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> Önsöz

Bu rapor, “Çocuk haklar›na dair sözleflmenin (ÇHS) uygulanmas›n› izleme ve
raporlanmas› konusunda kapasite gelifltirilmesi” projesi çal›flmalar›nda yaz›ld›.
Gördü¤ünüz üzere projenin bafll›¤› gayet uzun ve s›k›c›… Ancak çal›flmaya kat›lan biz
çocuklar, bu bafll›¤›n o kadar da basit olmad›¤›n› düflünüyoruz. Çünkü, bu projenin
mutfak k›sm› tam bir özveri ve bilgi kokuyor.

Neden mi? En baflta onlara, bizden daha çok özveri gösteren ekibimizin art› on
sekizlerine yani yetiflkinlerine teflekkür ederiz. Projenin sa¤l›kl› bir flekilde yürüyebilmesi
için ve projeden al›nabilecek en büyük verimi almak için büyük çaba gösterdiler.
Al›flt›¤›m›z›n aksine, fikirlerimize büyük sayg› gösterdiler. Projeyi e¤lenceli ve verimli
hale getirmek amac›yla bizim için en iyi çal›flma flekillerini haz›rlad›lar. Bu koflullarda
bu projenin baflar› ile sonuçlanmamas› mümkün de¤ildi. Onlar için söylenecek tek
cümle, tam anlam›yla iyili¤imiz için çal›flt›lar demek olurdu herhalde.

S›rada biz var›z… Bu proje, siz okuyuculara bir fleyler ö¤retti¤i gibi bize de çok
önemli fleyler ö¤retti. Ama bu ö¤rettikleri içinde, beni en mutlu edenlerinden biri var
ki benim için çok önemli. Bir çok kimsenin bildi¤i ve belki de görmezden geldi¤i bir
gerçe¤i su yüzüne ç›kard›¤›m›z› düflünüyorum: Çocuklar da art›k her fleyin fark›nda ve
art›k her konuda mant›kl› bir düflüncüleri var. Bu projenin büyük bir bölümünün de bu
sayede yürüdü¤ünü düflünüyorum. Projenin di¤er yararlar›ndan biri de olaylara elefltirel
ve çözümcü yaklaflabilmemizdi. Her gün yap›lan ve biz çocuklar için flu dönemde en
büyük sorunlar›m›zdan biri olan çocuk haklar› ihlallerine, hem kendi taraf›m›zdan hem
de ihlali yapan aç›s›ndan bir de¤erlendirme yapmaya çal›flt›k. Konulara fikir al›flverifli
yaparak elefltirel bir bak›fl aç›s›yla bakabildi¤imiz zaman proje bizim için kolaylaflt›.
Galiba en önemli yararlar›ndan biri de buydu. Projeyi tam anlam›yla e¤lenerek, gülerek,
çok yararl› fleyler ö¤renerek, görüfl al›flverifli yaparak en küçü¤ümüzden en büyü¤ümüze
herkes için çok çok önemli ve anlaml› fleyler kazanarak bitirdik. Projede eme¤e geçen
herkese çok çok teflekkür ederiz. Projeye dahil olan herkes için gayet yararl› ve güzel
bir çal›flmayd›. Bütün ekip olarak umar›z ki bu ve bunun gibi çal›flmalar›n devam› gelsin
ve daha büyük ifllere imza at›ls›n…

Biz çocuklar, “çocuklar anlamaz” kan›s›n› bir kez daha y›kt›¤›m›z için mutluyuz.
Art›k her konuda mant›kl› bir düflüncemiz var. Bizi üzen ve çocuk ihlali olan baz› olaylar›
konuflarak ve elefltirerek çözmeye çal›flt›k. Asl›nda her gün önümüzde olan baz› olaylar›
elefltirerek biz ne yapabiliriz dedik. Çocuk haklar› ihlalleri olan olaylar› su yüzüne
ç›kard›k. Yani anlayaca¤›n›z ne yapt›ysak kendi iyili¤imize yapt›k. Galiba bu projeden
herkesten çok biz kârl› ç›kt›k. Ama önemli olan bu de¤il tabi ki; önemli olan bizim de
fikirlerimizin oldu¤u ve her fleyinde fark›nda oldu¤umuzdur.

Bizce Haklar 2008 Türkiye'de Çocuk Haklar› Raporu'na katk› sa¤layan çocuklar ad›na,

Ersin B›çak
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> Rapor Nas›l Olufltu ?

Türkiye'de çocuk haklar›n›n durumunu kat›l›mc› çocuklar›n gözünden ortaya koymay›
amaçlayan bu rapor “Çocuk Haklar›na dair Sözleflmenin (ÇHS) Uygulanmas›n› ‹zleme
ve Raporlanmas› Konusunda Kapasite Gelifltirilmesi” projesinin ürünlerinden birisidir.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu deste¤i ile yürütülen proje, yürütücü
kurulufl olan Uluslararas› Çocuk Merkezi (UÇM) / (ICC) koordinasyonunda Ankara
Barosu Çocuk Haklar› Merkezi ve Gündem:Çocuk! Çocuk Haklar›n›n Tan›t›lmas›,
Yayg›nlaflt›r›lmas›, Uygulanmas› ve Uygulamalar›n ‹zlenmesi Derne¤i ortakl›¤›nda
yürütülmüfltür. Çocuk çal›flmalar› Gündem Çocuk Derne¤i ve ICC taraf›ndan koordine
edilmifltir.Proje kapsam›nda öncelikle ÇHS'nin izlenmesi ve raporlanmas› konusunda
çocuklar›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›na yönelik bir model gelifltirilmifltir. Çocuklar›n
Kat›l›m› Modeli kullan›larak oluflturulan bu rapor ile kat›l›mc› çocuklar›n; insan haklar›
genel çerçevesi dahilinde çocuk haklar›, çocuk haklar›n›n korunmas› ve güçlendirilmesi
konusundaki düflünce, deneyim ve önerileri biraya getirilmifltir.

Çal›flmalar, Ankara'n›n farkl› semtlerinde oturan çocuklarla sürdürülmüfltür.
Çocuklara, e¤itsel, sa¤l›k, sosyal, sportif, sanatsal vb. hizmetler veren kurumlar
arac›l›¤›yla ulafl›lm›flt›r. Raporda yazan görüfl ve öneriler 6-17 yafl grubu aras›ndaki,
toplam 113 gönüllü çocuk kat›l›mc›n›n katk›s› ile oluflmufltur. Bu çal›flmadaki düflünceler
kat›lan 113 çocu¤a aittir, herhangi bir genelleme yap›lamaz. Çal›flmalar, 8-10 kiflilik
gruplar halinde 12 grupla yap›lm›flt›r.Kat›l›mc›lar›n baz›lar› ilkö¤retimde, baz›lar› ise
lisede okumaktad›r. Çocuklar›n yaflam koflullar›, kültürel de¤erleri, aile yaflant›s›,
ilgileri ve yetenekleri birbirinden farkl›d›r.

