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Önsöz
Bugün dünyada çocukların olumsuz çevre koşulları ve koruyucu hizmetlerin 

eksikliği nedeniyle yeterli büyüme ve gelişme gösteremedikleri bilinmektedir.  
Bunun yanısıra milyonlarca çocuk gerektiğinde sağlık kuruluşlarına ulaşama-
makta ve hizmet alamamaktadır. Temel eğitim alamayan birçok çocuk  psiko-
sosyal, duygusal ve bilişsel yönden yeterli gelişim gösterememektedir.

Çocukların, fiziksel ve psikososyal yapıları nedeniyle sağlık ve yaşamlarının 
korunması, kişisel kapasitelerinin geliştirilmesi, sosyal olaylara katılmaları ve 
güç koşullarda korunmaları başta devlet olmak üzere tüm toplum ve ailele-
lerin sorumluluğundadır. Ancak bu konularda çocukların genel olarak görüş 
ve düşünceleri alınmamaktadır. Her çocuk kendi yaş grubuna , cinsiyetine ve 
yaşadığı topluma göre kendi sağlık ve gelişimleri ile ilgili olaylarda karar verme 
becerisine sahiptir. Fakat bu konuda çocuklara görüşlerini ifade edecek yeterli 
olanak sağlanamamaktadır. 

Çocukların yaşama, gelişme, katılım ve korunma haklarını en kapsamlı 
olarak tanımlayan uluslararası sözleşme olan Çocuk Haklarına dair Sözleşme, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989 yılında kabul edilmiştir. Bu 
Sözleşme, tarihte dünya ülkeleri tarafından en yaygın olarak kabul edilen ve 
benimsenen insan hakları belgesidir. Türkiye, Sözleşme’yi 1990 yılında imza-
lamış, 1994 yılında TBMM’de onaylanmış ve 1995 yılında yasalaşarak yürürlüğe 
girmiştir. Türkiye bu yasa ile çocukların sosyal, ekonomik, kültürel, medeni ve 
siyasal tüm haklarına ilişkin olarak sorumluluk almayı ve gerekli uygulamala-
rın yapılmasını taahhüt etmiştir. 

Sözleşme maddelerinin yaşama geçirilmesinde Hükümet Dışı Kuruluşlara 
pek çok görev düşmektedir. Hükümet Dışı Kuruluşların, çocukların Sözleşme 
içinde yer alan haklarına ulaşmaları için savunuculuk ve uygulamalara katılma-
ları beklenmektedir. Sözleşme’ye Taraf Devletlerin Çocuk Hakları Komitesi’ne 
sunmak zorunda olduğu raporun yanısıra, Hükümet Dışı Kuruluşlar ve çocukla-
rın da Sözleşme’nin uygulanması ile ilgili görüşlerini içeren alternatif bir rapo-
ru Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’ne sunmaları istenmektedir.  

Uluslararası Çocuk Merkezi, Ankara Barosu ve Gündem Çocuk Derne-
ği işbirliğinde hazırlanan “Hükümet Dışı Kuruluşları için Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin Uygulanmasını İzleme ve Raporlama El Kitabı” nın amacı, 
Hükümet Dışı Kuruluşların, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin uygulanmasını 
izlerken uluslararası ve ulusal ölçekte çocukların hayatını iyileştirecek savunu-
culuk çalışmalarına da ışık tutmasıdır.

Bu rehberin hazırlanmasına katkı sağlayan kuruluşların ortak isteği, 
Türkiye’de çocuk haklarında çalışan Hükümet Dışı Kuruluşların çocuk hakları 
konusunda yapacakları savunuculuk, uygulama ve raporlama sürecine katkıda 
bulunmaktır. 

Çocuklarımızın haklarına ulaşmaları konusunda, Hükümet Dışı Kuruluşla-
rın katkılarıyla tüm engellerin aşılacağına inanıyoruz.
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Sözlük

Birleşmiş Milletler (B.M.): 1945 yılında dünya barışını, güvenliğini korumak 
ve devletler arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak 
için devletler tarafından kurulan bir uluslararası örgüttür. 

Çocuk: B.M. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde tanımlandığı biçimiyle, 18 ya-
şından küçük her insan. 

Çocuk Haklarına dair Sözleşme (ÇHS): Türkiye’nin de dahil olduğu Birleş-
miş Milletlere üye olan devletler tarafından uzlaşma ile hazırlanan bir insan 
hakları hukuku metnidir ve onaylayan devlet bakımından bağlayıcıdır.  Geli-
şimsel özel durumlarını gözeterek çocukların medeni siyasi ekonomik sosyal 
ve kültürel haklarını korumak, haklarına saygı duyulmasını ve hakların hayata 
geçmesini kolaylaştırmak için 1989 yılında tüm ülkelerin oybirliği ile Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. 

Çocuk Hakları Komitesi: Birleşmiş Milletler adına Çocuk Haklarına dair 
Sözleşme’nin bir parçası olarak (ÇHS Madde 43 - 45) Sözleşme’nin Taraf Dev-
letlerce uygulanmasını izlemekten ve Sözleşme hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
için hükümetlere ve BM Genel Kurulu’na önerilerde bulunulmasından sorumlu 
bağımsız 18 uzmandan oluşan kurul. 

Çocuk Haklarına dair  Sözleşme HDK Raporu: ÇHS’nin uygulanması ko-
nusunda hükümet dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından yazılan ve Çocuk 
Hakları Komitesi’ne ulaştırılan rapordur.

ÇHS’ye dair Ülke Raporu: ÇHS’nin uygulanması konusunda Taraf Devletin 
hükümeti tarafından yazılan ve Çocuk Hakları Komitesi’ne ulaştırılan rapor-
dur.

Hükümet Dışı Kuruluş (HDK): Resmi kurumlar dışında ve bunlardan ba-
ğımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğ-
rultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemler yoluyla çalışan, üyelerini ve çalı-
şanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar 
ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

Katılım: Bireylerin karar süreçlerinde ve etkinliklerde yer alması, bu sü-
reçlerde “etkili” olması, karar mekanizmalarına, planlama, uygulama ve de-
ğerlendirme süreçlerine “etkin” müdahalelerde bulunması anlamına gelir. 
Dolayısıyla çocukların katılımı da kendilerini ilgilendiren karar süreçlerinde ve 
etkinliklerde yer almaları, bu süreçlerde “etkili” olmaları, karar mekanizmala-
rına, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine “etkin” müdahalelerde 
bulunmaları anlamına gelir.
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İzleme: Çocuk ve insan hakları sorunlarıyla belirlenmiş süreler içinde mü-
cadele etmek için gerekli bilgilerin aktif bir şekilde toplanması, doğrulanması 
ve savunuculuk amacıyla kullanılması. İzleme çalışması ulusal ölçekte gerçek-
leştirilen etkinliklerin Birleşmiş Milletler girdileriyle değerlendirilmesini içerir. 
Alandaki birinci elden bilgi toplama faaliyetleri de bu kapsama girer. 

Onaylama: Bir sözleşme ya da protokolün, ilgili anlaşmaya hukuki bağla-
yıcılık kazandırmak üzere bir ulusal devlet tarafından resmen onaylanması ya 
da kabul edilmesi. Bir sözleşme ya da protokolü devlet başkanları imzalamış 
olsa bile, bunların kabul edilmesi için ilgili devletlerden onay almalarının da 
gerektiğini bilmek önemlidir. 

Savunuculuk: Toplumsal bir konuda aynı amacı taşıyan kişi veya grupla-
rın, kamu politikalarında sistematik ve barışçıl değişimler gerçekleştirme-
ye yönelik olarak sergiledikleri tavır ve yürüttükleri faaliyetlerdir. Başka bir 
ifadeyle, toplum adına karar vericileri etkileyerek, yasaları veya politikaları 
dezavantajlı kesimler lehine değiştirmek üzere bilginin stratejik olarak kul-
lanılma sürecidir.

STK: Sivil Toplum Kuruluşu (bakınız HDK)  

Sözleşme, anlaşma ya da protokol: “Sözleşme” ve “anlaşma” birbirlerinin 
yerine kullanılabilmektedir ve Taraf Devletler arasındaki hukuken bağlayıcı 
anlaşmalar anlamına gelmektedir. Sözleşmeler ve anlaşmalar, onları onay-
lamış olan bu devletlerin görevlerini tanımlamaktadır. Belirli bir sözleşme ya 
da anlaşmanın ardından geliştirilen protokoller ek hak ve yükümlülükleri tarif 
etmektedir. Sözleşmeler ve anlaşmalar gibi bunların da imzalanması ve onay-
lanması zorunludur ve hukuken bağlayıcı nitelik taşırlar.

Taraf Devletler: Bir uluslararası anlaşmayı onaylayarak bunların hükümle-
rini kendileri için bir iç hukuk normu olarak bağlayıcı kılan ülkeler. Hükümetler, 
devletlerin temsilcisidir. Bir uluslararası anlaşma bir kez onaylandıktan sonra, 
izleyen hükümetler de buna uymak zorundadır. Eğer önceki hükümetler tara-
fından onaylanmış anlaşmalara uymazlarsa, uluslararası topluluğun yaptırım 
uygulaması mümkündür.



11

Giriş

Toplumsal yaşamda bazı gelişmeler öylesine tam ve yerli yerinde olur, bazı 
haklar öylesine işlerlik kazanabilir ki zamanla bu haklardan  yararlananlar 
bunu son derece olağan karşılayıp kendilerinden  öncekilerin bu konuda ne 
denli zorluklarla karşılaştıklarının farkında  dahi olmayabilirler. 

