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Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede, 18 yaş altında olan her birey “çocuk” 

olarak tanımlanmaktadır. Ancak ülkemizde 12-17 yaş grubundaki kız çocuklarının yaklaşık %10’u 

evlendirilmektedir. Kız çocuklarının gelişimi tamamlanmadan gerçekleştirilen bu evlilikler ve 

sonrasında oluşan gebelikler, anne ve bebek sağlığı açısından tıbbi ve sosyal problemlere neden 

olabilmektedir. Birey, ergenlik döneminin getirdiği fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel değişikliklere 

uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan gebelik ve doğum sürecinin karmaşası ile baş etmeye 

çalışmaktadır. Henüz kendi fiziksel ve psikolojik gelişimini tamamlamadan annelik deneyimi yaşayan 

ergenler, çocukluk ve yetişkinlik arasına sıkışıp kalmaktadır.  

Çocuk yaşta gebelikler, cinsel istismarın bir türü olup, çocukta uzun ve kısa dönemde bir takım 

sorunlara yol açmaktadır. Kız çocuklarının eğitiminden yoksun bırakılması ve gelişim düzeyinin üzerinde 

sorumluluklar üstlenmesi aynı zamanda onun ilerideki istihdamının engellenmesine ve ekonomik 

olarak bağımlı hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu durum beraberinde kadına yönelik şiddet gibi 

başka toplumsal sorunlara da yol açmaktadır.  

Yapılan çalışmalar; ergen annelerin, annelik rolüne uyumlarının daha düşük olduğunu, anne-

bebek bağlanmasının çok daha güvensiz geliştiğini, emzirme konusundaki tutum, düşünce ve 

davranışlarının yetişkin annelerden daha olumsuz olduğunu, emzirmeye isteklilik düzeylerinin daha 

düşük olduğunu göstermektedir. Her yıl dünyada genç yaştaki annelerden doğan bir çok bebek doğum 

eylemi sürecinde ölmektedir. Ayrıca bu bebeklerde erken doğum (prematürelik), düşük doğum ağırlığı, 

yetersiz beslenme, zor doğum, ani bebek ölümü sendromu, çocuk ihmali ve istismarı, ileriki yaşlarında 

okul başarısızlıkları gibi olumsuz durumların görülme sıklığını da arttırmaktadır.  Bu nedenle ergenin 

(12-18 yaş) beden gelişimi ve fizyolojik yapısı, gebelik ve doğum için hazır değildir ve bu yaştaki 

gebelikler nedeniyle dünyada her yıl binlerce ergen hayatını kaybetmektedir.  

Kendi de halen çocuk olan, henüz fiziksel gelişimi tamamlamamış olan bir kız çocuğunun 

gebelik yaşaması, Çocuk Haklarının çiğnendiği anlamına gelmektedir. Bir kız çocuğunun ergenliğe girmiş 

olmasından evlendirilebileceği ve anne olabileceği anlamı kesinlikle çıkarılmamalıdır. Bu nedenle “12-

17 yaş ideal doğum yaşıdır” ifadesi kabul edilemez. Bu tür söylemlerin toplumda periyodik olarak 

gündeme getirilmesi, insanın insan olmaktan utanç duymasına yol açmaktadır. 

Çocuk Hemşireliği Derneği olarak erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi ve ergen gebeliklerin 

önlenmesinde işbirliği yapma konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız.  

Ergenlerin gelişimini tamamlamasına, kendi benlik kavramını ve kişilik yapısını geliştirmesine 

ve geleceğini şekillendirmesine  fırsat vermeyen, çocuğun çocuk olma hakkını elinden almaya  çalışan 

ve onu cinsel obje olarak gören anlayışı şiddetle kınıyoruz. 
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