsel şiddete karşı korumada önemli bir yer olarak okullara odaklanmak-

tadır. BMFSFJ ve Federal Sağlık Eğitim Merkezi'nin “Cesaret Et!” adlı önleyici girişiminde, sekiz ila on iki 

yaş arası çocuklar, eyaletler ile bireysel işbirlikleri yoluyla cinsel şiddete karşı korunma hakları konusunda 

yaşa uygun programlarda eğitilmekte ve desteklenmektedir. Girişim, 2018 sonu itibarıyla dokuz eyalette 

yaklaşık 56.000 çocuğa ulaşmıştır. Girişim ebeveynlere ve profesyonellere de hitap etmekte ve katılan okul-

lar ile bölgesel yardım ve danışmanlık hizmetleri arasında ağ kurulmuştur. Girişim 2022'ye kadar devam 

edecektir. 

97. Çocuk Cinsel İstismarı Sorunları Bağımsız Komiseri'nin ülke çaplı “Cinsel Şiddete Karşı Okul” girişimi, 

okulları cinsel şiddete karşı koruma konusunda konseptler geliştirmede eyaletler ile birlikte desteklemekte-

dir. Uzman bir portal, baş öğretmenlere ve okul personeline eyaletlere özgü pratik rehberlik ve bilgi sağla-

maktadır. Almanya'daki 30.000 genel eğitim okulunun tamamı, 2016 sonbaharından 2018'e kadar girişimden 

bir bilgi klasörü almış ve kamu etkinliklerinde bu konuda farkındalık yaratmıştır. 

98. Yapısal düzeyde, Eyaletler Eğitim ve Kültür Bakanları Daimi Konferansı (KMK) Şubat 2013'te cinsel 

istismarın önlenmesi için önlemler listesini güncellemiştir. Konferans okullarda cinsel şiddeti de içeren 

konular için bir raportör atamıştır ve raportör eyaletlerin temsilcisi olarak çeşitli komitelerde yer almaktadır. 
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99. 2015 yılında başlatılan ülke çaplı “BeSt - Beraten und Stärken (Danışmanlık ve Güçlendirme)” pilot 

projesi, engelli kız ve erkek çocukların tesislerde cinsel şiddete karşı korunmalarını geliştirmeyi amaçla-

maktadır. Pilot projede 2018'in başına kadar engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan 65 (kısmi) bakımevi 

yer almıştır. Proje yöneticilere ve çalışanlara eğitim sağlamış, çocuk koruma konseptleri geliştirmiş ve orada 

yaşayan kızlar ve erkekler için önleyici eğitimler yürütmüştür. 

100. Ek 1, Federasyon ve eyaletler tarafından çocuk ve gençlik refahı tesislerinde gerçekleşenler dahil olmak 

üzere cinsel şiddeti önlemek ve müdahale etmek için yürütülen önlemlerin ayrıntılı bir açıklamasını 

içermektedir. 

Danışmanlık ve tedavi hizmetleri. 

101. Federal Hükümet, çocukluk ve ergenlik döneminde cinsel şiddetten etkilenenler için özel danışmanlık 

hizmetlerine erişimi geliştirmeye kararlıdır. Federal Çocukluk ve Gençlikte Cinsel Şiddete Karşı Uzman 

Danışmanlık Koordinasyonu (BKSF) 2016 yılında bu düşünceyle kurulmuştur. Uzmanlaşmış danışmanlık 

merkezleri, etkilenenlere, yakınlarına ve kurumlara destek ve danışmanlık sunmaktadır. BKSF, uzman 

danışmanlık merkezlerine ihtiyaca dayalı, uzun vadeli finansman sağlamayı ve hizmet sunumundaki 

boşlukları kapatmayı taahhüt etmektedir. İhtiyaçlara uyumlaştırılmamış bakım hizmeti şu anda öncelikle 

kırsal alanlarda ve engelli veya göçmen kökenli insanlar gibi savunmasız gruplar için mevcuttur. Politik bir 

temsil olarak, BKSF uzmanlaşmış danışmanlık merkezlerinin çıkarlarını bir araya getirir, kurulmaları ve 

büyümeleri konusunda onları destekler ve ortak kalite standartlarının geliştirilmesini destekler. 

102. Ek 1, eyaletlerde çocukluk ve ergenlik döneminde cinsel şiddete karşı mevcut özel danışmanlık 

yapılarının açıklamasını ve eyaletler tarafından etkilenenlerin erişimini geliştirmek için alınan önlemleri 

içermektedir. 

Çocuk Cinsel İstismarı Sorunları Bağımsız Komiserliği. 

103. Aralık 2018'de Federal Hükümet, çocukluk ve ergenlik döneminde cinsel şiddete karşı koruma, önleme 

ve müdahale yapılarının sürdürülebilir olarak güçlendirilmesi kavramını benimsemiş ve böylece Etkilenen 

Kişiler Konseyi’nin değerli çalışmaları da dahil olmak üzere Bağımsız Komiserlik ofisini konsolide etmiştir. 

Buna ek olarak, Komiserin ofisinde bulunan Çocuk Cinsel İstismarına İlişkin Bağımsız Sorgulama, 2023'ün 

sonuna kadar genişletilmiştir. Komisyonun, küçüklere yönelik cinsel şiddetin kapsamı, nedenleri ve 

sonuçları hakkında bilgi sağlamaya, etkilenenleri dinlemeye, yapılan zararı kabul etmenin yollarını 

göstermeye, araştırma açıklarını tespit etmeye ve kurumlarda cinsel şiddetin araştırılması da dahil olmak 

üzere çocuk koruma hakkında tavsiyelerde bulunmaya devam etmesi beklenmektedir. 

Cezai kovuşturma. 

104. Almanya'daki cezai kovuşturma makamları, ilke olarak, yeterli adli nedenler varsa, tüm kovuşturula-

bilir suçlara karşı harekete geçmekle yükümlüdür. Cezai kovuşturma makamları, bir suçun şüphesi 
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olduğunun farkına varır varmaz soruşturmaları ve soruşturma prosedürü de dahil olmak üzere tüm cezai 

takibatları derhal yürütmek zorundadırlar. 

105. Polis Suç İstatistikleri, 2017 yılında Almanya'da yaklaşık % 75'i kız ve % 25'i erkek olmak üzere 

11.547 çocukta cinsel istismar vakası kaydetmiştir. Daha fazla ayrıntı Ek 2'de bulunabilir. 

d) Bedensel ceza da dahil olmak üzere işkence veya diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı 

muamele veya cezalara maruz bırakılmama hakkı (madde 37 (a) ve 28, fıkra 2) 

106. Çocuğun Medeni Kanun'a (BGB) şiddet içermeyen yetiştirme hakkının yasal olarak işlenmesi Üçüncü 

ve Dördüncü Taraf Devlet Raporlarında sunulmaktadır. Ayrıca, İkinci Rapordaki yorumlara, Ortak Çekirdek 

Belgenin B.I.1 kısmına ve bu Raporun 5a ve 6b bölümlerine atıfta bulunulmaktadır. 

e) Çocuk mağdurların fiziksel ve psikolojik iyileşmesini ve yeniden sosyal bütünleşmesini teşvik edici 

tedbirler (madde 39) 

107. Suç Mağdurları Tazminat Yasası (Opferentschädigungsgesetz - OEG) Almanya'da hala geçerlidir. Bu 

Yasa, çocuklar da dahil olmak üzere, kasti bir yasadışı şiddet eyleminin bir sonucu olarak sağlığına zarar 

veren kişilere yardım alma hakkı vermektedir. Bunlar arasında tıbbi tedavi hizmetleri, rehabilitasyon hiz-

metleri, hemşirelik ödeneği, emeklilik maaşı ve iş kazası tazminatı sayılabilir. 

108. Koalisyon Anlaşmasında kararlaştırıldığı gibi, Federal Hükümet, kanunun bu alanında kapsamlı bir 

reform planlamaktadır. Amaç, diğerlerinin yanı sıra, mağdurlara sadece fiziksel şiddetin değil, aynı zamanda 

psikolojik şiddetin ve terör eylemlerinin sosyal tazminatını sağlamaktır. Ayrıca, hızlı ve acil yardım hızlı, 

düşük eşikli ve bürokratik olmayan bir şekilde sağlanmalıdır. Bu aynı zamanda tüm bireyler ve gruplar için 

garanti altına alınacak olan travma polikliniklerine hızlı erişimi de içermektedir. Cinsel şiddet mağdurlarının 

durumu da iyileştirilecektir. Suç Mağdurları Tazminat Yasası hakkında daha fazla bilgi bölüm 10e'de ver-

ilmektedir. 

109. Mayıs 2013'te kurulan Cinsel İstismar - Tamamlayıcı Yardım Sistemi (EHS) Fonu, çocukluk ve gençlik 

döneminde cinsel şiddetten etkilenenlerin mevcut sağlık bozukluklarının hafifletilmesine yardımcı olmak 

için bireysel tamamlayıcı yardım sunmaktadır. Başlangıçta üç yılla sınırlı olan EHS, devam eden düşük eşi-

kli, ihtiyaç temelli, tamamlayıcı yardım ihtiyacı nedeniyle devam edecektir. 

f) Çocuklar için yardım hatlarının mevcudiyeti 

110. Federal Hükümet yıllardır çocuklar ve gençlere yönelik “Nummer gegen Kummer” (Endişe Karşıtı 

Numara) adlı ülke çaplı en büyük ücretsiz ve anonim yardım hattını desteklemektedir. Özel olarak eğitilmiş 

gönüllü danışmanlar, arayanları günlük sorunlarla başa çıkma ve zor yaşam durumlarıyla yüzleşme ko-

nusunda destekler. “Cinsel İstismar Yardım Portalı” ve ücretsiz, anonim “Cinsel İstismar Yardım Hattı” her 

yaştan mağdurlara ve kurtulanlara, yakınlarına ve sosyal çevrelerinden kişilere ve profesyonellere bilgi ver-

mektedir. “Kadına Yönelik Şiddet” yardım hattı, şiddetten etkilenen kadınlara ve kızlara ve özellikle de in-
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san ticareti mağdurlarına danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunmaktadır. 2018'de çocuklar ve gençler için 

bakım sorumlulukları olan özel proje olan “Durdur’a bas!”ın lansmanı yapılmıştır. Daha fazla ayrıntı Ek 

1'de bulunabilir. 