Günümüzden yüzyılı aşkın bir süre önce bir çok insan küçük çocukların zor 
koşullar altında ve uzun saatler boyunca bir lokma ekmek parası kazanabilmek 
için çalışmak zorunda olmasında bir gariplik görmüyordu. O sıralarda dünyaya 
gelen çocukların yarısından fazlasının önlenebilir hastalıklardan kaybedilme-
leri de olağan karşılanıyordu. Gerçekte, o yıllarda çocukların büyük çoğunluğu 
her zaman kısa ve acılı ömür sürmüş, cehalete ve ürkütücü yoksulluk ve yok-
sunluğa mahkûm olmuşlardı.

Bütün insanlığın peşinde olduğu barış, yanlızca silahlı çatışmaların olmadı-
ğı bir dünya demek değildir. Bu, sadece onun bir temeli olabilir. Gerçek barış, 
insanların yaşamdan, onun nimet ve olanaklarından eşit ölçüde yararlanma fır-
satına sahip olmasıyla gerçekleşebilir.

Bundan birkaç yüzyıl önce çocuğun korunması dahil tüm sorumluluğu aile-
sine aitti. 20. Yüzyılın başlarında ilk kez çocukların da hak sahibi oldukları ve bu 
hakların uluslararası hukukta korunması düşüncesi ortaya atıldı. Uluslararası 
ortamda çocukların korunması amacıyla bir örgüt kurulması gerekliliği  1894’te 
Jules de Jeune tarafından ileri sürülmüştü. Bu doğrultudaki ilk resmi girişime  
1912 yılında İsviçre’de, daha sonraları da Belçika’da  rastlanmaktadır. Burada 
amaç, ülkelerde mevcut olan çocuklara ilişkin yasa, tüzük ve önemli yayınları 
toplayarak genel bir başlık altında yayınlamak ve ileride uluslararası bir anlaş-
ma sağlamaktı. İşte bu amaçla başlayan ‘çocuk hakları’ na dair uluslararası ilgi, 
kronolojik sıralamayla 1920 yılında Cenevre’de “Uluslarası Çocuklara Yardım 
Birliği” adlı özel bir örgütün kurulması ve 1923 yılında ‘Cenevre  Bildirgesi’nin 
yayınlanmasına ve bu Bildirge’nin daha sonra  1924’te Milletler Cemiyeti tara-
fından onaylanmasına yol açtı.

Çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları konularında 5 
madde içeren bu bildirge genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk tarafından da kısa bir süre sonra imzalanmıştır.

1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler (B.M.) Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi’ne kuruluştan bir yıl sonra dünya halklarını 1924’lerdeki kadar birbirine 
bağlamak amacıyla Cenevre Bildirgesi’nin canlandırılması önerildi. Bundan iki 
yıl sonra da 1948’de B.M. Genel Kurulu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni 
kabul etti. Bu Beyanname’de çocukların özgürlükleri ve hakları da yer almak-
la birlikte, yeterli olmadığı düşünülerek daha kapsamlı bir ‘’Çocuk Hakları 
Bildirgesi’’nin hazırlanmasına karar verildi. Bildirge 20 Kasım 1959’da B.M. Ge-
nel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildi.

10 maddelik bu yeni Bildirge’de artık çocuklar arasında ayrım yapılmama-
sının, çocukların gelişmelerini sağlayacak tüm imkan ve olanaklardan yarar-
landırılmalarının, doğumdan itibaren bir isme ve milliyete hak kazanmalarının 
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ve sosyal güvenlikten yararlanmalarının gerekli olduğu belirtiliyordu. Ayrıca fi-
ziksel, zihinsel veya toplumsal olarak engelli çocuklara tedavi, eğitim ve bakım 
verilmesi öngörülüyor, çocukların sevgi ve anlayışa ihtiyacı olduğu ve eğitim 
hakları olduğu vurgulanıyordu.

1979 yılı B.M. tarafından “Dünya Çocuk Yılı”  ilan edildi, bir yıllık programla-
ma sonucunda artık çocukların haklarının uluslararası ortamda daha bağlayıcı-
lığı olan bir sözleşme ile kapsanması düşüncesi gelişti ve 10 yıl süren  uluslara-
rası çalışmalar sonucunda hazırlanan Çocuk Haklarına dair Sözleşme 20 Kasım 
1989’da B.M. Genel Kurulu’nda kabul edildi; Türkiye’nin Sözleşme’yi onaylama 
tarihi 27 Ocak 1995’tir. Türkiye’nin taraf olduğu diğer insan hakları sözleşmele-
rinin listesini Ek 1’de bulabilirsiniz. 

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin temel ilkelerinden biri ‘çocuğun yüksek 
yararı’dır ve her konuda çocuğun ayrıcalıklı yararının gözetilmesini öngörür. İn-
san hakları temelli yaklaşım, uluslararası insan hakları standartlarına dayalı 
insani gelişme sürecinin kavramsal çerçevesini oluşturur. Meşruiyetini ulus-
lararası insan hakları sistemine ilişkin normlar, standartlar ve ilkelerden alan 
bu yaklaşım, birbirinden ayrılamaz hakları toplumun yanıt verme yükümlülüğü 
açısından tanımlar; bireyleri haklarının bilincinde olan kişiler olarak, adaleti 
talep etme konusunda güçlendirir. Sözleşme çocukların haklarının gözetilme-
sinde asgari standartları tesbit eder, çocuğun öncelikle aile içinde korunmasını 
destekler, kendisi ile ilgili kararlarda görüş bildirmesi ve bu görüşlerinin dik-
kate alınmasını şart koşar. 

İşte bu bağlamda Sözleşme, öncelikle ana-babaya olmak üzere ailelere, 
topluma, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına, hukukçulara, emniyet  görevlile-
rine, devlete, hükümetlere, hükümet dışı kuruluşlara çocuklarla ilgili sorum-
luluklar verir. Bu Sözleşme onaylayan devletlere, çocuklarının ülkelerinin top-
lumsal ve siyasal yaşamında, yaratıcı ve katılımcı bir yer alabilmesine elverişli 
koşulları hazırlamaları için çağrıda bulunur.

Çocuk Haklarına dair Sözleşme çocukların Yüksek Yararları’nın gözetilerek  
Sözleşme’nin savunulmasını, maddelerinin  uygulanmasının devlete ve onun 
hükümetlerine verirken hükümet dışı ve sivil toplumun da bu işin takipçisi ol-
masını öngörmektedir (ÇHS Madde 45b). Dolayısıyla, onaylayan devletler için 
zorunlu olan Cenevre’deki B.M. Çocuk Komitesi’ne periodik rapor sunma gö-
revi, Hükümet Dışı Kuruluşlar’a da  alternatif raporlarını hazırlayıp  komiteye 
gönderme görevi vermektedir. Bunun hükümetin raporunu yermek, eleştirmek 
için değil, aksine o ülkedeki çocukların haklarının daha iyi savunulması için ne-
ler yapılması gerektiğinin vurgulanması, başka bir deyişle  izlemenin görünü-
lürlüğünün sağlanması için sivil toplumun bir  katkısı olarak  düşünülmelidir. 

Türkiye, ÇHS’ne ilişkin ilk ülke raporunu Cenevre’deki B.M. Çocuk Hakları 
Komitesi’ne  iki yıllık bir gecikme ile 1999 tarihinde yolladı; 2002 tarihinde gö-
rüşülmesi gereken ilk periodik rapor ile 2007 tarihinde görüşülmesi gereken 
ikinci periodik raporun ortak sunulup görüşülmesinin ise  2010 yılında gerçek-
leşmesi bekleniyor. Türkiye’nin raporlama yükümlülüğüne ilişkin tabloyu Ek 
2’de bulabilirsiniz.  
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Türkiye’de çocuk hakları alanında çalışan Hükümet Dışı Kuruluşların Çocuk 
Haklarına dair Sözleşme’nin uygulanmasının değerlendirilmesi ile ilgili rapor-
larda yeterince yer almalarının çocuk haklarının uygulanmasını güçlendireceği 
görüşü pek çok kurum ve kuruluş tarafından kabul edilmektedir.

Uluslararası Çocuk Merkezi’nin (ICC) Avrupa Komisyonu Avrupa İnsan Hak-
ları ve Demokratikleştirme İnisiyatifi’nden aldığı proje desteği ve Ankara Barosu 
Çocuk Hakları Kurulu ve Gündem: Çocuk! Derneği ile ortak olarak  başlattığı 
“Çocuk Haklarının İzlenmesi ve Raporlanması” projesi Ankara’da çocuk hakları 
ile uğraşan Hükümet Dışı Kuruluşlarla bir araya gelerek aşağıdaki amaçlara yö-
nelik bu projeyi yürütmüştür. Elinizdeki kitap bu projenin çıktılarından biridir.

Bu proje  HDK’lar arasında çocuk haklarının yaygınlaştırılmasını, HDK’lara 
uluslararası çocuk ve insan hakları izleme mekanizmalarının tanıtılmasını ve 
çocuk hakları konusunda çalışan HDK’ların izleme ve raporlama kapasiteleri-
nin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Ulusal ve uluslararası yetkililer HDK raporlarının içeriğinde değinilen konu-
ların, sorunların ve çözüm önerilerinin ülkedeki çocukların hayatını iyileştire-
cek birer savunuculuk aracı olarak kullanılabileceği düşünülürse, bu raporların 
ne denli önemli olduğu ortaya çıkar. İşte bundan dolayıdır ki HDK’ları çocuk 
kavramı ve çocukların hakları, uluslararası ve ulusal hak izleme ve hak arama 
mekanizmaları konusunda bilgilendirmek, çocuk haklarında savunuculuk me-
kanizmaları konusunda farkındalıklarını arttırmak, izleme ve raporlama tek-
nikleri, örnek savunuculuk, izleme ve raporlama  araçlarıyla tanıştırmak bu El 
Kitabı’nın hazırlanmasının  amaçları arasındadır.