Çocuklarla farkl› zamanlarda ve mekanlarda bir araya gelinmifl ve çeflitli grup
çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Grup çal›flmalar›nda çocuklar ile insan haklar› temel kavramlar›
hakk›nda görüfl al›flveriflinde bulunulmufl, çocuk haklar›n›n uygulanmas› ve hak ihlalleri
de¤erlendirilmifltir. Grup çal›flmalar›nda, çocuk haklar›yla ilgili olumlu ve olumsuz
uygulama ve durumlar sözlü anlat›m, canland›rma tekni¤i, çöp adam senaryolar› ve
küçük grup çal›flmalar› ile paylafl›lm›flt›r.
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Çöp Adam Senaryolar›

Mektup Yazma Aktivitesi

Grup Çal›flmalar›ndan Örnekler



Baz› gruplarda gazete ve dergilerden derlenen haberler yorumlanm›flt›r. Grup
oturumlar› sonunda çocuklar taraf›ndan sunumlar yap›lm›flt›r. Çocuklar›n oluflturduklar›
mesajlar› ve önerileri iletebilmek için kartpostal çal›flmas›, poster oluflturma, afifl ve
slogan haz›rlama yöntemleri kullan›lm›flt›r. Çal›flmalara dahil olan tüm çocuklar›n
davet edildi¤i son toplant›da ise haklar›n uygulanmas› ve ihlaller ile ilgili düflünce ve
öneriler, Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Komitesi'nin belirledi¤i sekiz rapor bafll›¤›
alt›nda yeniden de¤erlendirilmifltir.

Rapor, çocuklar›n çocuk haklar›yla ilgili temel kavramlar hakk›ndaki görüfllerinin yan›
s›ra evde, okulda, sokakta, hastanede, yurtta, çal›flma yaflam›nda ve medyada çocuk haklar›n›n
durumu ile ilgili fikirlerini ve yap›lmas› gerekenler hakk›nda önerilerini içermektedir. Raporun
yaz›m›, çocuklarla yap›lan çal›flmalarda kolaylaflt›r›c› ifllevi gören ve çal›flmalar› bafl›ndan
sonuna kadar izleyen proje elemanlar› taraf›ndan taslak olarak bafllat›lm›fl, çocuklardan
oluflan editör grubu taraf›ndan de¤erlendirilerek son hali verilmifltir.

Bu rapor Bizce Haklar! 2008 Türkiye Çocuk Haklar› Raporu’nu oluflturma sürecinde
yap›lan grup çal›flmalar›na kat›lan çocuklar›n görüflünü yans›tmaktad›r. Bu çal›flman›n,
Türkiye’nin çeflitli yerlerinde farkl› çocuk gruplar› ile uygulanarak, çocuklar›n kat›l›m›
önündeki engellerin kalkmas› yönünde bir ad›m at›larak daha çok çocu¤un görüflünü
yans›tan çok say›da rapor elde edilmesi, çocuklarla ve çocuk haklar› ile ilgili çal›flan
tüm kifli ve kurumlara yol göstermesini umut ediyoruz.

Bofl zamanlar›ndan, hafta sonlar›na, tatillerinden zaman ay›rarak bu çal›flmaya kat›lan,
destek veren tüm çocuklara ve ailelere teflekkür ediyoruz.
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Poster Çal›flmas› Slogan Çal›flmas›
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> Çocuklardan

I. Çocuk Haklar›yla ‹lgili Temel Kavramlar 
Hakk›ndaki Görüfller

II. Evde, Okulda, Sokakta, Hastanelerde- 
Yurtlarda, Çal›flma Yaflam›nda ve Medya'da
Çocuk Haklar› ‹le ilgili Genel De¤erlendirme

III. Türkiye'de Çocuk Haklar›n›n Durumu ve 
Yap›lmas› Gerekenlerle ilgili Görüfller
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> Grup Çal›flmalar›nda Haz›rlad›¤›m›z Slogan Örneklerimiz

“Ben bir çocuğum ve ben haklarımla varım”.

“Çocuk haklarını bilelim”.

“Zor durumda kalan çocukları korumalı ve yüceltmeliyiz”.

“Kız çocukları okula gitmeli, onların da eğitim hakkı var”.

“Doğuda, batıda  ve tüm dünyadaki çocukların okumasını istiyorum”.

“Çocuklar yarının büyüğüdür”.

“Sokakta ki çocukların da eğitime ihtiyacı var”.

“Çocuğum, haklarımı koruyacağım”.

“Çocuk Hakları çocuklarla da konuşulmalı”.

”Çocukların haklarının olduğunu unutmayalım. Çünkü birçok yerde varlar. Bize 

sevinç veriyorlar.”

“Oynamak; çocuklar için sadece  bir zevk aracı değil, gelişmeleri içinde önemli bir 

etkendir. Bırakın çocuklarımız oyun oynasın”.

“Biz yoksuluz,çalışmam gerekli biliyorum ama ben aslında okula gitmek istiyorum”.



13

> I.Çocuk Haklar›yla ‹lgili Temel Kavramlar Hakk›ndaki Görüfller

Bu bölümde küçük grup çal›flmalar›nda konuflulan temel kavramlar ve bu

kavramlarla ilgili tan›mlar›m›z ve  görüfllerimiz bulunuyor.

Çocuk Kimdir?

“0-18 yaş arası insan grubu çocuktur. Çocuk olmanın gereksinimleri vardır. Bu
gereksinimler doğrultusunda bakılmaya ihtiyacı olan kişidir. Her çocuğun temel ihtiyacı
olduğu gibi ayrı ayrı özellikleri de vardır. Her çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması
gerekir. Bunu aile ve devlet yapmalı. Her çocuğun fiziksel, genetik, zekasal özellikleri var.
Bu özellikleri doğrultusunda bakıma ihtiyacı vardır. Dünyadaki ülkelerin çocukları birbirinden
farklı, ayrı şehirlerde yaşayan çocuklar da birbirinden farklıdır. Çocukların özellikleri ve
gereksinimleri birbirinden farklıdır”(9. Grup çalışması, 21.06.2008).

“Biz bu konuyu iki kısımda inceledik. Yasalara göre çocuk, bize göre çocuk. Yasalara
göre çocuk; 18 yaşından küçük herkes çocuktur. Bize göre çocuk; annesine babasına
bağlı olan, ciddi sorumlulukları olmayan, hayatı yaşayarak ve oynayarak öğrenmeye çalışan
kişilerdir” (10. Grup çalışması, 05.07.2008).

“ Ben kendimi çocuk olarak görmüyorum. Yasalara göre ben de çocuğum ama
benim açımdan benim aldığım sorumluluklar bir çocuğun alabileceği sorumluluklar değil.
Ben bunun farkındayım”(*E., 16).

* K: K›z, E:Erkek

Çocuk Kimdir?

Çocukluk Nedir?

Çocuk Haklar›
Nedir? Neden

Var?

‹nsan Haklar›
Nedir? Neden Var?

Hak Nedir?
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Çocukluk Nedir?

“Doğduktan sonra çocuğun gelişimini tamamlayana kadar geçirdiği süreçtir.  Bu süreç;
fiziksel, piskolojik, davranışsal, düşünsel, gelişimsel bir süreçtir. Çocukluk sorumlulukların
az olduğu, lay lay lom geçen bir dönemdir. Bilinçsiz ailelerden dolayı bazı çocuklar
çocukluklarını yaşayamıyorlar. Bu çocuklar; çalışan çocuklar, erken evlilik yapan çocuklar.
Çocuklukta örnek alınan kişiler; aile, öğretmenler, ve de sanatçılardır (10. Grup çalışması,
05.07.2008)”.

“Fiziksel, biyolojik, ve sosyal-duygusal değişikliklerin olduğu gelişimsel bir dönemdir.
Her çocuk farklı bir çocukluk yaşar; yaşam koşulları, çevresindeki insanlar, ve ailesinden
dolayı. Oyun oynanılan, tasarım yapılan, eğitim alınan, hayallerin gerçekleştirildiği, meslek
sahibi olmak için çalışılan bir dönemdir” (12. Grup çalışması, 31.07.2008).