6. Aile ortamı ve alternatif bakım (mad. 5, 9-11, 18 ve 1 2, 20, 21, 25 ve 27. fıkralar) 

a) Çocuğun gelişen kapasiteleriyle tutarlı bir şekilde ebeveyn rehberliği (mad. 5) 

111. “Ebeveynlik velayeti” kavramı, 1 Ocak 1980 tarihli Ebeveynlik Velayet Kanununda değişiklik yapan 

Kanun ile yürürlüğe konmuş ve önceki “ebeveyn otoritesi” kavramının yerini almıştır. “Ebeveynlik ve-

layeti” terimi ile, ebeveyn-çocuk ilişkisinin doğasını daha açık bir şekilde ifade etmek ve ebeveynlerin 

çocuklara karşı sorumluluğunun özünü açıklığa kavuşturmak amaçlanmıştır. (Bundestag baskılı kağıt - BT-

Dr. - 8/2788, s.36). “Ebeveynlik velayeti” terimini “ebeveyn sorumluluğu” terimiyle değiştirmek, ebeveyn 

ve çocuk hukukunda temel değişiklikler getiren 1998 ebeveyn ve çocuk hukuku reformunun bir parçası 

olarak tartışılmıştır. Bu konu, nihayetinde, Alman hukuk anlayışıyla uyumlu olarak, terimler kapsamları 

açısından farklılık gösterdiğinden uygulanmamıştır (Bundestag basılı kağıdı 13/4899, s. 58). Ebeveynlik 

velayeti çocuğun kişisel ve mülkle ilgili velayetini ve onu temsil etme hakkını kapsarken, ebeveynlik 

sorumluluğu sadece ebeveynlik velayetini değil, aynı zamanda çocukla iletişimi, bakım yükümlülüğünü ve 

genel ebeveynlik sorumluluğunu da kapsar. Bu nedenle, bir mahkeme kararı velayeti sadece bir ebeveyne 

verirse, örneğin ebeveynler ayrıldıktan, diğer ebeveyn velayeti kaybeder, ancak ebeveynlik sorumluluğun-

dan otomatik olarak muaf olmaz. Ebeveynlik velayeti, doğası gereği, bakım sağlama hakkı veya çocuğun 

korunması ve çıkarına olan bir yükümlülük teşkil eder. Ebeveynlik velayetinin yükümlülük doğuran niteliği, 

ebeveynlik velayetini “[ebeveynlerin] küçük çocuğa bakma görevi ve hakkı olarak” tanımlayan 16 Aralık 

1997 tarihli Ebeveyn ve Çocuk Reformu Yasası (Kindschaftsrechtsreformgesetz - KindRG) tarafından 

değiştirilen Medeni Kanunun 1626. bölümünün (1) bölümü ile açıklığa kavuşturulmuştur. 

b) Ebeveynlerin ortak sorumlulukları, ebeveynlere yardım ve çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması 

(madde 18) 

112. Çocuk bakım tesisleri ve hizmetlerinin genişletilmesi ile ilgili olarak bölüm 8a'ya atıfta bulunulmak-

tadır. 

113. Aile eğitimi (Sosyal Yasa'nın VIII. Kitap'ının 16. bölümü) Almanya'da ebeveynlerin çocuklarını 

yetiştirme görevini yerine getirmelerine destek olmak için önemli bir hizmet sunmaktadır. Amaç, 

dezavantajlı ailelerdeki çocuklar için eğitime erişimi kolaylaştırmak, bireysel gelişimlerini ve toplumsal 

katılımlarını teşvik etmektir. “Ebeveyn Fırsatı II - Aileleri Eğitime Erken Getirme” ve “Mülteci Aileleri için 

Güçlü Ebeveyn Destek Ağları” başlıklı federal programlar hakkında daha fazla bilgi için Ek 1'e bakınız. Bu 

programlarda eyaletler düzeyinde aileler için eğitim, danışma ve önleme konusundaki çok sayıda konu ister 

hedeflenmiş programlar ister özel ağlar aracılığıyla veya gençlik refah büroları ve Eyalet Danışma 

Merkezleri aracılığıyla tartışılmaktadır. 
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c) Ebeveynlerden ayrılma (madde 9) 

114. Üçüncü ve Dördüncü Taraf Devlet Raporları, 2009 yılında aile mahkemesi yargılama reformu ile ilgi-

lidir. Reform değerlendirmesi yasama organının, aile mahkemesi işlemlerinde çatışmayı önleyici ve 

çatışmayı çözücü unsurların güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, reform hedeflerine büyük ölçüde 

ulaşıldığını göstermiştir. 

115. Federal Hükümet, ebeveynleri ayrı veya boşanmış çocukların nasıl iyi büyüyebileceğini araştırmak için 

2015 yılında “Çocuğun yüksek yararı ve erişim hakkı” başlıklı çalışmayı başlatmıştır. Araştırma çocuğun 

yüksek yararı üzerine yoğunlaşmaktadır. 

d) Aile birleşimi (madde 10) 

116. Almanya'daki yasa, prensip olarak yabancı uyruklu küçük evli olmayan çocukların 18 yaşına kadar aile 

birleşimi yoluyla aileleri ile birleşmelerine izin vermektedir. Aile birleşimi hakkı, özellikle çekirdek aile ile 

ilgilidir. Buna ek olarak, istisnai zorluklardan kaçınmak için diğer aile üyeleri de aile ile birleşebilir. 18 

yaşına kadar bekar çocukların ebeveynlerine katılmaları için ailenin birleşimler, İkamet Yasası'nın (Aufen-

thaltsgesetz –AufenthG) 32. bölümünde ve Yasa’nın 36. bölümü 1. alt bölümü ile ebeveynlerin küçük 

çocukları ile birleşimi sağlanmıştır. İşbu Yasanın 32. Bölümü, diğerlerinin yanı sıra, sığınma hakkı tanınan 

veya Geneva Mülteci Sözleşmesi kapsamında mülteci olan aile üyelerine, araştırmacılar da dahil olmak 

üzere eğitim veya kazançlı iş amacıyla oturum izni olan bireylere, oturum izni veya daimi bir AB oturum 

izni olan ebeveynlere katılmak için göç eden küçükler için de geçerlidir. Ek koruma yararlanıcılarına 

katılmak için aile birleşimi, İkamet Yasası'nın 36a bölümünde düzenlenmiştir. İnsani nedenlerle verilir ve 

ayda 1.000 kişi ile sınırlıdır. Sadece bu sayı aşıldığında bir seçim yapılması gerekmektedir. Bu kararda 

çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurulmalıdır. İnsani nedenler özellikle evlenmemiş küçük çocuklar 

etkilendiğinde geçerlidir. İkamet Yasası'nın 22 ve 23. bölümlerine göre zorluk düzenlemesi de geçerlidir. 

e) Çocuğun bakım hakkının geri kazanılmasını sağlamak (madde 27 fıkra 4) 

117. Ağustos 2013'te, 23 Kasım 2007 Bakım Yükümlülükleri İçin Geçerli Kanuna ilişkin tarihli Lahey 

Protokolü ile Ağustos 2014'te aynı tarihli Uluslararası Çocuk Desteğinin Geri Kazanılmasına ilişkin Lahey 

Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi, çocuğun bakım taleplerinin/hakkının sınır ötesi uygulanmasını ko-

laylaşmıştır. Bu, şu anda geçerli olan bakım taleplerinin uygulanmasına yönelik modern mekanizmalar 

sayesinde sınır ötesindeki çocuklar için bakım taleplerinin uygulanmasında önemli iyileştirmeler ve 

basitleştirmeler sağlamaktadır. Bu kurallar, AK'nin 2009 Bakım Yönetmeliği ve her ikisi de 18 Haziran 

2011'de yürürlüğe giren Yurtdışı Bakım Yasası'nda (Auslandsunterhaltsgesetz - AUG) yer alan Alman uy-

gulama hükümleri ile desteklenmektedir. 

118. Çocuk bakım taleplerinin uygulanması ulusal düzeyde daha da geliştirilmekte ve kolaylaştırılmaktadır. 

2016 yılından bu yana, küçük çocuklar için asgari olarak garanti edilecek olan asgari bakım miktarı artık 

vergi yasasıyla ilgili hesaplamalar temelinde değil, küçük çocukların asgari geçim seviyesinin ayrı hesapla-
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maları temelinde tanımlanmıştır. Bu, küçüklerin asgari bakım hakkına sahip olmalarını sağlar. Ayrıca, şu 

anda, mevcut çocuk bakım yasasının bugünün sosyal gelişmelerini hala yeterince yansıtıp yansıtmadığı, 

özellikle de her iki ebeveyn de çocuk bakımına ve çalışma hayatına daha fazla katılıyorsa, incelenmektedir. 

f) Aile ortamından mahrum kalan çocuklar (madde 20) 

Çocukların koruyucu ailelere yerleştirilmesi. 

119. Anayasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca çocukların bakımı ve yetiştirilmesi ebeveynlerin doğal 

hakkıdır ve esasen onlara düşen bir görevdir. Devlet bu görevin yerine getirilmesinde onları gözetir. Ebev-

eynler görevlerini yerine getiremezlerse, devletin vasi rolü devreye girer. Hem ebeveynlik hakkı hem de 

devletin vasi rolünün ölçütü, çocuğun yüksek yararı tarafından oluşturulur. Bununla birlikte, çocuğun ebev-

eynlerinden ebeveynlerinin iradesine karşı ayrılması, ebeveynlik haklarıyla ilgili olarak yasalar uyarınca katı 

koşullara tabidir. Anayasa’nın 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca ve Medeni Kanunun bu 1666. bölümüne 

dayanarak, yalnızca mahkeme kararı temelinde ve çocuğun fiziksel, psikolojik veya duygusal iyiliği risk 

altındaysa izin verilir. Ayrıca, kamu destek tedbirleri (Medeni Kanun'un 1666a bölümü (1) alt bölümü) dahil 

olmak üzere, riske başka bir şekilde karşı koymak da mümkün olmamalıdır. Bu nedenle kanun, çocuğunun 

ebeveynlerinden ayrılmasının, ağır sonucu göz önüne alındığında, sadece son çare olması gerektiği fikrini 

ifade etmektedir. Çocuğun yüksek yararına yönelik bir riske ilişkin davalarda, aile mahkemesi ebeveynler ve 

gençlik refahı bürosu ile çocuğun yüksek yararının tehlikeye girmesini nasıl önlenebileceğini istişare eder. 

120. Çocukların koruyucu ailelere yerleştirilmesi, Sosyal Yasa'nın VIII. Kitabının 27. bölümüne uygun 

olarak yetiştirilmesinde yardımcı olmaktadır. Koruyucu ailelerin yapısı, Sosyal Yasa'nın VIII. Kitabının 33. 

bölümünde düzenlenmektedir. Koruyucu bir aileye yerleştirmenin, çocuğun yetiştirilmesi için uygun desteği 

oluşturup oluşturmadığı, ebeveynlerin ve ilgili çocuğun veya gencin orantılılığı ve katılımı göz önünde 

bulundurularak, söz konusu vakanın özel koşullarına göre uzmanlar tarafından incelenir, böylece çocuğun 

yüksek yararı korunur. Aile destek yardımlarının uygunluğu her zaman bir öncelik meselesi olarak 

düşünülmelidir. Danışmanlık ve desteğin amacı, çocuğu veya genci yetiştirebilmeleri için, menşe ailedeki 

eğitim koşullarını çocuğun veya gencin gelişimi bakımında makul bir süre içinde iyileştirmektir. Çocuğun 

veya gencin menşe ailesiyle olan ilişkisini geliştirmek için bu dönemde ailelere refakatçi danışmanlık ve 

destek sağlanmaktır. Bu süreçte menşe ailede yetiştirme koşullarında sürdürülebilir bir iyileşme 

sağlanamazsa, çocuğun veya gencin iyiliğine elverişli olan ve uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmış farklı 

bir yaşam perspektifi ele alınmalıdır. (Sosyal Yasa'nın VIII. Kitabın 37. bölümü 1. altbölümü). 

121. Çocuğun aile mahkemesi emri ile ebeveynlerinden ayrılmasının kalıcı olması zaruri değildir. Esasında, 

artık çocuğun yüksek yararı için herhangi bir tehlike yoksa mahkeme tarafından emir iptal edilmelidir 

(Medeni Kanun'un 1696 bölümü 2. altbölümü). Mahkemenin, uygun aralıklarla daha uzun süreli gözetim 

tedbirlerini gözden geçirmesi gerekmektedir (bölüm 166 alt bölümü (2) FamFG). 
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122. Ek 2, bölüm 6.2 ve 6.4, 1666 alt bölümüne göre yetiştirme desteğinin üstlenilmesi ve ebeveynlik ve-

layetinin veli veya vasi olarak gençlik refahı bürosuna veya üçüncü bir şahsa devredilmesine ilişkin istatisti-

ki bilgiler içermektedir ( 3) Medeni Kanun 6. 