Bu El kitabı oluşturulurken uluslararası ve ulusal kaynaklardan yararlanıla-
rak içinde HDK’ların  savunuculuk, uygulama ve raporlamada kullanabilecekle-
ri pratik bilgilerin yer almasına özen gösterilmiştir.

El Kitabı’nın Türkiye’de çocuk haklarında çalışan Hükümet Dışı Kuruluşla-
rın çocuk hakları konusunda yapacakları savunuculuk, uygulama ve raporlama 
çalışmalarına katkıda bulunmasını diliyoruz.

El Kitabı Kimin için ve Nasıl Hazırlandı?
Bu El Kitabı’nın ön hazırlığı sırasında çocuk hakları konusunda uzun sü-

redir çalışmakta olan ve deneyim kazanmış olan Hükümet Dışı Kuruluşların 
temsilcileri ile “El Kitabı’nın hazırlanmasının gerekçesi, önemi, hedef grubu 
ve içeriği”nin belirlenmesi için  ihtiyaç saptama çalışması yapıldı.  Bu görüş-
melerde Hükümet Dışı Kuruluşların temsilcileri, genelde “Çocuk Haklarına 
dair Sözleşme’nin uygulanmasını izleme ve raporlama konusunda kendileri-
ni yeterli hissetmekte olduklarını belirtmekle birlikte, bazı konularda desteğe 
gereksinimleri olduğunu” ifade ettiler. Böylece katılımcı HDK’lardan, özellikle 
savunuculuk ve rapor yazımı gibi konularda, hem uluslararası hem de ulusal 
düzeyde yapılabilecek etkinlikler hakkında, aydınlatıcı öneriler içeren ve her-
kes tarafından kullanılabilir bir El Kitabı’nın hazırlanması   gerektiği konusunda 
ortak bir görüş ortaya çıktı. Görüşmenin yapıldığı kuruluşların temsilcileri, ha-
zırlanma aşamasında olan El Kitabı’nın amacı, içeriği ve nasıl olması gerektiği 
konusundaki öneri ve görüşlerini detaylı olarak belirttiler. 
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Bunun sonucunda, Uluslararası Çocuk Merkezi’nce Hükümet ve Hükümet 
Dışı Kuruluşların katılımı sağlanarak, savunuculuk ve alternatif rapor yazımı 
konularını ağırlıklı olarak gündeme getiren eğitim, atölye çalışmaları ve semi-
nerler organize edildi. Bu atölye çalışmaları sırasında katılımcılar savunuculuk  
araçları ve izlenilen yöntemler konularındaki deneyimlerini paylaştılar. Sonuçta  
El Kitabı hazırlamanın önemi, hedef kitlesi ve içeriğinin ne olacağı konusunda 
önemli çıktılar alındı. 

El Kitabı’nın hazırlığı aşamasında birlikte çalışılan Hükümet Dışı Kuruluş-
larda çocuk, insan ve kadın hakları konularında deneyimli olan kişiler ile, bu de-
neyimlerinin yanı sıra olaya akademik olarak bakabilen, uygulama önerilerinin 
geliştirilmesinde somut yaklaşımları ortaya çıkarabilecek farklı disiplinlerden 
uzmanlar ile çalışıldı. Sonuçta bu uzman grubu, Hükümet Dışı Kuruluş temsil-
cilerinin görüşlerini, atölye ve seminer raporlarının çıktılarını gözönüne alarak, 
bu alanda daha önce yazılmış olan kaynakları tarayarak, diğer ülke örneklerini 
inceleyerek, El Kitabı’nın içeriği ve kapsamının geliştirilmesine katkıda bulun-
dular.  

Yukarıda değinilen El Kitabı’nın amaçları arasında ayrıca duyarlılık yaratma, 
değişik alanlarda çalışan bireylerin bu alandaki etkinliklere katılmaları ve sa-
vunuculuğun güçlendirilmesi ile bu çalışmalar sırasında özellikle çocuk katılı-
mının sağlanabilmesi de yer almaktadır. Bu amaçlara ulaşabilmek için El Kitabı 
özellikle çocuk hakları savunuculuğu hakkında bilgi edinmek isteyen, halen bu 
konularda çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen Hükümet Dışı Kuruluşlara, 
erişkin ve çocuklara yönelik olarak hazırlanmıştır.

El Kitabı’nın bölümleri
El kitabı, HDK’ların çocuk hakları ile ilgili savunuculuk faaliyetlerini kolay-

laştıracak şekilde hazırlanmıştır. Giriş bölümünde çocuk hakları kavramına 
giriş, tarihçe ve çocukların haklarını ilgilendiren uygulamalarının neden izlen-
mesinin gerektiği üzerinde durulmuştur.

Birinci bölümde, çocuk haklarının temelleri ve prensipleri belirtilerek, ço-
cuk hakları savunuculuğu için gerekli altyapı ve çerçeve çizilmiştir. Çocuklarla 
ve çocuklar için çalışan kuruluşların çalışmalarını hak temelinde programla-
maları, proje ve faaliyetlerini planlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği de 
yine bu bölümde yer almaktadır.     

İkinci bölümde, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin hayata geçirilmesi için 
gerekli savunuculuk faaliyetlerine giriş, neden ve nasıl bir savunuculuk olmalı 
gibi sorulara yanıt verilmekte ve temel savunuculuk araçları konusunda kısaca 
bilgi vermektedir. Bu bölümde, hak sahibi olarak çocuğun kendini ilgilendiren 
her faaliyete olduğu gibi izleme ve raporlama faaliyetlerine de katılması gerek-
liliğinin altı çizilmiştir.

Üçüncü bölümde, savunuculuk araçları olarak izleme ve raporlamanın 
ÇHS’nin hayata geçirilmesindeki önemine ve  bunun nasıl yapılması gerektiği 
konusuna değinilerek kullanıcılara savunuculuk araçları sunulmuştur.
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Çocuk Hakları: Çalışmalarımızı bir Çerçeveye Oturtmak
Çocuk hakları, insan haklarıdır ve her çocuğun “onurlu, saygın, özgür, eşit 

ve adil bir yaşam” sürmesini sağlamak, bunu korumak ve güvence altına almak 
için insan hakları bünyesinde yer alan çok önemli ve ayrılmaz bir alandır. Çocuk 
hakları, insan hakları kültürünün yapı taşını ve toplumun insan hakları güven-
cesinin temelini oluşturur.

Tüm insanlar yalnızca “insan” oldukları için haklara sahiptirler.  Bu nedenle 
haklar herkese eşit bir biçimde uygulanır ve varlığı reddedilemez. İnsan hakla-
rından doğan görevler doğrudan bireylere değil, devletlere ve kamu idaresine 
aittir.

Hak temelli yaklaşım, insan hakları, hak sahipleri olarak tanımlanan kişiler 
ve gruplarla, bu haklarla bağlantılı yükümlülük sahibi olan devletler ve devlet 
dışı aktörler arasındaki ilişkileri belirler. Hak sahiplerini (ve haklarını) ve görev 
sahiplerini (ve yükümlülüklerini) tanımlar. Hak sahiplerinin hak talebinde bu-
lunmaları için, görev sahiplerinin de yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 
kapasitelerini güçlendirir.

İnsan hakları temelli yaklaşım için gerekli olan bu yaklaşıma özgün unsurlar:

• Değerlendirme ve analiz, hak sahiplerinin insan hakları taleplerini ve ilgili 
görev sahiplerinin insan hakları yükümlülüklerini ve hakların gerçekleşme-
mesinin temel nedenlerini ortaya çıkarır.

• Programlar, hak sahiplerinin kendi haklarını talep etme, yükümlülük sa-
hiplerinin de yükümlülüklerini yerine getirme kapasitelerini değerlendirir. 
Bu değerlendirmeye dayalı olarak kapasite oluşturma stratejileri geliştirir.

• Programlar, insan hakları standartları ve ilkelerinin yönlendiriciliğinde çık-
tıları/sonuçları ve süreçleri izler ve değerlendirir.

• Programlama, uluslararası insan hakları organları ve mekanizmalarının 
tavsiyeleriyle şekillendirilir.

Devletlerin Çocukların Haklarına İlişkin  Yükümlülükleri 

Sözleşmeler yoluyla tanımlanan yükümlülükler üçe ayrılır: insan haklarına saygı 
gösterme, koruma ve yerine getirme. 

Saygı Gösterme (ihlal etmeme) Yükümlülüğü: Bu yükümlüğün anlamı, insan 
haklarının kullanılmasına müdahale etmemektir. Saygı duyma ya da ihlal etmeme 
yükümlülüğünü yerine getirmek için, devletin tüm organlarının ve kuruluşlarının kişi 
ya da grup bütünlüğünün ihlal edilmesi ya da özgürlüklerinin kısıtlanması sonucunu 
doğurabilecek şeyleri yapmaktan kendini alıkoymasıdır. 