“Düşünceleri gelişmemiş, olgunlaşmamış kişi yaptığı hareketlerden kendi sorumlu
değildir. Çocuk çevresinin ve ailesinin yönlendirmesiyle hareket eder. 0-18 yaş arası
çocuklara genelde burada oynayacaksın, yukarı çıkma, şunu yapma, öyle durma gibi
şeyler söylerler. Ben 6 yaşıma kadar hep olgun davranmaya çalışırdım. Oyun oynarken
evcilik değilde dışarıda saklambaç oynardım” (K., 13).

Hak Nedir?

“Hak, insanların sahip olduğu şeylerdir. Mesela, hastanelerden, sosyal faaliyetlerden
 yaralanmak bir haktır. Bu haklara sahip olmak bizlerin hayatını kolaylaştırır”( K, 13).

“Bir insanın yaptığı şeylerin belli bir düzen içerisinde olması için gerekli şeyler”(E., 16).

“Başkalarının yaşamına müdahale etmeden yaşamaktır” (E., 17).

‹nsan Haklar› Nedir, Neden Var?

“İnsanlar bazı yeteneklerinden dolayı özel varlıklardır ve onların bazı hakları vardır.
Düşünebilme, üretebilme ve bu yeteneklerin korunması lazım” (E., 16).

 “Anne karnından itibaren her bireyin sahip olduğu haklar”.

“İnsan olmaktan dolayı sahip olduğumuz şeyler” (E.,14).

“İnsan Hakları, insanlar toplu yaşama geçince başlar” (E., 16).

sinirleniriz
öfkeleniriz

küseriz
kendimizi ifade edemeyiz

dar›l›r›z
kötü hissederiz

Haks›zl›¤a U¤rad›¤›m›zda Ne
Hissederiz

(12.Grup çal›flmas›, 31.07.2008)
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‹nsan Haklar› Denince Akl›m›za Gelenler
(10. Grup çal›flmas›, 05.07.2008)

Yaflama Hakk› Sa¤l›k Hakk›      Eflitlik  Hakk›
        E¤itim Hakk› Düflünme Hakk›
Özgür Olma  Hakk› Oyun Hakk›

Özel Yaflam›n gizlili¤i

Çocuk Haklar› Nedir, Neden var?

“Bizler, çocuk haklarını kabul eden ülkelerin çocukları daha çok  önemsediğini görüyoruz”

(8. Grup çalışması, 14.06.2008).

“Çocuk Hakları insanlar için önemli. Çocuk Hakları ileride insanlara fayda getirecek.

Daha iyi bir düzen için Çocuk Hakları gereklidir. Çocuk Haklarının önemi ile ilgili sözleşmeler

yapılır. Çocuk Hakları ile ilgili düşünceler ortaya koyulur. Çocukların ileride parlak bir

geleceğe sahip olabilmeleri için aileleri yardım ederler. Ailelerin rolü büyüktür. Büyükşehir

Belediyesinin yardımı ile sokakta çalışan çocuklar buraya gelir. İleride meslekleri olur” (12.

Grup çalışması, 31.07.2008).

“Çocuk Hakları yetişkinlerin ve çocukların eşit şekilde yaşamaları için var. Doğuştan

kazanılan haklardır. Çocuk Hakları 0-18 yaş arasındaki çocukları kapsar” (E., 15).

“Çocuk Hakları, çocukların daha iyi yaşaması, fırsat eşitliği, düşüncelerini özgürce

ifade etmesi için var. Herkesin aynı şekilde yaşaması ve yararlanması için var. Bir toplumda

herkesin eşit şekilde yaşaması için var. Toplum içine girdiğimizde sen küçüksün, sen sus

derler ama bizim düşünce özgürlüğümüz var” (E., 14).



16

“Çocuklar diğer insanlardan daha küçükler, kendilerine özgü gereksinimleri var. 0-18

yaş altındaki herkes çocuktur” (E., 16).

“Yetişkinler bizim düşüncelerimizi algılayamadıkları ve önemsemedikleri için çocuk
hakları var” (E., 16).

“Çocuğun ailesi belli bir yaşa gelmiş ve yaşam deneyimi var. Ama çocuğun bakılmaya
ve barınmaya ihtiyacı var. Bu nedenle özel hakları var” (E., 16).

 “Çocukların kendi haklarını savunmaları çok zor. Bizim gibi derneklere üye olan çocuklar
örgütlenip haklarını savunabiliyorlar. Ama diğer çocuklar haklarını savunamıyorlar. Çocuk
Haklarına kimse önem vermiyor” (E., 15).

“İnsanlar çocuklara kötü davranıyor. Zengin aileler çocuklara iyi, fakir aileler kötü
davranıyor. Çocuk haklarına büyüklerin daha çok saygı göstermesini istiyoruz” (E., 12).

‹nsan Haklar› Denince Akl›m›za Gelenler
(10. Grup çal›flmas›, 05.07.2008)

Korunma  E¤lence E¤itim
     Bar›nmak Savunmak Özgürlük
Sa¤l›k Eflitlik    Hak                  Yaflama
Hürriyet Park Çal›flmak

Hak ve sorumluluk sahipleri

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin maddelerini tartışırken birlikte oluşturduğumuz hikayeler

doğrultusunda bir çocuğun ilişkide olduğu kişi ve kurumları ve bunlarla ilgili hak ve

sorumluluk sahiplerini gösteren şemalar oluşturduk.



17

Hak ve sorumluluk sahipleri

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin maddelerini tartışırken birlikte oluşturduğumuz hikayeler

doğrultusunda bir çocuğun ilişkide olduğu kişi ve kurumları ve bunlarla ilgili hak ve

sorumluluk sahiplerini gösteren şemalar oluşturduk.

9.Grup Çal›flmas›, 21.06.2008

Hak ihlallerini fark etti¤imiz durumlarda biz neler yapabiliriz?

Mesaj›n›z Var?

Medyaya Ulaflabilirz

Belgesel Çekebiliriz

Örgütlenebiliriz Gerekli YErlere

Dilekçe Yazabiliriz
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> II. Evde, Okulda, Sokakta, Hastanelerde- Yurtlarda, Çal›flma
     Yaflam›nda ve Medya'da Çocuk Haklar› ‹le ilgili Genel
     De¤erlendirmeler:

Bu bölümde ev, okul, sokak, kurum, çal›flma yaflam› ve medya gibi farkl› alanlarda
çocuk haklar›yla ilgili olumlu-olumsuz durumlar ve öneriler ile ilgili de¤erlendirmeler
bulunuyor.

EVDE Çocuk Haklar› ‹le ilgili Genel De¤erlendirme

Grup üyeleri: E. (12), K. (17), E. (12).

Olumlu Düşünceler

• Evde karar alınırken daha çok çocuklara danışılmaya başlandı.

• Çocukların düşüncelerine daha fazla önem verilmeye başlandı.

• Evde ders çalışma ortamları arttırılarak teknolojik gelişmelerden faydalanmaları 

sağlanıyor.

• Kız ve erkek çocuklarının ayrımı daha az yapılmaya başlandı.

• Engelli çocuklara bakılmaya başlandı.

• Çocuklara uygulanan şiddet azalmaya başlandı.

Olumsuz Düşünceler

• Aile içi çatışmalar artmaya başladı.

• Ailelerin çocuklarına ilgisi azalmaya başladı.