Ailelere destek. 

123. Hem koruyucu ebeveynler hem de orijinal ebeveynler için eyaletler düzeyinde çeşitli eğitim ve destek 

programları bulunmaktadır. Daha fazla bilgi Ek 1'de bulunabilir. 6b bölümüne de atıfta bulunulmuştur. 

Çocuk ve gençlik refahı tesislerinin donanımı. 

124. Yetiştirme desteği Sosyal Yasa’nın VIII. kitabının 27. bölüm ve devamı uyarınca bir çocuk ve gençlik 

refahı tesisinde sağlanabilir. Bu tür bir tesisin federal düzeyde işletilme ruhsatına ilişkin yasal gereklilikler, 

Sosyal Kod’un VIII. Kitabının 45. bölümünde verilmiştir. 

Çocukların Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerine yerleştirilmesi.  

125. Sosyal Yasanın VIII. Kitabının 27. bölümünün 2. bölümünün 3. Fıkrasına uygun olarak, Sosyal 

Yasa’nın VIII. kitabının 27. bölüm ve devamı uyarınca yetiştirme desteği, prensip olarak Almanya içerisinde 

sağlanacaktır; ancak münferit vakadaki desteğin amacına ulaşılması adına, yardım planlamasına göre gerekli 

olması halinde yurtdışında sağlanabilir. Yurtdışında yoğun eğitim önlemlerinin uygulanması, Sosyal Yasa 

VIII. Kitapta yer alan sıkı koşullara tabidir. 

126. Çocuğun başka bir AB Üye Devletine yerleştirilmesi, 1347/2000 sayılı Yönetmelik (“Brüksel IIa 

Yönetmeliği”) ilga edilerek, 27 Kasım 2003 tarih ve 2201/2003 sayılı Konsey Yönetmeliği’nin (AK) evlilik 

ve ebeveynlik sorumluluğu konularındaki kararların tanınması ve icra edilmesine ilişkin, 56. Maddesine 

göre gerçekleştirilmektedir. Buna göre, çocukların ve gençlerin yurtdışına yerleştirilmesi için prensip olarak 

önceden yetkili yerel makamların rızası alınmalıdır (müzakere prosedürü). Brüksel IIa Yönetmeliği şu anda 

revizyondan geçirilmektedir. Almanya müzakerelerde aktif olarak yer almaktadır. 

g) Yerleştirmenin periyodik olarak gözden geçirilmesi (madde 25) 

127. Üçüncü ve Dördüncü Taraf Devlet Raporlarındaki yorumlara atıfta bulunulmuştur.6 

h) Evlat edinme (madde 21) 

128. Federal Anayasa Mahkemesi 19 Şubat 2013 tarihinde evlat edinilmiş bir çocuğun ilk evlat edinen eşin 

partneri tarafından evlat edinilebileceğine karar vermiştir. Yasama organı, 20 Haziran 2014 tarihli Federal 

Anayasa Mahkemesinin Partnerler Tarafından Ardıl Evlat Edinme Kararını Uygulayan Yasayı yürürlüğe 

koyarak yazılı yasayı buna göre uyarlamıştır. Aynı Eşcinsel Çiftler için Evlilik Hakkını Getiren Kanun’un 1 

Ekim 2017'de yürürlüğe girmesinden bu yana. eşcinsel çiftler, diğer tüm evli çiftler gibi, ancak beraber evlat 

edinebilirler. 

                                                 
6 para. 110 et seqq. CRC/C/DEU/3-4 
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129. Ortak Çekirdek Belgenin B.I.3.c bölümüne atıfta bulunulmuştur. 

i) Yasadışı transfer ve geri dönmeme (madde 11) 

130. Çocuk kaçırma durumlarındaki yasal durum, İkinci ve Üçüncü ve Dördüncü Raporlarda ayrıntılı olarak 

tasvir edilmiştir. “Sınır Ötesi Aile Çatışmaları için Merkezi Temas Noktası (ZANK)” ilgili kişiler ve devlet 

kurumları için bir irtibat noktası görevi görür. 

j) Ebeveynleri hapsedilen çocukların ve anneleriyle hapishanede yaşayan çocukların korunmasını 

sağlayacak önlemler 

131. Bir çocuğun mahkumiyet nedeniyle ebeveynlerden ayrılması durumunda, çocuğun yüksek yararı göz 

önünde bulundurmak için çocuğun zaman algısına uygun olarak düzenli iletişimin mümkün kılınması 

sağlanmalıdır. Eyaletler cezaevi sisteminden sorumludur. Ek 1, hapisteki ebeveynleri olan aileler için eyalet 

cezaevi mevzuatını, özel yardım ve destek tedbirlerini içermektedir. Ayrıca, annelerin çocuklarıyla birlikte 

barındırılabileceği hapishane tesislerinin ayrıntılarını da içermektedir. 

7. Engellilik, temel sağlık ve refah (madde 6, 18 fıkra 3, 23, 24, 26 ve 27 ve fıkra 1-3 ve 

33) 

Engelli çocukların haysiyet, özgüven ve topluma aktif katılımını sağlamak için alınan önlemler (mad-

de 23) 

132. Engelli Kişilerle ilgili Federal Hükümet Komiseri ile ilgili bilgileri Ortak Temel Belgenin B.II.3.i 

bölümünde bulabilirsiniz 

Kapsayıcı eğitim.  

133. Federasyon ve eyaletlerin duyurulan amacı, birlikte öğrenmeyi daha da geliştirmektir, ki bu yüzden 

içerme bir öncelik olarak teşvik edilmektedir. Amaç herkes için eğitime eşit erişim sağlamaktır. 

Bölüm 8a, erken çocukluk eğitimiyle ilgili daha fazla ayrıntı içermektedir; ki bu kapsamda, diğer şeylerin 

yanı sıra, çocuk gündüz bakım merkezlerindeki kapsayıcı eğitim, “Dil çocuk gündüz bakım merkezleri: 

Çünkü dil dünyanın anahtarıdır” başlıklı federal programla geliştirilmektedir. 

134. Okul eğitimi, içermeyi eyalet mevzuatında bireysel olarak düzenleyen ve okullara finansal kaynak 

sağlamaktan sorumlu olan eyaletlerin egemenliği altındadır. Genel okullara devam eden özel eğitim 

desteğine sahip öğrenci sayısı, 2007/08 yıllarında kabaca 84.700 iken 2016/17 yıllarında en fazla 206.000'e 

yükselmiştir, çünkü Engelliler Hakları Sözleşmesi onaylanmıştır. Özel eğitim desteği alan toplam 523.800 

öğrenciden yaklaşık 318.000’i (% 60.7), 2016/17 öğretim yılında özel (ihtiyaçlar) eğitim okullarında eğitim 

almıştır. Bu, özel ihtiyaç okullarının oranının 2007'den bu yana önemli ölçüde düştüğü anlamına gelmekte-

dir (% 84.3). özel ihtiyaç okullarında özel eğitim desteği alan öğrencilerin okuldan ayrılma nitelikleri ko-
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nusunda daha fazla eyleme ihtiyaç vardır. Ulusal ortalama olarak % 71,3’lük bir kesim, Hauptschule (mes-

leki ortaokul) veya üstü mezuniyet belgesi olmadan özel ihtiyaç okullarını terk etmiştir (2007: %76,7). 

Ayrıntılı istatistik bilgileri Ek 2'de verilmiştir. 

135. Kapsayıcı okullarda çalışan öğretmenlerin değişen yeterlilik profiline gerektiği gibi karşılık veren 

öğretmen eğitim sistemindeki değişikliklerin temelleri, “Çeşitlilik Okulu için Öğretmen Eğitimi - Alman 

Rektörlerin Ortak Tavsiyesi Konferans ve KMK ”(2015)”.  

Engelli çocuklara karşı şiddetle mücadele. 

136. Özellikle savunmasız bir grup olan engelli çocuklar ve gençler tesis/kuruluş içinde ve dışında şiddetten 

koruma konseptlerinden ve şikayette bulunma olanağından da yararlanmaktadır. Sosyal Kod VIII. Kitabının 

45. bölümünün 2. altbölümünün 3. fıkrasında öngörüldüğü gibi, çalışma izni verilmesinin ön koşulu olarak, 

tesislerdeki çocuk ve gençlerin haklarını korumak için katılım prosedürleri ve şikayet mekanizmalarının 

oluşturulması ve uygulanması, bölüm 1f'de ele alınmaktadır. Ayrıca tesisin finansman kurumunun, tesisteki 

çocukların ve gençlerin haklarını ve refahını korumak için bir şiddet koruma konsepti geliştirmesi, uygula-

ması ve düzenli olarak gözden geçirmesi sağlanmalıdır. 

137. Sosyal Kanunun VIII. Kitapçığının 45. Bölümünün altbölüm (3) numaralı fıkrasına göre sunulacak 

tesisin tasarımı, kalitenin geliştirilmesi ve güvence altına alınmasına yönelik tedbirler hakkında bilgi 

sağlamalıdır. Bu önlemler, ilgili tesiste çocuklar ve gençler için şiddetten korunmaya yönelik tedbirleri de 

içeren, kamu fonları enstitüsü ve tesis sağlayıcısı (Sosyal Kod VIII. Kitap, 78a ve müteakip bölümleri) 

tarafından girilen hizmet ve kalite geliştirme anlaşmaları ile ilgilidir. Şiddete karşı koruma, özellikle de en-

gelli kadınlar ve kızlar için, NAP 2.0'a işlenmiştir. 

Göçmen kökenli engelli çocuğu olan aileler için bilgi ve destek.  

138. Bu hedef grup, etkinlikler veya danışmanlık hizmetleri gibi çeşitli önlemler yoluyla bilgi ve destek alır. 

Ayrıntılar için krş. Ek 1. 

a) Hayatta kalma ve gelişme (madde 6 fıkra 2) 

139. Bölüm 3c'ye atıfta bulunulmuştur. 

b) Sağlık ve sağlık hizmetleri, özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri (madde 24) 

140. Çocuk sağlığının geliştirilmesi ve sürdürülmesi ve tıbbi bakımın daha da geliştirilmesi, 2015 yılında 

yürürlüğe giren Önleyici Sağlık Bakımı Yasası'nın bir konusudur. Amaç, diğer şeylerin yanı sıra, çocuk 

gündüz bakım merkezleri ve okulların ortamlarını güçlendirmek, daha fazla hastalık önleme ve sağlığı 

geliştirme hizmetleri mevcuttur. Girişimler için başlangıç noktaları, Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) 2018 

yılında Federal Hükümet adına üçüncü kez sunduğu Almanya'daki çocuk ve genç sağlığı (KIGG'ler) 

hakkındaki çalışmanın sonuçlarıdır. 
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141. Dengesiz beslenme ve egzersiz eksikliğinden oluşan sağlıksız bir yaşam tarzının katkıda bulunduğu 

hastalıklar, BMG ve Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı’nın (BMEL) “IN FORM - Almanya'nın sağlıklı 

beslenme ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek için ulusal girişimi” başlıklı Ulusal Eylem Planı ile önemli 

ölçüde azaltılacaktır. Eyaletler, yerel yetkililer ve sivil toplum da eylem planının uygulanmasında yer almak-

tadır. IN FORM çerçevesinde BMEL, örneğin eyaletlerde okul ve çocuk gündüz bakım merkezi yiyecek 

içecek hizmetleri için ağ merkezlerini tanıtmış ve kurmuştur. BMEL tarafından 2016 yılında kurulan Çocuk 

Gündüz Bakım Merkezlerinde ve Okullarda Ulusal Beslenme Kalite Merkezi (NQZ) ile birlikte, çocuk gün-

düz bakım merkezlerinde ve okullarda yemek hizmetlerini geliştirmek için önemli çalışmalar yürütmekte-

dirler. Çok çeşitli IN FORM proje ve materyalleri ile eyaletlerin faaliyetleri beslenme eğitimini teşvik et-

mekte, böylece sağlıklı büyümeyi desteklemektedir. Çocuk Gündüz Bakımında Kalite ve Katılımın Uzatıl-

ması Kanunu (Gute-KiTa-Gesetz) “çocuk gelişimi, sağlık, beslenme ve fiziksel aktivite alanlarında önlemler 

ve bütünsel eğitimin” teşvik edilebileceğini öngörmektedir. 