Koruma Yükümlülüğü: Bu yükümlülük devletin ve organlarının kişisel ve/veya 
grup haklarının başkaları tarafından ihlal edilmesini önlemek için gerekli tedbirleri 
almasını gerektirir. Bu aynı zamanda özgürlüklerin ihlalinin önlenmesini de içerir. 

Sağlama Yükümlülüğü: Bu yükümlülük, devletin kendi hukuksal güvencesi altın-
daki bireylerin haklarını korumak için, insan hakları enstrümanlarında tanımlanmış 
olan tedbirleri alıp, gerekli ortamı sağlamasıdır.
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 İnsan Hakları temelli yaklaşım altında iyi programlama uygulamalarının 
diğer ögeleri:

• İnsanlar mal ve hizmetlerin pasif alıcıları olmaktan çok kendi kişisel geliş-
melerinde temel özneler olarak tanınırlar.  

• Katılım hem bir araç hem bir hedeftir. 

• Stratejiler, pasifleştirmeye değil güçlendirmeye yöneliktir.

• Çıktılar ve süreçler birlikte izlenir ve değerlendirilir. 

• Analiz süreci bütün paydaşları içerir. 

• Programlar, marjinalize olmuş, dezavantajlı ve dışlanmış gruplara odaklanır.

• Gelişme süreci yerel olarak sahiplenilir. 

• Programlar farklılığı azaltmayı amaçlar. 

• Yukardan aşağı ve aşağıdan yukarı yaklaşımlar sinerji içinde kullanılır. 

• Durum analizi, gelişme sorunlarının temel nedenlerini belirlemek için kul-
lanılır. 

• Programlamada ölçülebilir hedeflerin oluşturulması önemlidir. 

• Stratejik ortaklıklar geliştirilir ve sürdürülür. 

• Programlar, tüm paydaşların sorumluluk üstlenmesini destekler.

Çocuklar özelinde hak temelli yaklaşımın temel motivasyonu, çocukların 
ve genç insanların yaşamında onların temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu 
ve yaşama geçirildiği olumlu bir değişikliğin yaratılmasına yöneliktir. Çocukları 
hedef alan her çalışmanın bu sonucu yaratması için hak temelli yaklaşımın ço-
cuklarla ilgili planlara, uygulamaya, izleme programlarına entegre edilmesi ve 
çocuk haklarının güçlendirilmesi perspektifinden hareket edilmesi gerekir. 

Çocuk haklarının, insan hakları bünyesinde özel olarak tanımlanması

TEMEL GEREKÇELER:

Çocukların;

• gelişimlerinin özel bir evresinde olmaları,

• görüşlerinin nadiren dikkate alınması,

• çoğunun oy hakkının bulunmaması, 

• hükümetlerin insan hakları konusundaki tutumunu belirleyen siyasal süreçte an-
lamlı  rol oynayamamaları,

• kendi haklarını korumak için adli sistemden yararlanma konusunda önemli sorun-
larla karşılaşmaları,

• haklarının ihlali durumunda hukuki  yola başvuramamaları, 

• haklarını koruyan örgütlere erişimlerinin genel olarak sınırlı olması, 

• insan hakları ihlallerine daha açık olmalarıdır.
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 Çocuk çalışmalarına hak temelli yaklaşımın uygulanmasında gözetilecek 
unsurlar:

• Bir hak sahibi olarak ve toplumsal alanın ayrılmaz özneleri olarak çocukları 
merkeze koymak,

• Hükümetlerin, çocuklar da dahil olmak üzere yurttaşlarına karşı sorumlu 
birincil görev sahibi olduğunu kabul etmek,

• Ebeveynleri ve aileleri, birincil bakım sağlayıcı, koruyucu ve rehber olarak 
kabul etmek ve onların bu rolü oynamalarını güçlendirmek,

• Önceliği çocuğa ve çocuk dostu bir çevreye vermek,

• Cinsiyet duyarlı olmak ve risk altındaki ve ayrımcılığa maruz kalan erkek ve 
kız çocukların toplumsal alana dahil edilmesine yönelik çözümlere odak-
lanmak,

• Eşit olmayan güç yapılarını (sınıf, cinsiyet, etnik köken, yaş, vb) ele almak,

• Stratejik seçimler yaparken ve somut müdahaleler geliştirirken çocuk hak-
larında bütüncül bir bakışa sahip olmak, 

• Hedefleri  hakların yerine getirilmesi temelinde oluşturmak,

• Çocuklar için kalıcı ve sürdürülebilir çözümler elde edebilmek için yalnız-
ca görünen sorunlara değil, bu sorunların temelinde yatan kök-nedenlere 
odaklanmak,

• Çocukların katılımını sağlayacak katılımcı ve güçlendirici yaklaşımlar kul-
lanmak,

• Çocuk haklarının yaygınlaştırılması için ortaklıklar ve koalisyonlar oluştur-
mak,

• Uluslararası işbirliğini gözetmek,

• En çok risk altında ve ayrımcılığa uğrayana odaklanmak,

• Çok sektörlü bir çözümü içeren bütüncül bir bakış açısına sahip olmak,

• Devletler, donörler ve sivil toplum tarafından paylaşılan uluslararası hukuk 
çerçevesinde ortaya konulan uzun erimli hedefleri benimsemek,

• Düzenli izleme mekanizmalarının oluşturulması gibi sürdürülebilir bir de-
ğişikliği yaratacak hukuki ve diğer reformları teşvik etmek.

Sözleşme’nin temeli her çocuğun onurlu, saygın, eşit ve özgür olarak yaşamasını ve 
kendini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesini sağlamak, bunu korumak ve geliş-
tirmektir.

Bu temel ÇHS’de aşağıdaki şemsiye haklarla tanımlanır:  

• Çocukların yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakları (Madde 6),

• Ayrım gözetilmemesi (Madde 2), 

• Çocukların yüksek yararının gözetilmesi (Madde 3) ve

• Çocukların katılımı (Madde 12)
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Çocuk Hakları temelli bir programlamanın aşamaları:

1) Durum Analizi
a. Çocuk haklarının durumunun incelenmesi (çocuk haklarının ihlal edildiği 

alanlar, kız ve erkek çocukların bunlardan nasıl etkilendiği; İhlal edilen 
hakların çocuklar üzerindeki etkisi; ihlale yol açan hükümet politikaları 
ve uygulamaları; genel olarak çocukların kendilerinin, sivil toplumun, 
hükümet organlarının çocuk hakları konusundaki farkındalık düzeyi )

b. Kök sorunların ve görünen sorunların belirlenmesi ve yükümlülüklerin 
yerine getirilmesinin önündeki engellerin belirlenmesi; kültürel uygula-
malar ve davranışların analizi

c. Çocukların görüşleri ve deneyimleri
d. Görev sahipleri – ihlallerdeki sorumluluklarının belirlenmesi

2) Önceliklerin Oluşturulması
 Durum Analizi gerçekleştirildikten sonra müdahale alanlarının planlanma-

sına yönelik önceliklerin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Öncelikler oluştu-
rulurken, ihlalin şiddeti ve sıklığına, uygulama ortaklarının var olup olma-
dığına, hükümetin taahütlerini yerine getirmede siyasi bir iradenin var olup 
olmadığına, örgütün kendi kapasitesine, diğer aktörlerin tamamlayıcı rolle-
rine bağlı olarak öncelikler oluşturulur.  Önceliklerin oluşturulmasında hak 
temelli yaklaşımda gözetilmesi gereken unsurlar hesaba katılır.

3) Uygulama Stratejileri
 Hak temelli uygulama stratejisi, çocuk haklarının yerine getirilmesinde so-

rumluluğu arttırmaya ve çocuk haklarının ilerlemesini sağlamaya yönelik 
olmalıdır. Bu çerçevede genel olarak müdahale biçimleri üç temel alana  
ayrılabilir:
• İhlallere ve  Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan standartlarla uygu-

lama boşluklarına doğrudan müdahale,
• Çocuk haklarının korunmasının ve yaygınlaştırılmasının önündeki  en-

gelleri kaldırmaya, bu konudaki sorumluluğu arttırmaya yönelik yasal, 
siyasal, idari toplumsal yapıları ve uygulamaları güçlendirici müdahale,

• Çocuk haklarının korunması ve yaygınlaştırılmasında toplumsal destek 
yaratmaya yönelik müdahale

İzleme ve Değerlendirme
İzleme ve değerlendirme yapılırken, çocuk haklarına ilişkin farkındalığın 

değişimi, birincil görev sahiplerinin politika, strateji ve kurumsal kapasitelerin-
deki değişimi ve çocukların gerçek durumundaki değişim izlenmeli ve değer-
lendirilmelidir.
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Çocuk Haklarının Uygulanması için Savunuculuk
Savunuculuk, sorunları ve talepleri yüksek sesle dillendirmek, toplumun 

dikkatini temel sorun alanlarına çekmek ve karar verme mekanizmalarının so-
runların çözümü konusunda harekete geçmesini sağlamakla ilgili yöntemlere 
verilen genel bir deyimdir. Kısaca savunuculuk, değişim yaratmak için başka 
kişi ve organizasyonlarla çalışmaktır.

Çocukların yaşamlarında olumlu değişim yaratmak amacıyla yapılan savu-
nuculuk, bu amaçla bir araya gelen kişi veya grupların, kamu politikalarında 
sistematik ve barışçıl değişimler gerçekleştirmeye yönelik olarak sergiledikleri 
tavrı ve yürüttükleri faaliyetleri ifade eder. Bu, toplum adına karar vericileri et-
kileyerek, yasaları veya politikaları çocukların lehine değiştirmek üzere bilginin 
stratejik olarak kullanılma süreci olarak da tanımlanabilir. 