• Artan anne baba ayrılıkları nedeniyle çocukların psikolojileri değişmeye başladı.

• Anne ve babaların çocuklarına hala şiddet uygulamaları.

• Ailelerin çocuklarını çalıştırarak para kazanmaları.

•Bölgeler arası kız çocukların okula gönderilmesinde farklılıkların bulunması

• Bazı anne ve babaların çocukların hastalıklarını önemsememeleri.

• Ailelerin çocuklarının okul hayatı ve sosyal yaşamlarıyla fazla ilgilenmemeleri.

• Ailelerin olumsuz hareketlerini çocukların yanında yapması.

Öneriler

•  Anne- baba kavgalarının çocuğa yansıtılmaması.

• Çocuklar arasında ayrım yapılmaması.

• Psikolojik destek ve aile danışmanlarına başvurulması.

• Çocukların ailelerinden istedikleri ihtiyaçlarının önemsenmesi ve karşılanması.
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OKULDA Çocuk Haklar› ‹le ilgili Genel De¤erlendirme

Grup üyeleri: E. (13), E. (12), E. (12), E. (16).

Olumlu düşünceler

• Olanakları yeterli olmayan çocuklara gerekli yardımın yapılması.

• Öğretmenler eskisinden daha bilinçli.

• Güvenlik sorunları kısmen giderildi.

• Çocukların ilgisini çekecek zeka geliştirici branş dersleri işlenmeye başlan dı.

• Çocukların ileride gireceği sınavlara yönelik çalışmalar yapılması.

• Öğretmenler eskisinden daha çok öğrenci odaklı dersler işliyor.

• Rehberlik derslerinde gerekli sosyal çalışmaların yapılması.

• Beden eğitimi salonlarının okulların yanında olması.

• Labaratuvar imkanlarının sağlanması.

Olumsuz Düşünceler

• Okul zamanının öğrenciler için ya çok erken ya da çok geç olması.

• Okulların önlerine gelen seyyar satıcıların çoğalması ve buna yönelik önlemlerin tam
olarak alınmaması.

• Öğretmenler öğrencilerin anlamadığı konularda onlara kızıp eleştiriyorlar.

• Sınıflar çok kalabalık oluyor ve bu da öğrencilerin dersi iyi anlayamamasına neden 
oluyor.

• Bazı okullarda kız ve erkek ayrımcılığının olması.

• Devlet eğitime yeterli ödenek ayırmadığı için okullardaki şartlar aynı ve eşit değil. 
Özel okula giden öğrenciler daha iyi eğitim alırken bazı devlet okuluna giden öğrenciler
daha düşük seviyede eğitim görüyor.

• Rehberlik servisi bulunmayan okullarda çocuk psikolojisi hakkında okuldaki öğretmenlere
ve yöneticilere gerekli bilgilendirmenin yapılmaması.

SOKAKTA Çocuk Haklar› ‹le ilgili Genel De¤erlendirme

Grup üyeleri: K. (13), K. (13), E. (15).

Sokakta neler oluyor?

Olumlu Düşünceler

• Halka açık halı sahalar arttı.

• Parklarda güvenliğin arttırılması.

• Caddelerde güvenliğin arttırılması.

Olumsuz Düşünceler

• Sokaklar yeterince temiz değil.

• Sokaklarda uyuşturucu satılması.
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• Sokaklarda aşırı derecede argo kelimeler kullanılması.

• Sokaklarda kapkaç olaylarının  çoğalması.

Öneriler

• Sokakların düzenli olarak temizlenmesi.

• Sokaklarda güvenliğin arttırılması.

• Sivil polislerin arttırılması.

HASTANELERDE- YURTLARDA Çocuk Haklar› ‹le ilgili Genel De¤erlendirme:

Grup üyeleri: K. (13), K. (13), E.(15).

Olumlu Düşünceler

• Hastane güvenliğinin arttırılması.

• Hastaların rahatına önem verilmesi.

Olumsuz Düşünceler

•  Hemşire sayısının az olması.

• İlaç yetersizliği.

• Yurtlarda bazen çocukların aşağılanarak dövülmesi.

• Teknik malzemelerin azlığı.

• Personellerin ilgisizliği.

Öneriler

• Devlet denetimi arttırılabilir.

• Müfettişler halktan biriymiş gibi denetleyebilir.

ÇALIfiMA YAfiAMINDA Çocuk Haklar› ‹le ilgili Genel De¤erlendirme

Grup üyeleri: E.(12), K. (17), E. (12).

Çalışma yaşamında olumlu herhangi bir gelişme olmadığını düşünüyoruz.

Olumsuz Düşünceler:

• 0 - 16 yaş arasındaki çocukların çalıştırılmaları.

•  Çocukların ağır şartlardaki işlerde çalışması.

• Çocukların para kazanmak uğruna çalıştırılarak okula gitmelerinin engellenmesi.

• Çocukların çalıştırılarak sosyal yaşamlarının ve oyun zamanlarının kaybolması.

• Çocukların çalıştırıldığı için psikolojilerinin bozulması.

Öneriler

• 0 - 16 yaş arasındaki çocukların işverenler tarafından işe alınmamalarının sağlanması
ve gerekli ceza önlemlerinin alınması.

• Ailelerin bakabilecekleri kadar çocuk yapmaları ve bu konuda bilgilendirilmeleri.

• Okula gitmesi gereken çocukların takip edilerek okula gitmeleri sağlanmalı.
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MEDYADA Çocuk Haklar› ‹le ilgili Genel De¤erlendirme

Grup üyeleri: E. (13), E. (12), E. (12), E. (16).

Olumlu Düşünceler

• Çocukları etkilemeyecek, çocukların da okuyabileceği haberler yapılabiliyor.

Olumsuz Düşünceler

• Hak ihlalleri ile ilgili haberler gerektiği kadar yapılmıyor. Bu haberler ya çok abartılıyor
ya da yeteri derecede gündeme getirilmiyor.

• Haberler yaşandığı şekliyle, net olarak halka aktarılmıyor.

• Çocuk Hakları bilinçlendirilmesi konusunda haber ve programlar yapılmıyor. Bunun
yerine reyting amaçlı programlar yapılıyor.

• Çocuklar ın iz lediği programlara yeter i  derecede önem veri lmiyor.

• Haberler hep siyaset veya ünlülerin özel yaşamıyla ilgili oluyor. Haftasonları da 
çocuklar için eğitici programlar yerine magazin programları yayınlanıyor.

• Çocukların psikolojileri bir tarafa atılıp gerekli derecede objektif ve eğlenceli programlar
yapılmıyor.

• Programların daha çok kız çocuklarına ve kadınlara yönelik  yapılması, erkek çocukların
izleyeceği yaş grubuna uygun programlar olmaması.

• Programlarla ilgili gerekli bilinçlendirme yapılmaması. Örneğin; bir çizgi film var adı...;
bir çocuk onu izledikten sonra evin camından aşağı atlamıştı.

• Çocukların televizyon karşısında çok fazla vakit geçirmesi.
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> III. Türkiye'de çocuk haklar›n›n durumu ve yap›lmas› gerekenlerle
     ilgili görüfller

Bu bölüm Türkiye'de çocuk haklar›n›n durumu ve yap›lmas› gerekenler hakk›nda
çocuklar›n görüfllerini içeriyor. Görüfller Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Komitesi'nin
ÇHS'nin raporlanmas› konusunda belirledi¤i sekiz rapor bafll›¤› do¤rultusunda haz›rland›.
Bu bölüm oluflturulurken sekiz bafll›k alt›nda gruplanan ÇHS maddeleri tek tek ele
al›nd›.  Her bir madde hakk›ndaki de¤erlendirme, üç ifadeden

         gülen                           yorumsuz                         gülmeyen

biriyle temsil edildi. Böylece her bir maddenin son bir y›l içinde Türkiye'de
uygulanmas›na dair bir de¤erlendirme yap›ld›.  Ayr›ca çocuklarla yap›lan tüm grup
çal›flmalar›nda ilgili maddelerle ilgili görüfller, maddelerin alt›na yerlefltirildi.