142. Diğer şeylerin yanı sıra, Eylem Planı yaşamın ilk 1000 güne ve çocukların özel ihtiyaçlarına 

odaklanarak daha da geliştirilecektir. Çocuklar için sağlıklı diyetler sağlamak amacıyla, BMEL özellikle 

beslenme eğitimi modüllerinin yaygın olarak uygulanmasına, çocuk gündüz bakım merkezi personelinin ve 

öğretmenlerinin beslenmeyle ilgili ileri eğitimine, beslenme eğitimi yoluyla çocuk gündüz bakım 

merkezlerinde ve okullarda yemeklerin bağdaştırılmasına, Alman Beslenme Derneği'nin (DGE) okul ve 

çocuk gündüz bakım merkezi yemek hizmeti için belirlenmiş kalite standartlarının yaygınlaştırılması ve 

çocuk ve gençlik beslenmesi ile ilgili temel araştırmaların yoğunlaştırılmasına odaklanmıştır. BMG aynı 

zamanda finansman önceliğine sahip “Çocukluk obezitesinin önlenmesi” ile çocuklarda aşırı kilo ve obe-

zitenin önlenmesinde kararlıdır. 

143. Federal Sağlık Eğitimi Merkezi'nin inisiyatifiyle kurulan Eşit Sağlık Fırsatları İşbirliği Ağı'nın temel 

amaçlarından biri, diğerlerinin yanı sıra, çocuklarda sağlığın desteklenmesi ve geliştirilmesinin ve eşit sağlık 

fırsatlarına özellikle vurgu yapılmasıdır. Entegre belediye sağlık stratejileri, şehirlerde, belediyelerde ve 

kırsal bölgelerde dezavantajlı durumlardaki insanların sağlık fırsatlarını iyileştirmek için tasarlanmıştır. 

144. KMK, okullar için sağlık eğitimi, sağlığın desteklenmesi ve geliştirilmesi, hastalığın önlenmesi, tüketi-

ci eğitimi ve yeterliliği ve okul sporları gibi çeşitli öneri ve kararlara sahip trend belirleyici çerçeve koşulları 

oluşturmuştur. Sağlıklı bir diyet okul müfredatının bir parçasını oluşturmakta, çeşitli konularda ve müfredat 

içi ve müfredat dışı faaliyetlerde ele alınmaktadır. Bu amaçla Federal Beslenme Merkezi (BZfE), eğitim ve 

diğer pedagojik uzmanlar için çok çeşitli öğretim materyalleri ve ek eğitim modülleri sağlamaktadır. 

145. Erken çocukluk eğitiminde sağlıklı bir diyet ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin önemi, eyaletlerin 

ilgili (yasal) eğitim yetkilerinde, konseptlerinde ve diğer çeşitli önlemlerde yeniden yansıtılmıştır. Ek 1'de 

bazı uygun örnekler bulunmaktadır. 
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146. Dezavantajlı ailelerden gelen çocukların sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmalarını sağlamak söz ko-

nusu olduğunda, en başından Erken Çocukluk Müdahalesi'nden de bahsedilmelidir (bkz. Bölüm 5a). Devam 

Maması Süt Ürünlerinin İzlenmesi Hakkında Tavsiye Kararı ile ilgili olarak bölüm 7c'ye atıfta bulu-

nulmuştur. Çocuk sağlığı ile ilgili kapsamlı istatistikler Ek 2'de verilmiştir. 

c) En acil sağlık sorunlarını ele alma, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını geliştirme […] ve bulaşıcı 

ve bulaşıcı olmayan hastalıkları önleme ve bunlarla başa çıkma çalışmaları 

147. Bölüm 6f çocukların koruyucu aile yanına yerleştirilmesi hakkında bilgi içermektedir ve bu Sosyal 

Yasanın VIII. Kitabı'nın 27. bölümüne uygun olarak yetiştirmeye yardım oluşturmaktadır. Ek 1, Hamburg'u 

örnek olarak kullanarak çocukların psikiyatri hastanelerine yerleştirilmesiyle ilgili şartları içermektedir. 

Kliniklerde ve evlerde özgürlükten mahrumiyeti içeren önlemler sırasında çocukların korunması. 

148. Çocukların Özgürlüğünden Yoksunlaştırılmasını İçeren Tedbirler İçin Aile Mahkemesi Onay Çekin-

cesinin Başlatılmasına Dair Kanun (Gesetz zur Einführung eines familiengerichtlichen 

Genehmigungsvorbehaltes für freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern), 1 Ekim 2017 tarihinde, psiki-

yatri hastanelerinde, çocuk ve gençlik refahı tesislerinde ya da engelli destek tesislerinde bulunan çocukların 

korunması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Özgürlükten mahrumiyeti içeren önlemler - yatak çubukları, 

fiksasyonlar veya yatıştırıcı ilaçlar gibi - bireysel durumlarda çocuğu kendi kendine tehlikeye atmaktan veya 

üçüncü şahısları korumak için gerekli olabilir. Medeni Kanun'un 1631b maddesine bir alt bölüm (2) eklen-

mesi ile getirilen yetkilendirme şartı, çocuklarına özgürlükten mahrum bırakma ile ilgili olarak alınan 

önlemlere ilişkin ebeveyn onayının gelecekte bağımsız bir organ, yani aile mahkemesi tarafından incele-

neceğini garanti etmektedir. Bu, bu kesin önlemlerin akut bir kendine veya başkalarına zarar verme riskini 

önlemek için yalnızca son çare olarak uygulanmasını sağlar. Onay prosedürünün bir parçası olarak, aile 

mahkemesi, diğer şeylerin yanı sıra, çocuğu kişisel olarak inceleyen çocuk ve gençlik psikiyatrisi ve 

psikoterapisinde uzmanlaşmış bir doktordan yazılı bir sertifika almalıdır. Aynı zamanda, çocuğa her bir 

vakada, çıkarlarının ne olduğunu açıklayan ve onları davalarda öne süren bir süreç danışmanı atanır. Yasama 

meclisi ayrıca, mahkemelerin yetkilendirdiği münferit davalarda uzatma yapılmak kaydıyla, özgürlükten 

yoksun bırakma ile ilgili tedbirler için azami süre belirlemiştir.  

Psikolojik danışmanlık ve destek. 

149. Almanya'daki çocuklar, gençler ve aileleri, çeşitli sağlık tesislerinde de dahil olmak üzere, akıl has-

talıkları için tıbbi bakımın yanı sıra çok çeşitli psikolojik danışmanlık ve destek hizmetlerine erişebilirler. 

Bunlar, çocuk ve gençlik sağlık hizmetleri tarafından temsil edilen halk sağlığı hizmetinin yanı sıra yatan 

hasta tıbbi sektörünü (örneğin çocuk ve gençlik psikiyatrisi ve psikoterapisi için klinikler, çocuk psikoso-

matiği için klinikler) ve ayaktan tedavi sektörü (dahil çocuk ve gençlik psikiyatrisi ve psikoterapisi için 

kayıtlı doktorlar, çocuk ve gençlik psikoterapistleri, çocuk ve gençlik hekimleri, tıbbi bakım merkezleri, 

sosyal pediatri merkezleri, çocuk hastalıkları ve gençlik psikiyatrisi enstitüleri için disiplinlerarası tedavi 



31 

dahil). Psikolojik tavsiye ve destek örnekleri Ek 1'de bulunabilir. Genel aile destek ve danışmanlık faali-

yetleri bölüm 6b'de yer almaktadır. 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluklarının (DEHB ve DEHB) tanı ve tedavisi.  

150. DEHB ve DEHB, davranış bozuklukları olan çocuklarda ve gençlerde özel uzmanlığa sahip uzman 

doktorlar ve psikoterapistler tarafından teşhis edilir. Kanıta dayalı teşhis ve tedaviyi sağlamak için, Mayıs 

2017'de kabul edilen en yüksek gelişim seviyesine sahip tıbbi-bilimsel bir rehber, rehberlik için kullanıla-

bilir. Tanı konulduktan sonra, tedavi, bireysel olarak uyarlanmış, çok modlu bir tedavi konsepti içinde çeşitli 

seviyelerdeki yönergelere uygun olarak gerçekleştirilir. Bu, ebeveynler ve çocuğa veya gençlere yakın diğer 

kişiler için danışmanlık, psikoterapötik ve psikososyal müdahalelerin yanı sıra ilaç tedavisini içerebilir. Bi-

reysel vakada belirtilen teşhis ve tedavi önlemlerine ilişkin karar, tedavi eden hekim tarafından, mesleki 

hukuka uygun olarak, ebeveynlere ve etkilenen çocuğa veya gence danışılarak, kendi sorumluluğu altında 

verilir. Eyalet Tabipleri Birliği, tıp mesleğinin icrasına ilişkin yasaya uyulmasından sorumludur. 

151. Uyuşturucu tedavisi ile ilgili olarak, Almanya'da hekimlerin ve sağlık sigortası fonlarının ortak öz 

idaresinin en üst karar organı olan Federal Ortak Komite (G-BA) Eylül 2010'da DEHB tanısı ve DEB ve 

metilfenidat içeren tıbbi ürün reçetelerinin reçetesi için daha sıkı bağlayıcı gereklilikler öngörmüştür. Daha 

fazla ayrıntılar Ek 1'de bulunabilir. 

152. Aralık 2014'te düzenlenen bir uzmanlar konferans ile DEHB ve DEB olan çocuklar, gençler ve 

yetişkinler için tıbbi bakımın daha da geliştirilmesine katkıda bulunmuş ve bunun sonucunda “Merkezi 

DEHB Ağı” birlikte profesyonel dernekler ve kuruluşlar ile DEHB ve DEB hastalarıyla ilgilenen yeni 

ölçütler geliştirmiştir.7 

Sınıfta dikkatsizlik ve mental bozuklukların teşhisi 

153. Sınıftaki dikkatsizlik, diğerlerinin yanı sıra çocuğu etkileyen psikolojik problemler de dahil olmak 

üzere çeşitli nedenlere sahip olabilir. Okullardaki ve okul tesislerindeki öğretmenler ve diğer profesyoneller, 

okul ortamındaki sosyal, pedagojik veya psikolojik sorunların tanımlanmasında ve öğrenciler ile ebeveynler-

ine bu konuda ilk tavsiyelerde bulunmada önemli bir rol oynamaktadır. Okul psikolojisi hizmetleri ve sosyal 

psikiyatri hizmetleri de çocuklarda psikolojik sorunların değerlendirilmesine katkıda bulunabilir. Çocuklarda 

ruhsal bozuklukların tanı ve tedavisi ile ilgili yukarıdaki yorumlara atıfta bulunulmaktadır. 