Çocuk haklarının uygulanması için savunuculuk temel olarak;

• Hakları korumayı ya da ayrımcı muameleyi adil, eşit ve insani bir muamele-
ye dönüştürmeyi,

• Hizmetleri iyileştirmeyi, hizmetlerden yararlanabilmek ya da bir kişinin 
gereksinimlerini daha iyi karşılayabilir olması için hizmetlerin niceliğini ve 
niteliğini değiştirmeyi,

• Toplumsal hayata tam katılımın önündeki engelleri kaldırmayı amaçlar. 

Çocuklar için ve çocuklarla birlikte yapılacak çalışmaların çocuk haklarının 
korunmasına ve geliştirilmesine yönelik sonuçlar üretmesini sağlamanın yolla-
rından birisi ve belki de en önemlisi hak temelli bir yaklaşımın çalışmaların ek-
senine oturtulması ile mümkündür. Dolayısıyla hak temelli yaklaşımın rehber 
ilkeleri olan katılım, hesap verebilirlik, ayrımcı olmama- eşitlik ve savunmasız 
gruplara öncelik verme, güçlendirme ve insan hakları standartlarıyla bağlantı 
kurma ilkeleri, savunuculuk çalışmalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Savunuculuk Aşamaları

1. Bir Konu Tespit Edilir  

1.1. Sorun analizi yapılır, çözülmez ise sorun yaratabilecek ve çocukları etkileyen 
bir konu tespit edilir. 

1.2. Konunun uluslararası ve ulusal politikada nasıl ele alındığı incelenir, tespit 
edilen konuyla ilgili uluslararası çocuk hakları yükümlülüklerinin ulusal ve 
yerel düzeyde yerine getirilip getirilmediği incelenir. 

2. Savunuculuk Hedef ve Amaçları Belirlenir  

2.1. Savunuculuk hedefi tanımlanır — ulaşmak istediğiniz uzun vadeli sonuç(lar) 

2.2. Savunuculuk amaçları belirlenir — hedefinize ulaşmanıza yardım edecek so-
nuçlar. Amaçlar görmeyi istediğiniz değişimi tanımlamalı: 

2.2.1. savunuculuğun hedefi kim(ler), 

2.2.2. değişimin gerçekleşmesi için yapmalarını istediğiniz/atmalarını istediği-
niz adımlar ne, 

2.2.3. ne kadar değişim olacağını bekliyorsunuz ve 

2.2.4. bunların gerçekleşmesini düşündüğünüz zaman dilimi  

20
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Savunuculuk Faaliyetlerinde HDK’ların Rolü
Çocuk hakları alanında çalışan bilim insanları, aktivistler, uygulamanın 

içinde olanlar ve hizmet sunanlar değişik göstergeler ve ölçme-değerlendirme 
araçları kullanarak çocuk haklarının korunması ve teşviki ile ilgili gelişmeleri 
ve sorunları anlamaya ve çözüm üretmeye çalışırlar. Uluslararası toplum ço-
cuk haklarına saygı duyulması, hakların korunması ve hayata geçirilebilmesi 
için uluslararası insan hakları hukukunda Çocuk Haklarına dair Sözleşme ile 
asgari standartları belirleyerek sorunların çözümü için temel oluşturmuştur. 
Uluslararası insan hakları rejimini, uluslararası toplumun temeli olan devletler 
oluşturduğu halde çocukların insan haklarının korunduğu ülke sayısı, hakların 
ihlal edildiği ülkelerden ne yazık ki daha azdır.  Yani, çocuk hakları resmi olarak 
yasalarda gelişirken, uygulamada büyük eksikler vardır. Bu eksiklikleri orta-
dan kaldırmak için HDK’lar çocuklar için ve çocuklar ile birlikte savunuculuk 
yapmak zorundadır. 

Savunuculuk olmaksızın ilerlemeyi, yani daha iyisi için değişimi sağlamak 
mümkün değildir. HDK’lar değişim sağlamak amacıyla;

3. Savunuculuğun Hedef Grubu Belirlenir ve Analizi Yapılır 

3.1. Savunuculuğun Birincil Hedef Grubunun Belirlenmesi — savunuculuk amaç-
larınızı doğrudan etkileme gücü olan politika yapıcılar ve kurumlar

3.2. Savunuculuğun İkincil Hedef Grubunun Belirlenmesi —birincil hedef kitleyi 
etkileyebilecek kişi ve kurumlar 

3.3. Birincil ve İklincil hedef grubunun analizi — savunuculuk konusu ile bilgileri/
bilgi düzeyleri, değerleri, inançları. 

4. Uygun Faaliyet ve Materyaller Seçilir 

4.1. Hedef grubunun sosyo-kültürel özellikleri gözönünde bulundurulur (okur-ya-
zarlık durumu, sosyal ve ekonomik durum, v.b.) 

4.2. Savunuculuk faaliyetleri ve materyalleri hedef gruba en kolay ulaşılabilecek 
şekilde seçilir. Zamanlama ve masrafları gözönünde bulundurmayı unutma-
yın. 

5.  Savunuculuk Mesajları Geliştirilir  

5.1. Açık, kısa, anlaşılır mesajları her hedef grup için ayrı ayrı geliştirilir.

5.2. Mesajların hedef grubu harekete geçirmek için bir çağrı içerdiğinden emin 
olun. 

6.  Uygulama Planı Hazırlanır  

6.1. Savunuculuk hedef grubu, faaliyet, gerekli kaynaklar, faaliyetin uygulanma-
sından kim sorumlu, zaman çerçevesini içeren tablo hazırlanır. 

6.2. Savunuculuk faaliyetlerine başlamadan önce hazırlık faaliyetleri belirlenir. 

7. İzleme ve Değerlendirme Planı Hazırlanır  

7.1. Savunuculuk faaliyetlerinizin nasıl ilerlediğini ve çocukların hayatlarında nasıl 
bir değişiklik yarattığınız ile ilgili hangi bilgileri (göstergeler) toplayacağınızı 
ve nasıl toplayacağınız (doğrulama kaynakları) belirlenir.

Değişiklik Yaratmaya Hazırsınız!
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• işbirliği yapmaya, 

• muhalefet veya pasif direniş yaparak karşı karşıya gelmeye, 

• hükümet veya diğer karar vericilerden bağımsız olarak geliştirilen ve başa-
rılı bir politika değişikliğine yol açabilecek proje ve programların oluşturul-
duğu tamamlayıcı faaliyetler yürütmeye veya

• doğrudan olmayan, genel kampanyalar içeren bilinç arttırmaya 

yönelik yaklaşımlardan birini benimseyebilir. Dolayısıyla değişimi sağlamak 
için farklı roller benimsenebilir. Bu roller denetleyici, savunucu ve hizmet sağ-
layıcı olarak özetlenebilir. 

Denetleyici olarak HDK’lar, tespit ettikleri sorunla ilgili politikaları sürekli 
izlerler. Çocuk hakları ile ilgili olarak çalışan bir HDK’nın bu konuda çıkarılacak 
yasayı veya mevcut yasanın nasıl uygulandığını sürekli izlemesi bu role örnek 
olarak verilebilir. 

Savunucu olarak, örgütler sorunla ilgili öneriler geliştirirler ve bu öneri-
lerin hayata geçirilmesi için faaliyetler yürütürler. Bu tür savunuculuk rolünü 
yürüten örgütlere  örnek olarak düşünce üretim merkezleri gösterilebilir.

Hizmet sağlayarak savunuculuk yapmak üzere, HDK ele aldığı sorun ile 
ilgili çözüm geliştirerek, bu çözümü küçük ölçekte uygulayabilir. Bu şekilde 
ürettiği modelin daha geniş ölçekte (yerel, ulusal ya da uluslararası) yaygın-
laştırılması için yürüteceği faaliyetler de, hizmet sağlayarak savunuculuk faali-
yetleri yürütmek, olarak tanımlanabilir. Kanunla ihtilafa düşen çocuklarla ilgili 
olarak tutukevlerinde kurulacak bir izleme komitesi modeli oluşturulması ve 
daha sonra da bu modelin yaygınlaştırılmaya çalışılması bu tür savunuculuk 
faaliyetlerine örnek oluşturabilir.

Savunuculuk  Döngüsü
Mevcut bir durumu değiştirmek, geliş-

tirmek ve güçlendirmek için yapılan savu-
nuculuk çalışmaları, birbiriyle bağlantıları 
olan adımları içeren sistematik bir çalışma 
gerektirir. Bu adımlar temel olarak konunun 
belirlenmesi, araştırma ve analiz, planlama, 
eylem ve değerlendirmedir.

1. Konunun belirlenmesi: Bu aşama ele alınacak olan sorunun ve bu so-
runla ilgili mevcut durumun değiştirilmesi yönünde ihtiyaçların belirlenmesini 
kapsar. Konunun belirlenmesi sırasında ilgili taraflar arasında görüşmeler/
sohbetler, (yönlendirici yarı yapılandırılmış) mülakatlar, odak grup toplantıları 
yapılması ve öncelikli ihtiyaçların üzerinde uzlaşma sağlanması, savunuculuk 
çalışmalarının etkin başlatılması için önemlidir.