I. Uygulamaya yönelik genel önlemler
Madde 4. Sözleflme'deki haklar›n yaflama geçirilmesi

ÇHS'de yazılı olan hakların uygulanması için gereken her türlü çabanın
     gösterilmesi gerekir. Devlet çocukların bu haklardan yararlanmasını sağlar.

Madde 42. Sözleflme'nin yayg›n olarak tan›t›lmas›

Devlet, ÇHS'nin herkes tarafından öğrenilmesini sağlar.

 “Çocuk haklar› çocuklarla de¤il, büyüklerle konufluluyor” (10. Grup
çal›flmas›, 05.07.2008).

Madde 44. Taraf Devletlerin bildirim yükümlülükleri

Devlet ve o ülkede yaşayan insanlar Çocuk Hakları Komitesine, çocuk
     haklarıyla ilgili durum hakkında bilgileri vermekle sorumludur.

II. Çocu¤un tan›m› (Madde 1)
Madde 1. Çocu¤un tan›m›

Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk
      vazgeçilmez haklara sahiptir.

“18 yafl›n›n alt›nda olan kiflilerin çocuk oldu¤unu düflünüyoruz.  Ancak
maalesef ülkemizde çocuklar birey olarak görülmüyor. 18 yafl s›n›r›n›n bizleri olumsuz
olarak etkiledi¤ini düflünüyoruz. Yasada engeller var. Örne¤in; istedi¤imiz fleyleri alam›yoruz,
gitmek istedi¤imiz yerlere gidemiyoruz ve ehliyet alam›yoruz” (8. Grup çal›flmas›, 14.06.2008).

“Çocuk anne babaya ba¤l› olarak yaflayan, ihtiyaç ve gereksinimlerini kendi
karfl›layamayan, 18 yafl›n›n alt›ndaki kiflidir”(12. Grup çal›flmas›, 31.07.2008).
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III. Genel ilkeler

Madde 2. Ay›r›mc›l›k gözetmeme

Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları

     dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri

     nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz.

“Köydeki çocuklar haklar›n› bilmiyorlar. Okulu bilmiyorlar. Aileleri cahil çünkü k›z

çocuklar›n› okula göndermiyorlar. Bu konu ile ilgili “Haydi K›zlar Okula” ad›nda bir

kampanya var. Ama yinede aileleri k›z çocuklar›n› okula göndermiyorlar. K›zlar evlenir

ve çocuk do¤urur diye düflünüyorlar. Aileler erkek çocuklar›n› önemsiyorlar. Mesela bir

adam›n 2 erkek, 3 k›z çocu¤u var. Kaç çocu¤unuz var diye soruldu¤unda 2 o¤lum var

diyor. K›zlar› hiç önemsemiyorlar. K›z çocuklar› da,  erkek çocuklar› da eflittir” (E., 13).

Madde 3. Çocu¤un yüksek yarar›

Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce

      çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma

      ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri

alır ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar.

 “Hangi çocuk isteyerek arkadafllar›n› b›rak›p çal›flmak ister ki?” (K., 16)

Madde 6. Yaflama ve geliflme

Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların

     yaşamını korumaktır.

Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren

     her konuda görüşlerinin dikkate alınmasını isteme hakkına sahiptir.

     Herkesin çocukları dinleme, onların fikirlerini öğrenme ve onlara saygı

    gösterme sorumluluğu vardır.

 “Bir fleye itiraz etti¤imizde sen sus çocuksun diyorlar. Çocu¤uz ama bizim de

haklar›m›z var” (E.,13).

“Kendini özgürce ifade etmesi, özgürce yaflamas›” (E., 14,).

“Okulda disiplin yönetmeli¤i var. Ama oluflturulurken çocuklar›n fikri hiç sorulmuyor”( E.,16).

“Fikirlerimizi sormuyorlar. Soru soruyoruz karfl›l›¤›n› vermiyorlar” ( E.,14).

“Ben evde beni dinlemedikleri zaman ba¤›r›yorum sonra odama gidip a¤l›yorum “ (K., 13).
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IV. Sivil haklar ve özgürlükler

Madde 7. Nüfusa kay›t, isim, vatandafll›k, ana-babas›n› bilme ve

      onlar taraf›ndan bak›lma hakk›

Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. Devlet,

çocuk doğduğunda bu ismi kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir.

Madde 8. Kimli¤in korunmas›

Çocuklara verilen isim, vatandaşlık hakkı ve aile bağları korunmalıdır.

     Tüm bunlar zorla değiştirilemez ve alınamaz, değiştirilmek istenir ya da

çocuğun elinden bu haklar alınırsa devlet bu duruma karşı çıkmalıdır.

Madde 13. Çocu¤un görüfllerini ifade etme hakk›

Her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama hakkı

    vardır. Çocukların da başka kişilerin zarar görmemesi için gerekeni

      yapmaları gerekir.

“Düflüncelerimizi aç›¤a ç›karam›yoruz.  ‹çimizde kal›yor. Baz› olaylara kat›lam›yoruz.

Bizimde düflüncelerimiz önemli, bizde kat›lmal›y›z”  (K. 11).

“Yaflad›¤›m›z evlerde bir fley al›nacaksa, tüm aile bireylerinin düflüncelerinin al›nmas›

gerekti¤ini düflünüyoruz” (7. Grup çal›flmas›, 13.12.2007).

Madde 14. Çocu¤un düflünce, din ve vicdan özgürlü¤ü

Her çocuğun, kendi düşüncesini geliştirme ve istediği dini seçme hakkı

    vardır. Bu konularda çocukları büyüten yetişkinlerin de onlara yol

                         gösterme hakkı ve sorumluluğu vardır.

Madde 15. Çocu¤un dernek kurma ve bar›fl içinde toplanma hakk›

Çocukların arkadaşlarıyla barış içinde toplanabilme, dernek kurabilme

     ya da derneklere üye olma hakkı vardır.

 “Çocuklar›n kendi haklar›n› savunmalar› çok zor. Bizim gibi derneklere üye olan

çocuklar örgütlenip haklar›n› savunabiliyorlar. Ama di¤er çocuklar haklar›n›

savunam›yorlar.  Çocuk Haklar›na kimse önem vermiyor” (E. ,  15) .

Madde 16. Çocu¤un özel yaflam›na sayg› hakk›

Hiç kimse çocukların onurunu kıramaz, onları küçük düşüremez, özel

     hayatına karışamaz. Çocukların bu hakkı yasalarla korunur.

“Anne ve babalar›m›z bize sormadan bizim ad›m›za birçok kararlar al›yorlar” (7.

Grup çal›flmas›, 13.12.2007).
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Madde 17. Çocu¤un gerek duydu¤u bilgilere eriflimi

Devlet, kitle iletişim araçlarının, çocuğun gelişimi açısından önemini
     kabul eder. Çocuğun bunlarla çeşitli bilgi ve belgelere ulaşmasını sağlar,

kendi kültürü ve dili bakımından bu araçlarla alabileceği gereksinimleri karşılar. Ayrıca
kit le i letişim araçlarının verebileceği her türlü zarardan çocukları korur.