Akıl hastası çocukların damgalanmasına karşı önlemler. 

154. Çocukluk ve ergenlik çağındaki psikolojik anormallikler hiçbir şekilde olağandışı değildir. KiGG'lerin 

bulgularına göre, çocukların ve gençlerin yaklaşık % 20'si bu tür anormalliklerin en azından geçici belir-

tilerini göstermektedir. Mental hastası bir birey için iyi bir tıbbi bakım sağlamanın yanı sıra, amaçlardan biri 

                                                 
7 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/kindergesundheit/aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.html 
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de etkilenen insanların ayrımcılığını ve damgalanmasını azaltmaktır. Örneğin BMG, bu konuda Akıl Sağlığı 

Eylem İttifakını desteklemektedir. Alman Psikiyatri ve Psikoterapi, Psikosomatik ve Nöroloji Derneği 

(DGPPN) ile birlikte, yıllık olarak DGPPN Antistigma Ödülünü vermektedir. Ruh sağlığı konusu ayrıca 

okullarda ve çocuk gündüz bakım merkezlerinde, örneğin Irrsinnig Menschlich e.V. girşimi ve “Deli misin? 

Ne olmuş yani!” projesi ile, ele alınmaktadır. 

155. Buna ek olarak, BMG, özellikle kronik hastalıklara ve akıl hastalıklarına sahip çocuk ve gençlere 

bakmayı amaçlayan “Çocuk sağlığının teşviki” fonlama önceliği kapsamında hedefli tedbirler almaktadır. 

156. Ayrıca, zihinsel hastalığı olan ebeveynlerin çocuklarının bakımı iyileştirilecektir, çünkü zihinsel has-

talığı olan ebeveynleri olan çocuklarda gelişimsel ve davranışsal problemler ile kendi zihinsel hastalıkların 

oluşma riski daha yüksektir. Bakanlıklardan, profesyonel kuruluşlardan ve uzmanlardan temsilcilerden 

oluşan ve Şubat 2018'den beri toplanan disiplinler arası bir çalışma grubu, en az bir ebeveynin akıl hastası 

veya bağımlı olduğu ailelerden gelen çocukların durumunu iyileştirmek için öneriler geliştirecektir. Çalışma 

grubunun nihai raporunun 2019'un ilk yarısında Alman Federal Meclisi'ne sunulması beklenmektedir. 

Emzirmenin teşviki. 

157. BMEL uzun yıllar boyunca, emzirmeyi teşvik etmek için Ulusal Emzirme Komisyonu (NSK) ve ülke 

çapında “Sağlıklı Bir Sağlıklı Başlangıç” ağı üzerinden çalışmaktadır. NSK, Federal Hükümete tavsiyelerde 

bulunmakta, yönergeler ve öneriler yayınlamakta ve emzirmenin önündeki mevcut engelleri kaldırılması için 

girişimleri desteklemektedir. Örneğin NSK, 2017 yılında BMEL adına emzirmenin toplumda kabulünü 

artırmak için öneriler yayınlamıştır. “Hayata Sağlıklı Bir Başlangıç” ağı, emzirmeyi teşvik etme konusu da 

dahil olmak üzere, ülke çapında tek tip eylem önerileri ile genç ebeveynleri ve uzmanları desteklemektedir. 

158. BMEL, sorumluluk alanında Anne Sütü İkamelerinin Pazarlanması Uluslararası Kodunu zaten sıkı bir 

şekilde uygulamaktadır. Örneğin, yasal standartlar oluşturulduğunda anne sütü ikamelerinin etiketlenmesi 

için katı gerekliliklerin yürürlükte  olmasını sağlamak. Ayrıca, BMEL anne sütü ikameleri için kalite 

standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

159. Temmuz 2015 Önleyici Sağlık Yasası, çocuklar ve gençler için sağlık taramasını genişletmiş ve önleme 

odaklı hale getirmiştir. Federal Ortak Komite tarafından kabul edilen ve Eylül 2016'da yürürlüğe giren gün-

cellenmiş Çocuk Kılavuzu, doktorun, yaşamın ilk yedi ayında yapılan tarama kapsamında anne ve babalara 

emzirme ve bebek besleme konusunda tavsiyelerde bulunması gerektiğini açıkça belirtmektedir. (U2 ila U5). 

160. Ek 2, emzirmenin süresi ve türü hakkında ampirik veriler sağlayan bir şekil içermektedir. 

d) Ergenlerin üreme sağlığı hakları 

161. Tüm çocuklar ve gençler yaşlarına uygun cinsel eğitim alma hakkına sahiptir. eyaletler düzeyinde 27 

Temmuz Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bakanlıkları sorumluluğunda olan okullarda cinsellik eğitimine ek 

olarak, Almanya’nın 1992 tarihli Gebelikte Çatışmalardan Kaçınma ve Başa Çıkma Destek Yasası 
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(Schwangerschaftskonfliktgesetz - SchKG), BMFSFJ'nin mesleki sorumluluğu altında, Federal Sağlık 

Eğitim Merkezi'ne yasal bir yetki vermektedir. Bu yasal yetkinin amacı, tüm insanların cinsellik ve aile 

planlaması ile, kapsamlı bir çerçevede, sorumlu, sağlıklı ve kararlı bir şekilde baş etmelerini sağlamaktır. 

e) Çocukları madde bağımlılığından korumak için önlemler (madde 33) 

162. Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigara ve Elektronik Nargile Tüketiminin Tehlikelerinden Ko-

runması Hakkında Kanun (Gesetz zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den Gefahren des Kon-

sums von elektronischen Zigaretten und elektronischen Shishas) 1 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Gençlik Koruma Yasası, nikotinli ve nikotinsiz e-sigaraları ve e-nargileleri diğer tütün ürünleriyle eşit 

şartlara oturtmuş ve küçükler tarafından kullanılmasını yasaklamıştır. 

163. Bugün bile, 2012 Ulusal Uyuşturucu ve Bağımlılık Politikası Stratejisi, özellikle hedef gruba özgü 

bağımlılığın önlenmesi, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ve erken müdahale konularına işaret etmeye devam 

etmektedir. Özellikle gençlik refahı çalışmaları, bağımlılık yardımı ve okulları birbirine bağlayan işbirliği 

artırılacaktır. Federasyon, eyaletler, yerel yetkililer, sosyal sigorta, refah dernekleri, kamu ve bağımsız fon 

kurumları ve kendi kendine yardım, hizmet sağlamak ve fonlamak için birlikte çalışmaktadır. Almanya'da 

ülke çapında 1.400'ün üzerinde bağımlılık danışma merkezi ağı bulunmaktadır ve bunların gizli danışmanlık 

hizmetleri çocuklar/gençler tarafından da kullanılabilir. 

164. Federal Sağlık Eğitim Merkezi, yasal ve illegal madde kullanımının olumsuz sonuçları hakkında 

çocukları ve gençleri uygun bir şekilde bilgilendirmeyi ve kullanımı önlemeyi amaçlayan ülke çaplı düzenli 

ve devam eden kampanyalar yürütmektedir. Çok az Almanca bilgisi olan kişiler için, ana dillerindeki bilg-

ilere ek olarak,  basit bir dilde broşürler de mevcuttur. Artan talebin bir sonucu olarak, aşırı medya tüketimi 

ve online bağımlılık için hastalık önleme ve danışmanlık hizmetleri de ortaya çıkmıştır. 

165. Okullardaki önleme çalışmaları, 2012'den itibaren KMK'nın “Okullarda Sağlığın Geliştirilmesi ve 

Önleme” başlıklı tavsiyesine uygun olarak çeşitli müfredat dışı ortaklarla yürütülmektedir. Danışmanlık ve 

ileri eğitim, okullardaki profesyonellerin okullarda ceza hukuku (örneğin alkol tüketimi, uyuşturucu satışı) 

kapsamındaki durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olmaktadır; bu, eyaletler düzeyinde kanunla düzenlenir. 

166. Rapor konusu dönemde, ebeveyn bağımlılığından etkilenen tahmini üç milyon çocuğa hizmet sunul-

ması yönünde çabalar hızlandırılmıştır. Federal Meclis kararıyla bu amaçla bakanlıklararası bir çalışma 

grubu kurulmuştur (bakınız paragraf 7c). 

167. Ek 1, Federal Sağlık Eğitimi Merkezi'nin bağımlılık önleme kampanyaları, Federasyonun diğer önlem-

leri, eyaletlerin çocukları uyuşturucu bağımlılığından korumak için önlemlerin yanı sıra bağımlılıktan 

etkilenen ailelerin çocuklarına danışmanlık ve bakım hakkında bilgiler içermektedir. 

168. Kendilerini sigara içen olarak tanımlayan gençlerin oranı 2010-2016 arasında %12,9'dan %7,4'e 

düşmüştür. Haftada en az bir kez alkol tüketen gençlerin 2010 ile 2012 yılları %13-14 arasında sabit olan 
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oranı, 2015 itibarıyla %10'a düşmüştür. Çocuklar ve gençler tarafından uyuşturucu kullanımına bağlı olarak 

seçilmiş tıbbi tanılar ve ayrıntılar Ek 2'de yer almaktadır. 

f) Sosyal güvenlik ve çocuk bakım hizmetleri ve tesisleri (madde 26 ve 18 fıkra 3) 

169. 23 Aralık 2016 tarihli Federal Katılım Yasası (Bundesteilhabegesetz - BTHG) kapsamında bir ente-

grasyon yardımı reformu 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek ve aynı zamanda fiziksel ve zihinsel en-

gelli çocuklara yönelik yardımları (örneğin; ebeveynlerin gelir ve varlıklarının kullanımı ile ilgili olanlar 

dahil) iyileştirecektir. 

g) Yaşam standardı (madde 27 fıkra 1-3) 

170. Tüm çocukların iyi bir yaşam standardı ile büyümeleri Federal Hükümetin temel endişesidir. Bu neden-

le, Federal Hükümeti oluşturan taraflar arasındaki Koalisyon Anlaşmasında kararlaştırıldığı gibi, çocuk yok-

sulluğu ile mücadele için bir tedbir paketi üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Bu düşünceyle, ekonomik olarak 

dezavantajlı aileler için maddi yardım ve destek artırılacaktır. Bu, düşük gelirli aileler, özellikle yalnız ebev-

eynler ve çok sayıda çocuk sahibi olan ve daha yüksek yoksulluk riski altındaki aileler üzerindeki yükü 

hafifletmeyi amaçlamaktadır. 

171. Tamamlayıcı çocuk aylığı ile ilgili olarak, tedbirler paketi, yardımlarda artış, yardım sistemi ile eğitim 

ve katılım paketinde iyileştirmeler içermektedir: Çocuğun - çocuk parası ile birlikte - vergiden muaf tutu-

lacak, eğitim ve katılım paketine uygun olarak sağlanan yardımlar hariç, olan geçim düzeyi ihtiyaçlarının 

karşılanması için tamamlayıcı çocuk aylığı artırılacaktır. Ayrıca, tamamlayıcı çocuk aylığının yeniden tasar-

lanmasının, düşük gelirli ailelerin, özellikle de yalnız ebeveynlerin, özel durumlarını hesaba katması 

beklenmektedir. Bu düzenlemeler, gelir arttıkça yardımın yavaş yavaş azalmasını (ve birdenbire tamamen 

durdurulmamasını) ve insanlara kendi gelirlerinden daha fazla kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

172. Düşük gelirli ailelerden gelen çocuklar, gençler ve genç yetişkinler, eğitim ve katılım için çeşitli özel 

yardım hakkına sahiptir. Bu yardımlardaki iyileşmeler, okul başlangıç paketinde bir artışı, çocuk gündüz 

bakım merkezlerinde ve okullarda öğle yemeğinin ve okula ulaşım maliyetine katkıların kaldırılmasını ve 

çocuğun sınıfı geçmeyeceği yönünde acil bir risk olup olmadığına bakılmaksızın genel öğrenme desteğini 

içerecektir. Buna ek olarak, bürokrasiyi azaltmaya yönelik tedbirler de dahil olmak üzere, yardımın 

alınmasının önündeki engeller kaldırılacaktır. 