1 A.H. Robertson & J.G. Merrills, Human Rights in the World: An Introduction to the Study of the 
International Protection of Human Rights 2 (4th ed. 1996)
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2. Araştırma ve analiz: Savunuculuk çalışmaları, doğru, gerçek, güvenilir 
ve yeterli bilgiye dayanmalıdır. Ele alınacak konunun belirlenmesinin ardından 
mevcut durumu değiştirmek, geliştirmek ve güçlendirmek için kapsamlı bir 
araştırma ve analiz yapılması, yapılacak olan savunuculuk faaliyetlerinin ba-
şarısı için ön koşuldur. Literatür taraması, medya takibi, yarı yapılı mülakatlar, 
odak grup toplantıları, anket vb. birçok yöntemle yapılabilen araştırma ve analiz 
çalışması, savunuculuk faaliyetleri yürütücülerine önemli kazanımlar sunar. 

Bu kazanımlar temel olarak;

• İçinde bulunulan koşullar ile ele alınan sorunun nedenlerini ve sonuçlarını 
anlama,

• Koşulların nasıl değiştiğini anlama (Potansiyel ihtiyaçlara yanıt verme ve 
sorunların ortaya çıkmasını önleme), 

• Geçmişteki başarılar ve yanlışlardan öğrenme,

• Sağlam argümanlara sahip olma,

• Başkalarının ne yaptığını öğrenme, 

• Kendi eylemlerinizi gerekçelendirmedir.

Araştırma ve analiz çalışması kapsamında toplumdaki farklı güçleri, ko-
nuyla ilgili kronolojik gelişmeleri ve koşulların değerlendirilmesini yapmak, 
savunuculuk çalışmaları kapsamında seçilecek olan eylemlerin kurgusunun 
belirlenmesi açısından yol gösterici bir nitelik taşır.

• Güç Analizi: Toplumdaki farklı güçleri (iyi ya da kötü) tanımaya yardımcı 
olur. Bu analiz sırasında farklı güçlerin (politik, ekonomik, toplumsal, tek-
nik, çevresel vb.) güçlü yanlarını, eğilimlerini ve etkilerini belirlemek müm-
kündür.

 

• Temel Olaylara ilişkin Tarih Sıralaması Yapmak: Ele alınan konuyla ilgili 
olduğu kadar toplumu etkileyen yakın geçmişteki temel olayları anlamak, 
savunuculuk faaliyetlerinin önceliklerini belirlemek açısından önem taşır.

 

• Koşulların Analizi: Ele alınan konu ve sorunla ilgili durumu daha derinle-
mesine anlamayı kolaylaştırır. Bu analiz sırasında insanları etkileyen ko-
nuların neler olduğunu değerlendirebilmek için ‘olgular’, durumun yakın 
gelecekte nasıl olacağı konusunda ‘gelecek’ ve çalışılan alandaki etkileri 
açısından ‘sonuçlar’ hakkında değerlendirme yapılır.
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3. Planlama: Savunuculuk çalışması kapsamında ilgili tüm bilgilerin bir 
araya getirilmesi ve nasıl kullanılacağına dair kurgulamanın yapılmasıdır. 
Planlama aşaması ileriye doğru düşünmek ve gelecek için hazırlanmak, genel 
hedefleri,  yakın hedefleri ve başarıyı ölçecek yöntemleri netleştirmek, riskle-
ri ve varsayımları anlamak, kaynakları ve sorumlulukları belirlemek açısından 
önem taşır.

Dolayısıyla bu aşamada göz önünde tutulması gereken temel çalışmalar;

• Karar verme,

• Hedef geliştirme,

• Hedefi somut, ölçülebilir, gerçekçi, uyarlanabilir ve belli bir zamanı kapsar 
hale getirme,

• Başarının ölçümü için hazırlık (Göstergelerin oluşturulması ve ölçüm araç-
larının belirlenmesi),

• Paydaş analizi yapma (Haritalama ve Analiz),

• Müttefikler ve karşıtlar analizi yapma,

• Risk yönetimi için hazırlık,

• Savunuculuk için örgütsel değerlendirme yapma (SWOT /BEEM analizi),

• Savunuculuk için uygun yöntemin belirlenmesi [ağ (network) oluşturma, 
lobi, farkındalık yaratma- kapasite geliştirme, mobilizasyon (harekete ge-
çirme), medya çalışmaları] ile,

• Eylem planlaması/ yol haritasını geliştirmedir.

Bir savunuculuk çalışmasında, oluşturulan plana/yol haritasına göre bir-
den fazla yöntem kullanmak mümkündür. Yöntemler ve yöntemler kapsamın-
da kullanılabilecek araçlar hakkında ayrıntılı bilgiler bir sonraki bölümde ele 
alınmıştır.

4. Eylem: Planlama aşamasında tamamlanan çalışmalar sonucunda de-
ğerlendirilen ve uygulanmasına karar verilen eylem planının/ yol haritasının 
uygulanmasını kapsar. Temelde bir eylem planı 5 N + 1 K kuralını yani;

  Ne yapacak? 

   Neden yapacak? 

    Nasıl yapacak? 

     Nerede yapacak? 

      Ne zaman yapacak? 

       Kim yapacak?

sorularının cevaplarını ayrıntılı ve somut olarak kapsayan bölümdür. Başka bir 
ifadeyle bir eylem, hedeflenen bir değişim sağlamak için belirlenen kişi/ler ta-
rafından ve karar verilen yöntemlerle, belli bir yer ve zaman dilimi içerisinde 
gerçekleştirilen tüm etkinliklerdir.

Eylem aşaması, uygulayıcıların eylem planının uygulanması için harekete 
geçtiği aşamadır. 
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5. İzleme ve değerlendirme: Savunuculuk çalışmasının etkisinin ve başa-
rısının takip edilmesini, sonuçlarının analiz edilmesini ve gerekli durumlarda 
gözden geçirilerek yeniden yapılanmasını sağlayan bir süreç olarak tanımla-
nabilir. İzleme ve değerlendirme arasındaki temel ayrım noktaları aşağıda ve-
rilmiştir.

Savunuculuk çalışması tamamlandığında yapılması gereken değerlendir-
me çalışması, hem hedeflere ulaşılıp ulaşmadığını, hem savunuculuk planının 
yeniden yapılandırılıp yeni bir çalışma başlatılıp başlatılmayacağını, hem de ya-
pılandırılacak diğer çalışmaların hazırlıkları için çok önemli bilgi ve deneyim 
barındırır.

Bir savunuculuk çalışmasının değerlendirilmesinde ele alınabilecek temel 
sorular aşağıdadır:

İzleme Değerlendirme

Sürekli Bilgi toplama Periyodik değerlendirme

Faaliyetin ölçülmesi Başarının ölçülmesi

Proje planlandığı gibi yürüyor mu soru-
sunu sorar Hedefler gerçekleşti mi sorusunu sorar

Genellikle proje içindeki kişileri kullanır Proje içinde ve dışındaki kişileri kullanır

Durumu düzeltmek için küçük değişiklik-
ler içireir

Kimi kez strateji değişimi ile hatta proje-
nin dururulmasıyla sonuçlanabilir
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Çocuk Hakları için Savunuculuk Yöntemleri ve Temel Araçlar
Çocuklarla ilgili yapılan pek çok çalışma, çocuk haklarının korunması ve 

geliştirilmesine ve böylece elde edilen kazanımların sürdürülebilirliğine hizmet 
edebilir. Bu çalışmaları, toplum adına karar vericileri etkileyerek, yasaları veya 
politikaları çocukların lehine değiştirmek üzere stratejik olarak yürütmek için 
seçilen yöntem ve araçlar, savunuculuk çalışmalarının başarısını ve etkililiğini 
doğrudan etkiler.

Çocuk hakları alanındaki sorunları ve talepleri yüksek sesle dillendirmek, 
toplumun dikkatini temel sorun alanlarına çekmek ve karar verme mekaniz-
malarının sorunların çözümü konusunda harekete geçmesini sağlamak için ağ 
(network) oluşturma, lobi, farkındalık yaratma, mobilizasyon (harekete geçir-
me) ve medya çalışmaları kullanılabilecek temel savunuculuk yöntemlerdir. 
Oluşturulan savunuculuk planına göre birden fazla yöntemi bir arada kullan-
mak mümkündür ve bir yöntem içerisinde kullanılan araçlar, farklı bir yöntem 
içerisinde kullanılan araçlarla benzerlik gösterebilir. Ancak yöntemlerde ayrım 
noktasını belirleyen durum, kullanılan aracın ne için seçildiği ve ne için kulla-
nıldığıdır. Örneğin, ağ oluşturma yöntemi kapsamında yapılacak bir toplantının 
öncelikli amacı ortaklık oluşturmak ve geliştirmek iken, farkındalık yaratma 
yöntemi içerisinde yapılacak bir toplantının amacı sorunla ilgili bilgilendirme 
yapmaktır.