“Benim evimde kendime ait bir odam ve bilgisayar›m yok. Ayr›ca okulumda da
bilgisayar labaratuvarlar› olmad›¤›ndan ödevlerimi yaparken çok zorlan›yorum” (K.,13).

   Madde 19. Çocu¤un her tür fliddete karfl› korunma hakk›

Hiç kimse, çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar verecek
     şekilde kullanamaz. Devlet çocukların hiçbir zarara uğramaması için her
     türlü önlemi almakla yükümlüdür.

“Halam çocuklar›n› her zaman dövüyor ve onlar› okula göndermiyor. Bunun için
çocuklara fliddet gösterilmesine karfl›y›m” (K., 11).

Madde 37. ‹flkence, afla¤›lay›c› davran›fl ve özgürlükten yoksun b›rakma

Çocuklar hiçbir şekilde insanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak
      cezalandırılamaz. Bir çocuk suça itilmişse ona uygulanacak ceza yaşına
      ve gelişimine uygun, onun eğitimini engellemeyecek şekilde olmalıdır.

V. Aile ortam› ve aile bak›m›

Madde 5. Ana-baban›n yönlendiricili¤i ve yeteneklerinin geliflimi

Devlet, hakların uygulanması konusunda çaba gösterirken başta anne
     baba olmak üzere çocuktan sorumlu olan kişilerin haklarına karşı saygılı olur.

Madde 9. Ana-babadan ayr›lma

Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır. Anne baba çocuğa
     bakamıyorsa, çocuk bu durumdan zarar görmesin diye ona başka bir

     bakım sağlanmalıdır. Bu durumda da her çocuğun, anne ve babasıyla düzenli olarak
görüşebilme hakkı vardır.

“Anne ve babalar bütün gün iflte olduklar› için çocuklar› ile ilgilenmiyorlar. ‹lgisiz
kalan çocuklar bazen evden kaçabiliyorlar” (K., 11).

Madde 10. Ailelerin birleflmesi amac›yla ülkelere girifl ve ç›k›fl

Anne babası ayrı ülkelerde yaşayan çocukların aileleriyle birlikte olabilmeleri
     için devletler kolaylık gösterir.

Madde 11. Çocuklar›n yasa d›fl› yollarla ülke d›fl›na ç›kar›lmas› ve geri
       döndürülmemesi

Anne ve babalarının izni olmadan hiçbir çocuk başka bir ülkeye

     götürülemez. Çocukları bu şekilde başka yerlere götüren kişilere karşı

mücadele edilmesi gerekir.
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Madde 18. Ana-babalar›n, Devlet'in yard›m›yla yerine getirecekleri
      ortak sorumluluklar›

Çocukların yetişmesinden ve gelişmesinden sorumlu olan büyükler, bu
sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Madde 20. Aile ortam›ndan yoksun b›rak›lm›fl çocuklar

Her çocuğun ailesinden yoksun kaldığında ya da aile ortamı onun için
     uygun olmadığında devletten özel koruma ve yardım alma hakkı vardır.
      Anne babasıyla birlikte yaşayamayacak çocuklar için özenli bir araştırmayla

iyi aileler bulunur.

“Babam evde olsayd›. Her fleyi getirirdi. Babam flimdi yok cezaevinde. Annem ne
getirirse onu yiyoruz. Babam bizi dövüyor. Babam›n de¤iflmesini istiyorum. (E., 14).

“Sokakta yaflayan çocuklar›n ailesi yok. Örnek; benim annem- babam yok.
Akrabalar›mda yok.  O zaman ben sokakta yaflamak zorunda kalaca¤›m.  Anne babalar
çocuklar›n› dilendiriyorlar. Bu hak önemli” (K., 11).

Madde 21. Evlat Edinme

Yaşadığı ülkenin dışında bir başka ülkeye gitmek zorunda kalan her

    çocuğun, gittiği ülke tarafından korunma hakkı vardır.

“Sokaklarda yaflayan birçok kimsesiz çocuk var. Keflke bu çocuklaraileleri ile birlikte

yaflayabilseler” (E., 15).

Madde 25. Çocuk hakk›nda al›nan tedbirlerin düzenli aral›klarla

      gözden geçirilmesi hakk›

Çocuk haklarına uygun olarak kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar,

   çocuk hastaneler i  oluşturulur, bunlar düzenl i  olarak kontrol edi l i r.

“Sokakta yaflayan çocuklara uygun yerler yap›lmal›” (E., 11).

Madde 27. Çocu¤un uygun yaflam standartlar›na sahip olma hakk›

“Ben Demetevler'de oturuyorum. Köfle taraflar›nda esrar çekenler var,

 sakat yerleri buralar. Jandarma oldu¤u halde parka bile gidemiyoruz” (K.,13).

VI. Temel sa¤l›k ve refah

Madde 18. Ana-babalar›n, Devlet'in yard›m›yla yerine getirecekleri

      ortak sorumluluklar›

Çocukların yetişmesinden ve gelişmesinden sorumlu olan büyükler, bu

sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.
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Madde 23. Özürlü çocuklar›n haklar›

Engelli çocukların özel olarak korunma ve saygı görme hakkı vardır. Devlet

    engelli çocukların bakımını, eğitimini sağlayacak kurumları oluşturma

sorumluluğuna sahiptir. Engelli çocukların ailelerine her türlü yardım yapılır.

“Biri engelli diye dalga geçmemeliyiz. Senin hakk›n yok, bizim hakk›m›z var

dememeliyiz. Televizyonda izledim engelli insanlar futbol oynuyordu. Oyuncular›n tek

baca¤› yoktu. Ama onlara ortam sa¤land›¤›nda onlarda bir fleyler yapabiliyor” (E., 12).

Madde 24. Çocu¤un sa¤l›k ve sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma hakk›

Her çocuğun sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır. Hastalıklardan

korunması devletin ve toplumun güvencesi altında olup çocukların

beslenmesine, aşılanmasına, çevrenin temizliğine ve diğer sağlık koşullarına dikkat edilir.

Hastalanan çocuklar tedavi edilir.

“Maddi yönden imkanlar› kötü olan çocuklar hastaneye gidemiyorlar. Bu yüzden

sa¤l›k hakk› çok önemli” (E., 12).

“ Benim iyileflmem için yeni ilaçlar gerekli. Onlar da çok pahal›. Bu ilaçlar› kullanmak

ve iyileflmek istiyorum. Bu benim hakk›m” (E., 13).

Madde 26-27. Çocu¤un sosyal güvenlikten yararlanma hakk›

Her çocuğun gelişme hakkı ve sağlığı güvence altında olmalıdır. Bu konuda

      çocukların daha iyi bir yaşam sürdürmeleri için gerektiğinde yardım edilir.

Madde 27. Çocu¤un uygun yaflam standartlar›na sahip olma hakk›

“Yaflad›¤›m›z yerlerin temiz olmas› gerekiyor Yere bir fley at›lmas›n›

      yasaklamalar› gerekiyor.Çevremizi temiz  tutarsak hastalanmay›z”

(5. Grup çal›flmas›, 09.12.2007).

VII. E¤itim, bofl zaman ve kültürel etkinlikler

Madde 28. Çocu¤un e¤itim hakk›

Her çocuk eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur. İlköğretim

      parasız ve hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklar için hak ve zorunludur.