173. Peşin Bakım Ödemesi Yasası (Unterhaltsvorschussgesetz) Temmuz 2017'de genişletilmiştir, böylece 

çocuk belirli koşullara tabi olarak erginlik yaşına (18. doğum günü) ulaşıncaya kadar bakım avansı verilir. 

Bakım avansı, tek ebeveynlerin çocuklarına yönelik bir devlet yardımıdır. Diğer ebeveyn bakım yapmıyorsa 

veya sadece kısmen veya düzensiz ödeme yapıyorsa, çocukların mali geçimlerini güvence altına almaya 

yardımcı olur. Bununla birlikte, devlet sadece temerrüde düşen nafaka borçlusu için avans ödemesi yapar, 

yani peşin bakım yetkilileri temerrüt sahibi ebeveynin imkanı varsa rücu talep eder. 
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174. 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren Çocuk Gündüz Bakımında Kalite ve Katılımın Geliştirilmesi Kanunu 

ile çocuk bakım hizmetlerinde kalite ve katılım artırılacaktır. 

175. Koalisyon Anlaşması ayrıca, okul çağındaki çocuklar için tam zamanlı çocuk bakımı için yasal bir hak 

getirilmesini öngörmektedir. Bu, ebeveynlerin çalışmasını kolaylaştırmayı ve böylece ailelerini yoksulluktan 

korumayı amaçlamaktadır (ayrıca bkz. Bölüm 8a). 

176. Eyaletler, tüm çocukların yeterli bir yaşam standardıyla büyümelerini sağlamak için çeşitli ek adımlar 

atmaktadır; daha fazla bilgi için Ek 1'e bakınız. Ek 2 ayrıntılı istatistiksel bilgiler içermektedir. 

8. Eğitim, boş zaman ve kültürel faaliyetler (mad. 28-31) 

a) Mesleki eğitim ve rehberlik dahil eğitim hakkı (madde 28) 

Okul öncesi eğitim. 

177. Çocuklar 1996 yılından bu yana üç yaşından itibaren okula başlayana kadar Sosyal Yasanın VIII. 

Kitabının 24. bölümü (3) alt bölümü uyarınca bir çocuk gündüz bakım merkezinde promosyon alma hakkına 

sahiptir. Bir yaşına gelmiş olan tüm çocuklar, 1 Ağustos 2013'ten itibaren gündüz bakım merkezinde veya 

evde çocuk gündüz bakımı erken çocukluk promosyonuna (Sosyal Yasa VIII. Kitap, bölüm 24, alt bölüm 

(2)) hak kazanmıştır. Bu hak, belirli koşullara tabi olarak bir yaşın altındaki çocuklar için geçerlidir - 

örneğin, ebeveynler çalışıyor ya da iş arıyorsa. Talebin zaman aralığı bireysel ihtiyaca bağlıdır (Sosyal Yasa 

VIII. Kitap, bölüm 24, alt bölüm (1)). 

178. Yasal hakların uygulanabilmesi için talep odaklı bir bakım sistemi gereklidir. Bu nedenle odak nok-

talarından biri çocuk gündüz bakım tesislerinde ve ev içi çocuk gündüz bakımında hizmetlerin genişletilme-

sidir. Federasyon, son mevzuat döneminde çocuk gündüz bakım sisteminin genişletilmesine yönelik toplam 

yaklaşık 6 milyar € katkıda bulunmuştur. İşletme maliyetlerine 2015’ten beri düzenli olarak 845 mil. € 

(2017-20128 945 mil. €) katkıda bulunmuştur. “Çocuk Gündüz Bakımının İlave Kantitatif ve Kalitatif 

Genişletilmesi Hakkında Kanun” (Gesetz zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinder-

tagesbetreuung) 2017’de yürürlüğe girmiştir. Kanun, dördüncü “Çocuk Bakım Fonu” yatırım programının 

temelini oluşturmaktadır. Bu, 2017 ile 2021 arasında, 1.126 milyar € yatırım hacmi ile çocuklar için 100.000 

ek okul öncesi çocuk bakım yeri oluşturulmasını sağlayacaktır. Niteliksel iyileştirmeler de desteklene-

bilecektir. Federasyon, “Çocuk Bakım Fonu” üzerine üç yatırım programı aracılığıyla, üç yaşın altındaki 

çocuklara yönelik çocuk bakım yerlerinin genişletilmesi için halihazırda 2008-2013, 2013-2014 ve 2015-

2018 yıllarında toplamda 3,28 milyar €  katkıda bulunmuştur. 

179. Federasyon, eyaletler ve belediyelerin son on yılda talep doğrultusunda ve kaliteye yönelik çocuk 

bakım hizmetlerinin çeşitliliğini genişletme çabaları ve ayrıca çocuklar için 2013'te yürürlüğe giren 1 yaşın-

dan itibaren bir çocuk bakım merkezine hak kazanımının bir etkisi vardır: Üç yaşın altındaki çocuklar için 
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ulusal ortalama çocuk bakımı oranı 2006 yılından bu yana ikiye katlanmıştır. Çocuk gündüz bakım hiz-

metlerine olan talep artmaya devam etmektedir. Daha fazla ebeveyn, çocuklarına giderek daha erken bakım 

yapılmasını istiyor. Aynı zamanda, doğum oranları artmaktadır ve çocukları çocuk bakım yerine ihtiyaç 

duyan mülteci kökenli olan aileler de ülkeye girmiştir. 

180. Almanya'da 2017 yılında üç yaşın altındaki 762.361 çocuk  çocuk gündüz bakımındaydı. Bu, bir önceki 

yıla göre 42.803 daha fazladır. Bu yaş grubu için bakım oranı % 33.1 idi. Üç ila beş yaş arasındaki 

çocukların bakım oranı 2017'de % 93,6 idi. Bakım hizmetlerinin kapsamı son yıllarda üç yaşın üstündeki yaş 

grubu için de genişletilmiştir. Üç yaşından okula başlama yaşına kadar olan bakımdaki çocuk sayısı 2016 ve 

2017 yılları arasında 2.333.326'dan 2.374.877'ye yükselmiştir. Ek 2, çocuk gündüz bakımıyla ilgili verilerin 

ayrıntılı bir açıklamasını içermektedir. 

181. BMFSFJ, eyaletler ile 2014 yılından bu yana çocuk gündüz bakımı kalitesini artırmak amacıyla ortak 

bir temel geliştirmek için bir kalite geliştirme sürecinde çalışmaktadır. Eyaletler Gençlik ve Aile Bakanları 

Konferansı, 2016'dan itibaren “Erken Eğitimin Geliştirilmesi ve Finansmanı” ara raporuna dayanarak Mayıs 

2017'de bir Kalite Geliştirme Yasası için kilit noktaları kabul etmiştir. Federasyon, Çocuk Gündüz Bakımın-

da Kalite ve Katılımın Geliştirilmesi Yasası ile 14 Aralık 2018'den itibaren, çocuk gündüz bakım hiz-

metlerinde kaliteyi geliştirmek ve ebeveynlerin katkı payını “ücretsiz”e kadar azaltmaya yönelik önlemler 

uygulamak için eyaletleri 2022 yılına kadar toplam 5.5 milyar € ile destekleyecektir. 

182. Ek 1'de, Federasyonun eyaletlere, belediyelere ve fon kuruluşlarına çocuk gündüz bakım kalitesini 

artırmada yardımcı olmakta kullandığı programlar hakkında genel bir görünüm sunulmaktadır. Ayrıca, ey-

aletler tarafından, başta eşit eğitim fırsatları yaratmayı amaçlayanlar olmak üzere, erken çocukluk eğitimine 

ilişkin olarak alınan yasal ve diğer önlemler de sunulmaktadır. 

Okullarda karşılaştırılabilir kalite standartları. 

183. KMK'nın okul sektöründeki temel görevi, Almanya genelinde eşdeğer yaşam koşullarının yaratılmasına 

katkıda bulunmaktır. Sertifikaların ve diplomaların karşılıklı tanınmasını teşvik etmek için okullarda tektip, 

karşılaştırılabilir kalite standartları aranmaktadır. Eyaletler bu konuda birbirleri ile yakın koordinasyon 

sağlamaktadır. 

184. KMK'nın merkezi öğretim konularındaki çeşitli yeterlilikler için eğitim standartları, öğrencilerin eğitim 

geçmişinde belirli bir noktada ustalaşmaları gereken bağlayıcı bir beceri çerçevesi sağlar. Ayrıca, eyalet 

sınırları boyunca okullarda öğretilen içerik konusunda geniş bir fikir birliği vardır. Öğrenciler başka bir ey-

aletteki bir okula nakledilir ve belirli konulara yetişmeleri gerekirse, alıcı okuldan destek alabilmektedir. 

Çok katmanlı bir okul sistemi. 

185. Üç katmanlı ortaokul sistemi artık Almanya'da pek bulunmamaktadır. Birçok eyalet, dilbilgisi 

okullarından (Gymnasien) ve üç geleneksel okul katmanını (çok amaçlı/mesleki okul) birleştiren bir tür 
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okuldan oluşan iki katmanlı bir sisteme sahiptir. Diğer eyaletlerde hem dilbilgisi okulları hem de 

Hauptschule ve Realschule (her ikisi de bir tür ortaokul) katmanlarını birleştiren bir okul türü vardır. 

Diğerleri ise geleneksel okul türlerine ek olarak çok sayıda bütünleştirici sisteme sahiptir. Buna ek olarak, 

eyaletler tüm öğrencilerin hedeflenen bireysel destek yoluyla mümkün olan en yüksek kalifikasyonu elde 

etmelerini sağlamak için öğrencilerin okul sisteminin katmanları arasında geçiş yapmalarını kolaylaştırmak 

için çok çeşitli önlemler almaktadır. Üst dilbilgisi okulu seviyesine katılma hakkı, orta öğretim mezuniyet 

sertifikasına sahip olmaları ve performanslarının yeterli olması koşuluyla, genel eğitim sistemindeki tüm 

ortaokul türlerinde edinilebilir. Hauptschule mezunlarının oranı son yıllarda ortaöğretim mezuniyet sertifi-

kasına lehine önemli ölçüde düşmüştür (2010'da % 25,2'den 2016'da% 20,8'e). Daha yüksek niteliklere 

yönelik eğilim, birkaç eğitim katmanına sahip okul türlerinde de devam etmektedir. 1992 yılından bu yana 

eğitim almaya hak kazanan kişilerin oranı ülke çapında akran nüfusun % 50'sinden fazlasına yükselmiştir. 

Buna ek olarak, giderek daha fazla çocuk genel eğitim mezuniyetten sonra meslek okullarında daha yüksek 

mezuniyet niteliklerine sahip olmaktadır. Bu okullar bu nedenle adil fırsatların ve eğitimin artırılmasına 

büyük katkı sağlamaktadır. Daha fazla istatistiksel bilgi Ek 2'de bulunabilir. 