İzleme Açıklama Kullanım Şekli

Ağ (Network) Oluşturma Müttefiklik kurma Değişik-
lik için hareket yaratma

Uzun erimli savunuculuk 
faaliyeti–sürdürülebilirliğe 
hizmet eder Farklı beceri-
leri bir araya getirir

Lobi
Hedefle doğrudan konuş-
ma–sorunu ve çözümleri 
aktarma

Hedef konuşulabilir oldu-
ğunda

Farkındalık yaratma/Kapa-
site geliştirme

İnsanların sorunun far-
kında olmasını sağlayacak 
bilgilendirme

Bilgi saklı olduğunda Ko-
nular karmaşık olduğunda 
Güven oluşturmak için

Mobilizasyon (Toplulukları 
harekete geçirme)

Farkındalık arttırma ve 
medya ile yakından ilişkili
Kamu baskısı yaratma

Gücü göstermek için
Talebin gücünü göstermek 
için
Politika yapıcıları etki 
altına almak için

Medya/ Basınla işbirliği 
yapma

Radyo, televizyon ve 
gazeteleri kullanma

Politika yapıcılara ulaşım 
sağlanmadığında
Daha geniş kesimlere 
ulaşmak için
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Ağ (Network) oluşturma
Savunuculuk çalışmaları kapsamında hedeflenen değişiklik için hareket ya-

ratma ve ortaklıklar yani müttefiklik kurmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. 
Uzun erimli bir savunuculuk faaliyeti olarak savunuculuk çalışmasının sürdü-
rülebilirliğine hizmet eder. Ağ çalışması farklı bilgi ve becerileri bir araya geti-
ren önemli bir yöntemdir.

Bir ağ çalışması için öncelikle ortak bir amaç, ihtiyaç, konu veya sorun doğ-
rultusunda kişi ve/veya HDKların bir araya gelmesi gerekir. Ağ çalışmalarında 
gereklilikler;

• Bileşenlerin bir ağa ihtiyacı olması, 

• Çeşitli ve değişik kaynakların birleştirilip tek kaynağın elde edebileceğinden 
daha fazla sonuç alınması ve

• Sesi çok çıkamayanların izolasyonunun azaltılması/kaldırmasıdır.

Ağ çalışmalarının yapısı, uzlaşılan amaç ve çalışma yöntemlerine göre fark-
lılıklar gösterebilir. Ama genel olarak ağlar küçük uzlaşı temelli veya büyük 
gevşek temelli ağlardan birine daha yakın olabilir. İki yapı karşılaştırıldığında 
küçük uzlaşma temelli ağ çalışmalarında güçlü ortak kimlik, uzlaşmanın ge-
rekliliği, üyeliğin belli şartlarda gerçekleşmesi, ortak etkinlik ve güçlü gündem 
belirleme, ortak planlama ve kaynak bulma kolaylığı gibi özelliklerin daha yo-
ğun olduğu görülür. Büyük gevşek temelli ağ çalışmalarında ise esnek yapı, 
üyelik için koşulların olmaması veya çok sınırlı olması, üyeler arasında eşitsiz-
lik ve farklılık bulunması, kesin olmayan amaçlar, uzlaşma konusunda zorluk 
çekilmesi, kaynak için yarışma ve merkezi yapı gibi özellikler bulunur.

Ağ çalışmalarının etkililiği, küçük uzlaşı temelli veya büyük gevşek temelli 
olması ile değil; ağ bileşenlerinin, savunuculuk çalışmalarını nasıl planladığı, 
nasıl eylemlerde bulunacakları ve belirledikleri ortak amaçlarla ilişkilidir.

Ağ çalışmaları biçimsel ve zamansal olarak değişikler gösterebilir. Ancak 
biçimi ne olursa olsun ağ üyeleri arasındaki ilişki yapısının yatay; karar alma 
süreçlerinin ise uzlaşma ve fikir/görüş birliği içinde olması gerekir.

Ağ çalışmaları üyelerine daha geniş bir perspektif, yaklaşım, yöntem, üyeler 
arası değişim ve etkili bir iletişim sağlar. Çalışmaların disiplinler, kültürler vb. 
alanlardaki sınırları aşmasını sağlar. Aynı veya aynılaşan faaliyetleri azaltır. 

Ağ çalışmalarının etkililiğini arttırmak için kullanılabilecek temel araçlar 
şunlardır:

• Strateji oluşturma

• Düzenli paylaşım- bilgi ve deneyim aktarımı (Toplantılar, yazılı materyal, ya-
yın vb.)

• Hızlı iletişim yolları kurma (E-grup, telefon zinciri vb.)

• Ortak etkinlikler yürütme (Araştırma, kampanya, lobi vb.)
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Lobi
Lobi yöntemi bir amaca ulaşabilmek için yerel, ulusal veya uluslararası 

düzeyde ilgili kişiler arasında özel çalışma yapmak, doğrudan iletişim kurarak 
sorunu ve çözümü aktarmak olarak tanımlanabilir. 

Lobi çalışmalarını yürüten gruplar, konuyla ilgili liderleri işin içine katmak 
ve hedef grupları etkilemek için doğrudan doğruya etkileme veya dolaylı olarak 
etkileme yolunu seçebilirler.

Doğrudan lobi faaliyetlerine; lobisi yapılan kurumun ileri sürülen talepleri-
nin haklı olduğuna inandırmak için yetkili otoritelere raporlar, etüdler, belge-
ler, sunulması, sözlü açıklamalarda bulunmak üzere heyetler, delegasyonlar 
gönderilmesi örnek olarak gösterilebilir. Dolaylı etkileme çabaları ise, kamu-
oyunu hedef alır ve genel olarak basın ve yayın aracılığıyla yapılan propaganda 
faaliyetleri şeklinde yürütülür.

Bir lobi çalışmasına başlarken, yürütücü ekibin konu ve problemin ne ol-
duğuna,  konunun kapsamı veya sorunun ciddiyetine, sorunun özel bir grup 
üzerindeki ters etkisinin ne olduğuna ve paydaşların sorunu çözmek için neler 
yapılabileceğine yönelik hazırlık, lobi çalışmasının başarısını arttırır.

Lobi çalışmaları temelde ikna etme sürecidir. Dolayısıyla ele alınan soru-
nun konuşulabilir olması gerekir. İkna süreci kapsamında hedef kitleye yönelik 
mesaj oluşturulurken SEE yöntemi kullanılabilir. Yani mesajda basit bir açıkla-
ma (Statement), olgularla desteklenmiş bir kanıt (Evidence) ve bir hikaye veya 
analoji ile bir örnek (Example) bulunması yararlıdır.

İkna süreci kapsamında yazılı- sözlü bilgilendirme, görüşmeler, sunum, 
müzakere etme (çatışma çözümü) ve tartışma, baskı oluşturmaya yönelik imza 
toplama kampanyası vb. araçlar kullanılabilir.

Lobi çalışmalarının etkililiğini arttırmak için kullanılabilecek araçlar şun-
lardır:

• Kısa aralıklı ve bireysel ziyaretler,

• Kişisel ve grup ilişkilerin kullanılması,

Örnek Ağ Çalışmaları

Çocuk Hakları İletişim Ağı 

 CRIN (Child Rights Information Network) http://www.crin.org

Avrupa Çocuk Hakları Ağı 

 EURONET (European Children’s Network) http://www.europeanchildrensnetwork.
org

Güney Doğu Avrupa Çocuk Hakları Faaliyet Ağı 

 SEECRAN (South East European Child Rights Action Network)  http://www.seecran.
org

Ankara Çocuk Hakları İletişim Ağı

 Ankara Çocuk Hakları Platformu http://www.ankaracocuk.org
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• Bürokrat ve kanun yapıcılarla yakın iletişim kurmak,

• Siyasi parti başkanları ile ikili ya da çoklu görüşmeler yapmak,

• Açık hava toplantıları, sokak etkinlikleri, sessiz yürüyüşler, imza kampan-
yaları,

• Basın açıklamaları, basın bildirileri ve basın toplantıları vb.

Farkındalık yaratma/ Kapasite geliştirme
İnsanların sorunun farkında olmasını sağlayacak bilgilendirme, , kişi ve ku-

rumların ele alınan sorun ve çözüm yollarıyla ilgili kapasitelerinin arttırılması 
anlamına gelir.

Sorunla ilgili durumları görünür hale getirme, erişimi zor- kısıtlı veya sak-
lı olan bilgileri erişilebilir hale getirme, sorunla ilgili neden- sonuç ilişkilerini 
sunma, güven oluşturma amacıyla yapılan farkındalık yaratma etkinliklerinde 
hedef kitle içerisindeki kişi ve kurumların bilgilerinin düzeyi çok  önemlidir. 
Düzeyi doğru tespit edilmemiş bir hedef gruba yapılan ve uygun olmayan bil-
gilendirme etkinlikleri, savunuculuk çalışması kapsamında işlevsiz olacağı gibi 
grupta  olumsuz bir direnç bile yaratabilir.

Farkındalık yaratma çalışmalarında birçok araç ve etkinlik kullanılabilir. 
Gerek bu araçların oluşturulmasında, gerekse uygulanmasında, hitap ettikleri 
kişi ve kurumlara uygun ve yaratıcı olmasına dikkat edilmelidir. Bu araçların et-
kililiği açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda kullanılabilecek bazı araç 
ve etkinlikler şunlardır:

• Konuyla ilgili yazılı ve görsel tanıtıcı- bilgilendirici materyal oluşturma,

- Broşür, afiş, sticker, pankart

- Sunum, kısa film, fotoğraf veya karikatür sergisi

• Konuyla ilgili bilgi sağlayıcı,

- Araştırma yapma

- Başvuru yayınları oluşturma

- Yabancı dilde kaynak belgelerin çevirisi

• Bilgilendirme ve paylaşım görüşmeleri/ toplantıları, 

- Bireysel

- Kurumsal

Örnek Lobi Çalışması

Türkiye’de Çocuk Adalet Sisteminin Yeniden Yapılanması Girişimi (CASYAG) adı altında 
birleşen kişi ve kurumlar Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikler sırasında çocuk-
larla ilgili maddelere ilişkin bazı değişiklik önerilerinde bulunmuşlardır. Bu bağlamda 
hazırladıkları gerekçe ve madde değişikliği önerilerine ilişkin olarak TBMM’de ilgili 
komisyon üyeleri ve milletvekilleri ile görüşmeler yapmış, alt komisyon görüşmeleri-
ne katılarak görüş ve önerilerini dile getirmiş ve bazı konularda değişiklik yaratılma-
sını sağlayabilmişlerdir. Bu çalışmalar sırasında basın bildirileri ve imza kampanyası 
ile kamuoyunun desteğini de görünür kılmaya çalışmışlardır.
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• Eğitim çalışmaları (Konunun kapsamına göre kısa veya uzun süreli),

• Açık hava toplantıları, sokak etkinlikleri, sessiz yürüyüşler,

• Basın açıklamaları, basın bildirileri ve basın toplantıları.