“K›z çocuklar›n› okula göndermiyorlar. Televizyonda “Kardelen” adl› bir kampanya
var. Her çocu¤un okuma hakk› var. Okursa avukat vb. olabilir. Bence  her çocuk okumal›.
Ben okurken bir dönem karnemde iyi bir not getiremedim. Babam da evin bütçesine
katk›da bulanmam için  beni bir tan›d›¤›n›n yan›nda çal›flt›rmaya bafllad›” (K., 12).

“Baz› bölgelerde çocuklar okula gitmiyor. Ailesi izin vermiyor. Evleneceksin diyor, fliddet
uyguluyor. Okula gitmeliyiz. Baz› aileler çocuklar›n› okula göndermiyor. Annem 5. S›n›fa
kadar okumufl. Annemden derslerimde yard›m istiyorum ama alam›yorum” (K., 11).
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“Devlet e¤itime yeterli ödenek ay›rmad›¤› için okullardaki flartlar ayn› ve eflit de¤il.
Özel okula giden ö¤renci daha iyi e¤itim al›rken devlet okuluna giden ö¤renci daha düflük
seviyede e¤itim görüyor.Devlet okullar› ve özel okullar da ayn› düzeyde e¤itim verilmeli”
(E., 16).

 “E¤itimi baflarm›fl kifliler her zaman üst seviyede oluyorlar. Okuyan insanlarla,

okumayan insanlar aras›nda çok fark oluyor” (E.,15).

Madde 29. E¤itimin hedefleri

Çocuklara verilen eğitim onların gelişimlerini en fazla ölçüde sağlayacak

düzeyde olmalıdır. Eğitim, çocukların hoşgörüsünü, kendi kültürüne ve farklı

kültürlere saygısını, ayrımcılığa karşıtlığını, doğaya saygısını arttıracak biçimde düzenlenir.

Çocuğun kendi kültürü, bulunduğu ülkedekinden farklıysa gelişim ve eğitim hakkının her

aşamasında buna gereken özen gösterilir.

Madde 31. Çocu¤un bofl zaman de¤erlendirme; dinlenme, e¤lence

      ve kültürel etkinliklere kat›lma hakk›

Çocukların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri

için oyun bahçeleri, çocuk kulüpleri, kütüphaneler, spor ve kültür merkezleri açılmalıdır.

Her çocuğun bu tür etkinliklere katılma hakkı vardır.

“Her küçük çocu¤un oyun oynama hakk› oldu¤unu düflünüyoruz. Parka gidip oynayabilir”

(7. Grup çal›flmas›, 3.12.2007). Biz çocuklar›n bu imkanlara sahip olabilmeleri için kald›r›mlar

düzeltilip, yollar yap›lmal› ve oyun alanlar› daha iyi duruma getirilmeli.

“Biz mahallemizde birdirbir, saklambaç, uzun eflflek, 11 el, yakalamaca,yerden yüksek gibi

oyunlar oynuyoruz. ‹çkiciler parka zarar verirler diye mahalleye park yapm›yorlar ” (E., 14).

“Ailemiz bize hiç oynamayacaks›n, hep ders çal›flacaks›n diyor. Birfleyi okuyarak de¤il,

oyun oynayarak çevremizi ö¤renmeliyiz” (K., 11).

VIII. Özel koruma özellikleri
Madde 22. Mülteci çocuklar

Yaşadığı ülkenin dışında bir başka ülkeye gitmek zorunda kalan her
      çocuğun, gittiği ülke tarafından korunma hakkı vardır.

Madde 30. Az›nl›klara ya da yerli halklara mensup çocuklar

Çocuklara verilen eğitim onların gelişimlerini en fazla ölçüde sağlayacak
     düzeyde olmalıdır. Eğitim, çocukların hoşgörüsünü, kendi kültürüne ve

farklı kültürlere saygısını, ayrımcılığa karşıtlığını, doğaya saygısını arttıracak biçimde
düzenlenir. Çocuğun kendi kültürü, bulunduğu ülkedekinden farklıysa gelişim ve eğitim
hakkının her aşamasında buna gereken özen gösterilir.
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Madde 32. Çocuk iflçili¤i

Çocukların okula gitme, oyun oynama hakkı vardır. Onlar yetişkinler gibi

      çalıştırılamazlar. Çalışmak zorunda kalırlarsa yapacakları iş onların sağlığı

      ve eğitimleri için sorun oluşturmamalıdır.

“Baz› yoksul ailelerin çocuklar›na bakacak durumlar› olmuyor. ve çocuklar›n› zorla

çal›flt›r›yorlar. Keflke onlar da bizim gibi okula gitse ve oyun oynayabilseler” (E., 14).

Madde 33. Çocuklar ve uyuflturucu kullan›m›

Bütün çocuklar her türlü zararlı maddelere karşı korunur. Bu tür maddeleri

     üretip çocuklara veren kişiler cezalandırılır.

“Kardeflim önceden tutkal kullan›yordu. Babam onu hastaneye götürdü. 12 yafl›nda

b›rakt›. Ama flimdi sigara içiyor. Keflke onu da içmese” (E., 14).

Madde 34. Çocuklar›n cinsel sömürüye maruz kalmas›

Çocukları bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin

     verilemez.

“Sokaklarda ve parklarda yürürken bazen erkekler bize laf at›yorlar, ve kötü sözler

söylüyorlar. Bunlar bizi çok rahats›z ediyor” (K.,14)

Madde 35. Çocuk sat›lmalar›n›n, kaç›r›lmalar›n›n ve fuhufla

       zorlanmalar›n önlenmesi

Devlet, çocukları koruma ve çocukları kaçırıp onları satan, onları çalıştırmak

     isteyen kişilerle mücadele etme sorumluluğuna sahiptir.

“Hangi çocuk ailesinden kopar›l›rsa  suçtur. Küçük çocuklar   kaç›r›l›p dilendirilebiliyor.

Bu bir suçtur. Organ mafyalar› çocuklar› kaç›r›yorlar bu da bir suçtur” (E., 15).

Madde 36. Sömürünün di¤er biçimlerine karfl› korunma

Hiçbir kişi kendi çıkarları için çocukları kullanamaz. Devlet böyle bir duruma

      karşı her çocuğu korur.

Madde 38. Silahl› çat›flmalardan etkilenen çocuklar›n korunmas›

Her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaşlardan korunma hakkı

     vardır. Çocukların askere alınmaması gerekir. Devlet, çocukları silahlı

     çatışmalardan ve sonuçlarından korumakla sorumludur.

“Savafllar yap›l›rken; insanlar›n ve çocuklar›n yaflama haklar› ellerinden al›n›yor”

(8. Grup çal›flmas›, 14.06.2008).

“Dünyada birçok ülkede  savafllar ç›k›yor. Önemli olan hiç insan ölmemesi, insan›

insan olarak sevmek” (E., 16).
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Madde 39. Ma¤dur durumdaki çocuklar›n rehabilitasyonu

Çocuklar çeşitli nedenlerle zarar görmüşlerse onların iyileştirilmeleri için

      çalışmalar yapılır, bir daha aynı şekilde zarar görmemeleri için önlemler alınır.

Madde 40. Çocuk adalet sisteminin yönetimi

 Yasalarla sorunu olan çocuklar bu durumdan tek başlarına sorumlu

     değildir. Çocuklar farkında olarak kimseye zarar vermez. Suça itilen çocuklar, yetişkinler

gibi cezalandırılamaz, özel yasalarla yeniden topluma kazandırılırlar.