Okullardaki etnik azınlıklardan çocuklar. 

186. Eylemler öncelikle Sinti ve Romanların kültürel kimliğini korumaya ve eğitimde sosyal entegrasyon-

larını geliştirmeye odaklanmaktadır. 2015 yılında Anma, Sorumluluk ve Gelecek Vakfı (EVZ), eyaletler, 

Federasyon ve STK'ların temsilcileri ile birlikte “Sinti ve Romanların Almanya'daki eğitime eşit katılımı 

için öneriler”i hazırlamıştır. Eyaletler bireysel olarak Sinti ve Roman azınlıklarla Devlet Anlaşmaları veya 

çerçeve anlaşmaları imzalamıştır. Buna ek olarak, Brandenburg ve Schleswig-Holstein eğitsel ilgi alanlarına 

özel önem verilen azınlık gruplarına ev sahipliği yapmaktadır. Daha fazla kuyruk yazısı Ek 1'de bulunabilir. 

b) Eğitimin amaçları (madde 29) eğitim kalitesine de atıfta bulunarak 

187. Eğitime ilişkin amaç ve ilkelerinin esasları İkinci Raporda belirtilmiştir.8 

c) Yerli ve azınlık gruplarına mensup çocukların kültürel hakları (madde 30) 

188. Bölüm 8a'ya atıfta bulunulmaktadır. 

d) İnsan hakları ve yurttaşlık eğitimi 

189. İnsan hakları eğitimi, okulların eğitim yetkisinin temel alanının bir parçasıdır ve tüm eyalet Anayasaları 

ve Okul Yasalarında birincil eğitim hedefi olarak belirlenmiştir. Okul faaliyetlerinin tüm alanlarını kapsar. 

Okullarda insan hakları eğitiminin amacı, diğer kültürlere saygı, hoşgörü ve saygının geliştirilmesi ile top-

lum karşısında temel bir sorumluluktur. 

                                                 
8 para. 743 CRC/C/83/ Add. 7 
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190. Mevcut sosyal ve politik zorluklar göz önüne alındığında, Almanya Federal Cumhuriyeti'nde (KMK) 

eyaletlerin Eğitim ve Kültür Bakanları Daimi Konferansı, demokrasi eğitimini 2018 için ana konu haline 

getirmiştir. 

191. Ders dışı siyasi gençlik eğitimi aynı zamanda gençlerin toplumu şekillendirmede aktif katılımlarını 

sağlamayı amaçlamaktadır. Federasyon bunu yılda yaklaşık 10 milyon EUR tutarında desteklemektedir. 

192. İnsan hakları ve demokrasi eğitimi de erken çocukluk eğitimine çeşitli şekillerde bağlanmıştır. Daha 

fazla ayrıntı Ek 1'de bulunabilir. 

e) Dinlenme, boş zaman, oyun, yaşa uygun eğlence etkinlikleri ve kültürel yaşama ve sanata ücretsiz 

katılım (madde 31) 

193. Federal Hükümet, yaygın eğitimin bir parçası olarak çocukların ve gençlerin kültürel ve sportif faali-

yetlerini çeşitli projeler aracılığıyla teşvik etmektedir. Teklifler düşük eşikli ve kapsayıcı olmalıdır. Bu ve 

Sözleşme'nin 31. maddesinin uygulanmasına yönelik diğer önlemler, kentsel gelişmeyi teşvik eden program-

lar da dahil, hakkında daha fazla bilgi için Ek 1'e bakınız. Eyaletler ayrıca okul içinde ve dışında çocukların 

kültürel eğitimini çok çeşitli şekillerde teşvik etmektedir. Ek 1 ayrıca, eyalet düzeyinde sanatsal ve kültürel 

eğitime yasal destek ve mali destek kapsamı da içeren örnekler içermektedir. 

9. Özel koruma önlemleri (madde 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (b) - (d) ve 38-40) 

a)“Mülteci çocuklar”(madde 22), refakatsiz sığınmacı çocuklar, göçten etkilenen çocuklar 

194. Federal Hükümet, göçten etkilenen mültecilerin ve çocukların haklarının kapsamlı bir şekilde ko-

runmasına büyük önem vermektedir. 2010 ve 2015 yılları arasında 18 yaşın altındaki yabancı uyruklu 

kişilerin göçünde sürekli bir artış olmuş, sayı 66,165'ten 392,340'a yükselmiştir. 2012-2016 aralığında 18 

yaş altı ilk iltica başvurusu sayısı, 23,936'dan 261,383'e yükselmiştir. 31 Aralık 2016 itibarıyla Almanya'da 

18 yaş altı koruma arayan 400.490 yaşamıştır. 

Her çocuk için eşit ve çocuk dostu tedavi. 

195. Sosyal Yasa VIII. Kitapta (6. bölüm) tüm yabancı ve yabancı olmayan çocuklar, örneğin refakatsiz 

küçük yabancıların çocuk ve gençlik refahı yardımları konusunda Alman küçükler ile aynı koruma ve 

desteğe sahip olmaları için ilke olarak eşit muamele görürler. Federal Hükümet, göçmen ve mülteci kökenli 

çocuklar için çocuk gündüz bakımına eşit erişim hazırlamak ve desteklemek için kendi federal programlarını 

teşvik etmektedir. 

196. Okullar, okula devam etmek zorunda olan genç mültecilerin entegrasyonundan ve dil desteğinden 

sorumludur. Mülteci geçmişi olan hiçbir çocuğun ya da gencin geride bırakılmayacağı beklentisi göz önüne 

alındığında, eyaletler ve belediyeler son yıllarda büyük çaba göstermiş, okul çağındaki çocuk ve genç mül-

teci/sığınmacılara yönelik ek okullaşma ve eğitim fırsatlarına kayda değer mali kaynak ayırmışlardır. 
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Okullaşma, ikamet durumu ve kalma ihtimaline bakılmaksızın, başlangıçtan itibaren eyaletlerde düzenlenir. 

Ülkeye girdikten sonra okula gitmesi gereken olan genç mültecilerin eğitimine başlanmasına ilişkin eyalete 

özgü düzenlemeler geçerlidir. Buna ek olarak, eyaletler bireysel olarak, bazı durumlarda ilk kabul 

tesislerinde veya belediyeler arasında dağıtılmadan önce yapılmak üzere, mültecilerin ve sığınmacıların dil 

becerilerinin yanı sıra yeteneklerini ve yeterliliklerini kaydetmek için prosedürler geliştirmiştir. 

197. Düzenli sınıflara kabul edilmeye ek olarak, tüm konularda sürekli dil desteği yakın zamanda göç etmiş 

öğrencilerin entegrasyonu için özel bir önem taşımaktadır. “Göçmen kökenli çocuklar ve gençler için 

destek” (FörMig) ve “Dil ve Yazı yoluyla Eğitim” (BISS) gibi eyaletlerarası projelerin desteği ile, eyaletler 

sürekli dil teşviki için çok sayıda beceri geliştirme ve ileri eğitim tedbirleri uygulamıştır. KMK'nın Ekim 

2016 raporu, eyaletlerde genç mültecileri eğitime entegre etmek için alınan önlemlere genel bir bakış sunar. 

Federal Sivil Eğitim Ajansı, Hoşgeldin Sınıflarında dersler için kullanılabilecek öğretim materyalleri sağla-

maktadır. Mülteci çocukların eğitim sistemine entegrasyonunu desteklemek için ek faaliyetler Ek 1'de 

bulunabilir. 

198. Küçük mültecilerin kendilerini Federal Göç ve Mülteciler Ofisi (BAMF) karşısında temsil etme kapa-

sitelerinin yaş eşiği, rapor kapsamındaki dönemde 18’e yükseltilmiştir, Medeni Kanun uyarınca sadece 

küçükler tarafından yasal olarak avantajlı irade beyanları için olmayan düzenlemeye benzer şekilde. 24 

Ekim 2015'ten bu yana 16 ve 17 yaş grubu BAMF karşısında yasal olarak temsil edilmelidir. Küçükler resmi 

olarak iltica başvurusunda bulunmazlar. 

199. Federasyonun mülteci çocukların eğitime katılma hakkının güçlendirilmesini amaçlayan çeşitli pro-

gramları, sırasıyla Bölüm 8a ve Ek 1'de açıklanmaktadır. 

200. Aile üyeleri tarafından müteakip göç yoluyla aile birleşimi hakkı ile ilgili olarak bölüm 6d'ye atıfta 

bulunulmuştur. 

Yaş değerlendirmesi. 

201. Refakatsiz küçük mültecilerin yaş değerlendirmesinin uygulanması, Sosyal Yasanın VIII. Kitabının 42 

f bölümünde düzenlenmekte ve farklı yöntemlerin bir kombinasyonunu sağlamaktadır: Yabancı bir kişiye 

(geçici olarak) bakım sağlanırsa, kişinin küçük olduğu yaşını açıkça gösteren kimlik belgesi veya benzeri 

belgeler temelinde belirlenmelidir. Ayrıca, dış görünüşün değerlendirilmesine ek olarak, ilk görüşmede elde 

edilen gelişim düzeyine ilişkin bilgiler aracılığıyla genel izlenimin tahminini ve değerlendirmesini de içeren 

nitelikli bir görsel inceleme yapılmalıdır. Şüphe durumunda, gençlik refahı bürosu, ilgili kişilerin veya 

temsilcilerinin talebi üzerine veya resen, yabancı küçüğün yaşını değerlendirmek için bir tıbbi muayene 

yapmalıdır. Yöntemlerin bir kombinasyonu, bu koşullar altında ve şu an için yaşı değerlendirmenin en 

güvenilir yoludur. Yaş, insan onuruna ve çocukların ve çocukların fiziksel bütünlüğüne göre değerlendirilir. 
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Bazı Federal eyaletler, bu düzenlemelerin uygulanması için eylem yönergeleri veya tavsiyelerine sahiptir. 

Daha fazla ayrıntı Ek 1'de bulunabilir. 

Çocuk askerlerin tespiti. 

202. Küçük yaştaki sığınmacıların özel ihtiyaçlarını karşılamak için, “karar vericiler”, göçmen olmayan 

çocuklar için özel eğitimli özel komisyon görevlileri olarak Federal Göç ve Mülteciler Dairesinde 

görevlendirilmektedir. İltica prosedürü bağlamında ve özellikle çocukları ve gençleri uçuş nedenleri hakkın-

da sorgularken, görevleri özellikle savunmasız olan “mülteci çocukları” belirlemektir. İki özel komisyon 

daha travmatize, işkence gören veya toplumsal cinsiyete özgü zulüm gören küçüklerle ilgilenmek için 

görevlendirilmiştir: travma geçiren kişiler ve işkence mağdurları için özel komiserler ve cinsiyete dayalı 

zulüm gören kişiler için özel komiserler. Tüm özel komiserler, temel ve ileri eğitim kurslarında sürekli 

olarak kapsamlı yasal, kültürel ve psikolojik eğitim almaktadır. Ek 1, Berlin'deki çocuk askerleri belirleme 

uygulamasının bir örneğini içermektedir. 

203. Almanya, belirli koşullar altında eski çocuk askerlere iltica hakkı vermektedir, örn. eğer geri dö-

neceklerse bir kez daha zorla askere alım riski altında olacaklarsa. Bu tür koşulların geçerli olup olmadığı 

vaka bazında ayrı ayrı incelenecektir. 

Sığınma talebinde bulunan çocuklar ve gençler için konaklama. 

204. Yabancı Çocuklar ve Gençler için Konaklama, Bakım ve Yardımın Geliştirilmesi Yasası (Gesetz zur 

Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher), eyalet 

ve ülke çaplı kabul yükümlülüğü ile, refakatsiz küçük mültecilerin özel koruma ihtiyaçlarına ve diğer ih-

tiyaçlarına uygun barınma, bakım ve destek sağlamak amacıyla 1 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Refakatsiz yabancı küçükler ihtiyaçları doğrultusunda Almanya'nın her yerine yerleştirilir ve uygun olan 

yerlerde diğer eyaletlere dağıtımları yapılır. 

205. Refakatsiz küçük mülteciler, gençlik refahı bürosunun bakımına alınır ve bir kabul tesisinde yaşamak 

zorunda değildir. (krş. öz. Sosyal Kod VIII. Kitap bölüm 42a ve 42). Sığınmacılar için resmi bir başvuru 

sadece yasal temsil (gençlik refah bürosu; vasi) yoluyla yapılabilir, küçüklerin süreçte hukuki kapasiteleri 

olmadığı için. Almanya'ya aileleriyle birlikte gelen küçükler aileleriyle kalırlar (uygun olan kabul 

merkezlerinde); bu konuda hiçbir değişiklik planlanmamıştır. Yurtdışından refakatsiz girişleri nedeniyle 

bakıma alınan küçüklerin sayısı 2010-2016 yılları arasında sürekli artmıştır; 2017’de düşmüştür. Refakatsiz 

küçük mültecilerin çoğunluğu 16 ile 17 yaşları arasındadır. Daha fazla ayrıntı Ek 2'de bulunabilir. 

206. BMFSFJ ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Acil Fonu'nun (UNICEF) ortak önderliğinde mül-

teci barınma yerlerindeki mültecileri korumak için federal bir girişim kurulmuştur. Kadın ve çocukların şid-

dete karşı korunmasına yönelik asgari standartlar ilk kez bu girişimde geliştirilmiştir. Ek 1, eyaletlerden 

küçük mültecilerin konaklaması ve özel koruyucu önlemlere ilişkin örnek ve daha fazla ayrıntı içermektedir.  
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Sığınmacı çocuklar için eğitim ve katılım yardımları. 

207. Sığınmacı çocukların, gençlerin ve genç yetişkinlerin durumunu iyileştirmek için, Sığınmacı 

Yardımları Kanununu ve Sosyal Mahkemeler Kanununu Değiştiren Kanun (Gesetz zur Änderung des 

Asylbewerberleistung-sgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes) 1 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 

Almanya'da ikametin başlangıcından itibaren eğitim ve katılım için halihazırda yardım hakkı olduğunu ön-

görmektedir. Bu, etkilenenlerin, örneğin okullardaki ve çocuk gündüz bakım merkezlerindeki ortak öğle 

yemeğinden, dışlanmasını önlemeye yöneliktir. Böylece temel eğitim ve katılım fırsatları zamanında açılır. 

Değişiklikten önce, eğitim ve katılım yardımlarına en erken 48 aylık ikametin ardından erişilebilmekteydi. 

Sığınmacı çocukların hapsedilmesi. 

208. Almanya'da sınır dışı edilmeyi bekleyen tutukluluk, İkamet Yasası'nın 62 ve 62a bölümleri ve – işlem-

lerle ilgili olarak - Aile ve Çekişmesiz Konulardaki Prosedür Yasası ile düzenlenmektedir. Küçükler ve 

çocuklu aileler, sadece özel istisnai durumlarda ve sadece çocuğun yüksek yararı çerçevesinde uygun olduğu 

sürece sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınabilir. Bazı Län-eyaletlerde, küçükler sınır dışı edilmek üzere 

gözaltına alınmazlar veya genellikle bundan vazgeçilir. Daha fazla bilgi için Ek 1'e bakınız. 

Kişisel verilerin göç idarelerine iletilmesi.  

209. Kişisel verilerin toplanması ve iletilmesi İkamet Yasası'nın 86 ila 91g bölümlerinde kapsamlı bir şekil-

de düzenlenmiştir - ayrıca veri koruma düzenlemeleri de dikkate alınmaktadır. İkamet Yasası'nın 87. madde-

si uyarınca, kamu kurumları göçmenlik makamlarını tespit ettikleri durumlar, özellikle yabancı uyrukluların 

izinsiz ikametleri, konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. Okullar ve eğitim kurumları, Almanya'da ika-

met eden çocuklar ve gençler için izinsiz eğitim fırsatlarına erişim sağlamak için bu yükümlülükten muaftır. 

b) Bir azınlığa veya yerli bir gruba mensup çocuklar (madde 30) 

210. Azınlık veya yerli gruplara mensup çocukların kültürel hakları konusunda bölüm 8c'ye atıfta bulu-

nulmuştur. 

c) Sokakta yaşayan çocuklar 

211. Üçüncü ve Dördüncü Taraf Devlet Raporlarında sokakta yaşayan çocukların temel bakımıyla ilgili 

açıklamalara atıfta bulunulmuştur. Ek 1, sokakta yaşayan çocuklar için Federasyon’un ve eyaletlerin pro-

jeleri hakkında bilgiler içermektedir. 

d) Sömürülen çocuklar, bu çocukların fiziksel ve psikolojik iyileşmeleri ve sosyal yeniden 

bütünleşmeleri 

212. Bölüm 5c, 7e ve 10'a da atıfta bulunulmuştur. Ayrıca Birinci ve İkinci Raporlara ve Ortak Çekirdek 

Belgenin (ILO Sözleşmesi) B.I.3.a bölümüne de atıfta bulunulmuştur. Ek 1'de çocuk işçiliğiyle mücadele 

konusunda eyaletler düzeyindeki bir önleme ilişkin bir örnek verilmiştir. 
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213. İkamet Yasası'nın 25. Bölümü (4a) altbölümü, insan ticareti mağdurlarına ikamet izni verilmesi için bir 

özel insani hüküm içermektedir. İnsan ticareti mağdurları için ikamet haklarında ilave iyileştirmeler 1 

Ağustos 2015 tarihinde, Kalma Hakkının Yeniden Tanımlanması ve İkametin Feshi Hakkında Kanun olarak 

yürürlüğe girmiştir (Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung). 

214. İlgili kişi, diğer şeylerin yanı sıra, kendisine karşı işlenen suçla ilgili olarak ceza yargılamalarında tanık 

olarak ifade vermeye istekli olduğu takdirde, ikamet izni verilecektir. Buna ek olarak, insan ticareti mağdur-

larına, yabancının insani veya kişisel gerekçelerle veya kamu menfaatleri nedeniyle Almanya'da varlığının 

gerekli olması halinde, suçlulara karşı yürütülen cezai takibatın ardından Almanya'da ikamet etme şansı 

sunulmaktadır. Bu hükme uygun olarak, ikamet izninin uzatılması, artık ceza yargılamasının uygulanması 

için yabancının devam eden varlığının gerekli olup olmadığına bağlı değildir. 

215. Ayrıca, insan ticareti mağdurlarına, cezai takibata katılmalarına bakılmaksızın, diğer hükümler uyarın-

ca da oturma izni verilebilir. Özellikle insan ticareti mağduru küçükler için, örneğin İkamet Kanunu'nun 23a 

ve 25 bölümleri veya alt bölümleri (4) veya (5) uyarınca bir unvan düşünülebilir. İkameti sona erdiren 

önlemler İkamet Yasası'nın 60a. bölümü uyarınca, kanıtlanması halinde, sağlık sorunu süresi boyunca geçici 

olarak askıya alınabilir. Ancak bu durumda ikamet izni verilmez, daha ziyade sınır dışı işlemi geçici olarak 

askıya alınır. 

e) Yasa ile çatışan çocuklar, suçların çocuk tanıkları ve çocuk adaleti 

216. Üçüncü ve Dördüncü Taraf Devlet Raporları ile Ortak Çekirdek Belgenin A.II.7, A.II.8 ve B.II.2.b 

bölümlerine atıfta bulunulmuştur. Ayrıca 10f (gençlerle ilgili ceza hukuku) ve 1g (yargı alanında ileri eğitim 

ve tekamül eğitimi) bölümlerinde yer alan ifadelere de atıfta bulunulmuştur. 

217. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 11 Mayıs 2016 tarihli (EU) 2016/800 sayılı ceza yargıla-

masında şüpheli veya suçlu çocuklar için usul güvenceleri hakkındaki (21 Mayıs 2016 tarihli RG L132, s. 1) 

Direktifinin yürürlüğe girdiği belirtilmelidir. Direktif, 18 yaşından küçük sanıkların, cezai takibatta usule 

ilişkin haklarını pekiştirmek ve özgürlüğünden mahrum bırakma tedbirlerinin son çare niteliği ile ilgili 

hükümler de dahil olmak üzere, korunmalarını geliştirmek için çok sayıda güvence içermektedir. Alman-

ya'da 11 Haziran 2019 tarihine kadar yapılması gereken ulusal hukuka aktarma, Alman ceza muhakemesi 

hukukunun gençlerle ilgili bir takım ilgili hükümlerini de belirtecek ve kısmen genişletecektir. Bu, cezai 

takibatta suçlanan gençlerin özel korunmasızlığının, yürürlükte olan yasaların ötesinde dikkate alınmasını 

sağlayacaktır. 

218. Ek 1, Hamburg ve Schleswig-Holstein'da eyalet düzeyinde, özgürlüğün yoksun bırakılmasını içeren 

önlemleri mutlaka gerekli olan minimum seviyeyle sınırlamayı ve öncelikle eğitici biçimdeki çocuk cezasına 

olanak sağlamayı amaçlayan yasal hükümlere ilişkin örnekleri sunmaktadır. Ek 2 istatistiksel bilgi sağlar. 
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f) Silahlı çatışmaya karışan çocuklar (madde 38), bu çocukların fiziksel ve duygusal iyileşmeleri ve 

sosyal yeniden bütünleşmeleri (madde 39)) 

219. Almanya'da küçüklerin Alman Silahlı Kuvvetleri'nin dahil olduğu silahlı çatışmalara katılımı 

kaldırılmıştır. 

10. Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol 

220. İhtiyari Protokolün uygulanmasına ilişkin bilgiler Ek 1'de bulunabilir. 

11. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Katılımına 

Ilişkin İhtiyari Protokol 

221. İhtiyari Protokolün uygulanmasına ilişkin bilgiler Ek 1'de bulunabilir. 

Diğer öneriler 

222. Amaç, bu yasama döneminde, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 

İhtiyari Protokolü onaylanması için Koalisyon Anlaşmasında varılan anlaşmaya uygun olarak 

sürdürülmektedir. Federal Hükümet, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunmasına 

İlişkin Uluslararası Sözleşmenin imzalanmasını ve onaylanmasını, Sözleşme 1990 yılında Birleşmiş Mil-

letler Genel Kurulunca kabul edildiğinde yapılan bir bildirgede belirtilen nedenlerden ötürü uygunsuz bul-

maya devam etmektedir. 

223. Almanya, Sözleşmenin Birleşmiş Milletler organlarında siyasi olarak uygulanmasını ve 

yorumlanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca, AB ve Latin Amerika Devletleri Grubunun çocuk hakları 

konusunda ortak kararı verilecektir. 

224. Almanya, 2016'dan 2021'e kadar olan Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisinin uygulanması için 

Geçici Çocuk Hakları Komitesi'ne (CAHENF) katılmaktadır. Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisinin 

uygulanmasını izleyen CAHENF'in yetkisi, 2019'a kadar uzatılmıştır. 

225. Takip ve dağıtım için bölüm 1h'ye bakınız. 