 “Suça itilmifl çocuklarla, suçlu yetiflkinlerin yarg›lanmas› aras›nda farl›l›klar olmal›”

(8. Grup çal›flmas›, 14.06.2008).

Çal›flma Grubu No Kat›l›mc› Say›s› Tarih

1. grup 10 Kas›m 2007

2.grup 10 Kas›m 2007

3.grup 10 Kas›m 2007

4.grup 10 Aral›k 2007

5.grup 6 Aral›k 2007

6.grup 10 Aral›k 2007

7.grup 6 Aral›k 2007

8.grup 9 Haziran 2008

9.grup 6 Haziran 2008

10.grup 8 Temmuz 2008

11.grup 12 Temmuz 2008

12.grup 16 Temmuz 2008

Çal›flma Gruplar›
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> Bizce Haklar

Türkiye’de Çocuk Haklar› Raporu

Katk› Sa¤layanlar (Alfabetik s›raya göre)

1 ABDURRAH‹M ÇA⁄LAR *

2 AHMET KARABEN 14

3 ALEYNA ALKAN 11

4 ALEYNA CAN *

5 AL‹ BAfiÇI 11

6 ALPEREN TOSUN 16

7 ARTUN TANER 16

8 AYBERK YALÇINKAYA 11

9 AYFER GÜVENÇ *

10 AYKUT SAKARYA 11

11 AYSU DEM‹RTÜRK 16

12 AYfiENUR KARATOP *

13 BENG‹SU OYBAK *

14 BERAT CAN ‹S‹ 15

15 BU⁄RA KARACA 16

16 BU⁄RAHAN PARLAK 11

17 BURCU ÖZDO⁄AN 11

18 BURCU ULUSOY 11

19 BÜfiRA ALTINOK 11

20 CANSEL ÖZÇEK‹Ç 11

21 CEREN ÇORLU 10

22 CEREN ESMA KAHVEC‹ 13

23 CEREN SEV‹ND‹K 11

24 ÇET‹N KARAEL *

25 D‹LAN BAfiER 13

26 D‹LAN SEN *

No Ad Soyad Yafl
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27 D‹LAN SÖNMEZ   7

28 DO⁄U GÜNDO⁄DU 16

29 EBRU BÜLBÜL *

30 EBRU EMREBAfi 11

31 ECEM TÜRKO⁄LU 16

32 ED‹P FAZIL BAYIR *

33 EL‹F B‹L‹R 16

34 EL‹F CANPUNAR *

35 EL‹F KILIÇ *

36 EL‹F MURATO⁄LU 16

37 EMRE AKTAfi 12

38 EMRE ARSLAN 10

39 EMRE ÖZDEM‹R *

40 ENES BERKE AKGÜL 10

41 ERDEM DURGUN 13

42 ERS‹N BIÇAK 16,5

43 ESRA O⁄UZ *

44 ETHEM TÜMER 12

45 EYÜP DEM‹R 11

46 EZG‹ TOPUZ 13

47 FAT‹H KOÇAR 11

48 FATMANUR ORAK *

49 F‹RDEVS NUR YEfi‹LÇ‹MEN *

50 GAMZE DEM‹RKIRAN 10

51 GÖZDE BAfiER 17

52 GÜL MEL‹KE GÜNGÖR 13

53 GÜLSÜM OLCA *

54 GÜRKAN TAPS‹N 15

55 HARUN ÖZDEM‹R 11

56 HASAN AKKAfi 13
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57 HASAN KARABUDAK 13

58 H‹LAL AKSOY 11

59 HÜMEYRA GÖÇMEN *

60 ‹LKAY KARADA⁄ 14

61 ‹LKER IfiIKÇI 16

62 ‹SMET ÇADIR 14

63 KAD‹R DURGUN 11

64 KAD‹R ‹S‹ 13

65 KÜRfiAT ACUR 11

66 MAH‹DE ERDURUCAN 6

67 MEHMET AVCI *

68 MERDAN KILAGUZ 16,5

69 MERTCAN DEM‹RKIRAN 11

70 MERTCAN KANBUR 12

71 MERTCAN OR 8

72 MESUT YILDIZ *

73 MUHAMMED ZAH‹D ÜNLÜ 11

74 MURAT ALAT *

75 MÜCAH‹T BALCI 13

76 MÜCAH‹T TÜRKCAN 15

77 N‹SA ÖZDO⁄AN 11

78 NURETT‹N TURAN 15

79 NURGÜL KEVEN *

80 NUR‹ AKKAfi 8

81 NURULLAH NAZLIM *

82 OGÜN AKSOY 15

83 O⁄UZHAN HASIRCI 12

84 ÖMER FARUK GÜRÖZ 11

85 ÖMER Y‹⁄‹T ENEZ 10

86 SAL‹H ONUR MUSAO⁄LU 16
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87 SAMET CANER 10

88 SEDA TOPTAfi 15

89 SEDANUR ACER *

90 SELÇUK ALAGÖZ 11

91 SELMAN KILAGUZ 16

92 SEMANUR ALTIPARMAK 11

93 SERGEN ÖZDEM‹R 17

94 SERHAT EZER 12

95 SERHAT SEZER 16

96 SERKAN DALKIRAN 16

97 S‹BEL OR 9

98 S‹DAR DURMAZ 11

99 S‹NAN KILAGUZ 15

100 TANSU CAN 11

101 TAYFUN ÖMERCA *

102 TAYLAN GÜNGÖR 12

103 TUFAN GÜNDO⁄DU    15

104 U⁄UR AKKAfi 13

105 U⁄UR CAN ARSLAN 14

106 ULAfi GÜNGÖR 13

107 YAS‹N DÜNDAR 12

108 YAS‹N SABACIO⁄LU *

109 YAVUZ ÖZDEM‹R *

110 YUNUS EMRE ‹NAN *

111 YUSUF KARAKAYA 11

112 ZEYNEP AKKAfi 13

113 ZEYNEP AYKANAT 11

* Grup çal›flmalar›nda yafllar› kaydedilememifltir.
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> Çocuk Çal›flmalar›n›n Organizasyonuna Katk› Sa¤layan Kurulufllar

(Alfabetik s›raya göre)

Ankara Barosu Çocuk Haklar› Merkezi

Ankara Büyükflehir Belediyesi Sokakta Çal›flan Çocuklar Merkezi

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi

British Council

Çocuk Ergen Dan›flma ve Dayan›flma Merkezi (ÇEDAM)

Güç Koflullardaki Bireyleri Destekleme Derne¤i

Gündem: Çocuk! Derne¤i

Özgürlü¤ünden Yoksun Gençlerle Dayan›flma Derne¤i (ÖZGEDER)

Türkiye E¤itim Gönülleri Vakf› (TEGV)

Uluslararas› Çocuk Merkezi (ICC)
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Grup Çal›flmalar›ndan Foto¤raflar
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> Çocuk Çal›flmalar›n›n Organizasyonuna Katk› Sa¤layan Kurulufllar
Bu çal›flma, Uluslararas› Çocuk Merkezi taraf›ndan koordine edilen, Ankara Barosu

Çocuk Haklar› Merkezi ve Gündem Çocuk Derne¤i ortakl›¤›nda Avrupa Komisyonu

Türkiye Delegasyonu deste¤iyle yürütülen Çocuk Haklar›na dair Sözleflme’nin

Uygulanmas›n› ‹zleme ve Raporlanmas› Konusunda Kapasite Gelifltirilmesi” Projesinin

yay›n›d›r.