 

Mobilizasyon/ Toplulukları harekete geçirme
Savunuculuk çalışmaların kapsamında hedeflenen değişiklik için kamu 

baskısı yaratma amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Ele alınan konuda değişim 
yaratma talebi ve talebin gücünü göstermek ve politika belirleyicileri etki altına 
almak için kullanılır. Mobilizasyon yöntemi, farkındalık arttırma ve medya ça-
lışmaları ile yakından ilişkilidir.

Mobilizasyon yönteminde özellikle sorunla ilgili durumları görünür hale ge-
tirmek ve çözümü için toplulukları bilgilendirerek harekete geçirmek amaçla-
nır. Bu yöntemde kullanılan araçlar farkındalık arttırma ve medya çalışmaları 
yöntemlerindekilerle benzerlik gösterse de temel ayrım bilgilendirme ile sınırlı 
kalmayıp harekete geçirmekle ilgili sonucunun ağırlıklı olmasıdır.

Mobilizasyon çalışmalarında birçok araç ve etkinlik kullanılabilir. Bunların 
gerek oluşturulmasında gerekse uygulanmasında, hitap ettikleri kişi ve kurum-
lara uygunluk ve yaratıcılık, araçların etkiliği açısından son derece önemlidir. 
Bu kapsamda kullanılabilecek bazı araç ve etkinlikler aşağıdadır:

• Konuyla ilgili yazılı ve görsel tanıtıcı- bilgilendirici materyal oluşturma,

- Broşür, afiş, sticker, pankart

- Sunum, kısa film, fotoğraf veya karikatür sergisi

• Konuyla ilgili bilgilendirici,

- Araştırma yapma

- Başvuru yayınları oluşturma

- Yabancı dilde kaynak belgelerin çevirisi

• Bilgilendirme ve paylaşım görüşmeleri/ toplantıları, 

- Bireysel

- Kurumsal

• Eğitim çalışmaları (Konunun kapsamına göre kısa veya uzun süreli),

• Açık hava toplantıları, sokak etkinlikleri, sessiz yürüyüşler,

• Basın açıklamaları, basın bildirileri ve basın toplantıları.

Örnek Farkındalık Yaratma Çalışması

Ankara Çocuk Hakları Platformu’nun yürüttüğü  “Çocuğa Karşı Şiddete Son” Kam-
panyası kapsamında şiddetin önlenebilmesi konusunda Birleşmiş Milletler’in önerile-
rini kapsayan broşür, bir farkındalık yaratma aracı olarak kullanılmıştır. Platformun 
bu kampanya kapsamında TBMM’de milletvekillerine ve basın mensuplarına yönelik 
yapmış olduğu  ‘şiddetin çocuğa etkisi’ konulu bilgilendirme oturumu ve kendi bün-
yesinde yürüttüğü ‘yasama organına yönelik savunuculuk’ atölye çalışması da amaç-
ları farklı olan farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme etkinliklerine örnek olarak 
gösterilebilir.
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Medya/ Basınla işbirliği yapmak 
Savunuculuk çalışmaları kapsamında hedeflenen değişiklik için özellikle 

politika yapıcılarına doğrudan ulaşım sağlanamadığında, kamu baskısı yaratma 
amacıyla daha geniş kesimlere, radyo, gazete ve televizyon gibi medya araçla-
rıyla ulaşmak için uygulanan bir yöntemdir. 

Medya, topluma bilgi akışını sağlayan, toplumun değer yargılarının ve tavır-
larının değişmesini etkileyen ve yurttaşlar arasında ortak bir görüş oluşmasına 
katkı veren; başka bir ifadeyle tüm toplumu yönlendirebilme  gücüne sahip bir 
kurumdur. Dolayısıyla medya çalışmaları kamusal yaşama katılım anlamına 
gelir ve hem demokrasi, hem insan hakları kültürü, hem de çocukların bireysel 
gelişimleri açısından önemli bir rol oynar.

Medya çalışmaları kapsamında basının bilgilenmesini ve verilmek istenilen 
mesajın yaygınlaştırılabilmesini sağlamak için öncelikle basının ilgisini çekmek 
gerekir. Bu süreç içerisinde yaygınlaştırılmak istenilen mesajın hazır  olması 
önemlidir. Genel olarak 5 N + 1 K kuralı doğrultusunda hazırlanması gereken 
mesajda –lobi yönteminde aktarıldığı gibi- basit bir açıklama, olgularla destek-
lenmiş bir kanıt ve bir hikaye veya analoji ile bir örnek bulunması yararlıdır.

Örnek Mobilizasyon Çalışması

Uluslararası Çocuk Merkezi’nin koordinatörlüğünde Gündem: Çocuk! Derneği ve Anka-
ra Barosu Çocuk Hakları Kurulu ortaklığında yürütülen  “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
İzlenmesi ve Raporlanması Projesi” kapsamında gerek HDK’ların gerekse çocukların 
izleme ve raporlama çalışmaları hakkında bilgilenmeleri ve kendilerinin birer rapor 
oluşturma sürecine dahil olmaları bir mobilizasyon yöntemi örneğidir.

Örnek Medya Çalışmaları

Çocukların medyaya katılımı konusunda yapılabilecekler hakkında, 19-20 Kasım 2000 
yılında Ankara’da gerçekleştirilen “Ulusal Çocuk Forumu” sırasında, çocukların yaptı-
ğı “Medyada Katılım Hakkı” konulu atölye çalışmasında ortaya çıkan öneriler yol gös-
tericidir.  Söz konusu öneriler aşağıda belirtilmektedir.
• Gazete ve dergilerde çocuklara yönelik sayfalara yer verilebilir.
• Çocuğu doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren konularda haber yapılırken on-

ların bu konudaki görüşleri öğrenilerek, bu görüşler kamuoyuna sunulabilir.
• Çocukların yaşadıkları sorunlar hakkında onlardan bilgi alarak bu konuların gün-

deme gelmesi sağlanabilir.
• Çocukların kendi medya ürünlerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlanabilir.
• Gazete ve dergilerde çocuklar için düzenli yer ayrılabilir.
• Çocuk haklarının medyada daha çok gündeme gelmesi sağlanabilir.
• Çocuklara yönelik bir yayın hazırlamadan önce ve hazırlarken çocukların görüşleri 

alınabilir. 
• Çocukların kendi haklarını öğrenebilecekleri yayınların sayısı arttırılabilir.
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Medya çalışmalarının etkililiğini arttırmak için kullanılabilecek araçlar:
• Kısa aralıklı ve bireysel ziyaretler,
• Kişisel ve grup ilişkilerin kullanılması,
• Basın mensuplarıyla yakın iletişim kurulması,
• Açık hava toplantıları, sokak etkinlikleri, sessiz yürüyüşler,
• Bilimsel araştırma sonuçlarını paylaşma,
• Çocukların kendi ağızlarından deneyimleri paylaşma,  
• Basın açıklamaları, basın bildirileri ve basın toplantıları vb.

Çocuk Hakları Savunuculuğunda Çocuk Katılımı
“Kamu yaşamında yer almak”, “kamu yaşamının bir parçası olmak” şeklin-

de tanımlanan katılım, bireylerin karar süreçlerinde ve etkinliklerde yer alması, 
bu süreçlerde “etkili” olması, karar mekanizmalarına, uygulama ve değerlen-
dirme süreçlerine “etkin” müdahalelerde bulunması anlamına gelir. Katılım, 
“çoğulculuk”, “insan hak ve özgürlükleri”, “hukukun üstünlüğü” ile birlikte de-
mokrasinin temel prensipleri arasında yer alır.

Çocuk, ailede, okulda, sokakta, politikada, yani aslında yaşamın her alanın-
da demokrasinin ve insan haklarının temel prensiplerine göre yaşamını sürdür-
mezse, ileriki yaşantısında bu kavramlara göre yaşaması mümkün değildir.

Çocuğun katılım hakkının sağlanması için Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-
ları Komitesi tarafından belirlenen öncelikli ortamlar “genel politikaların be-
lirlenmesi”, “aile”, “çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik konuları”, “okul” 
ve “medya”dır. Komite, başta medya olmak üzere çocuklara görüşlerini ifade 
etme olanağı sağlaması açısından söz konusu alanların önemini vurgulayarak 
çocukların seslerinin daha fazla duyulması gerektiğine dikkat çekmektedir.

Çocuğun katılım hakkının tam olarak hayata geçmesi için, yetişkinlerin ço-
cukların potansiyellerine inanmaları, onları bağımsız  bireyler olarak görme-
leri ve onlara güven duymaları gerekir. Yetişkinler çocuklara inanmaz, onların 
potansiyellerine güven duymaz ve onları bağımsız bireyler olarak görmezse, 
“katılım hakkı” gerçekleşemez. Bu nedenle, çocuğun katılım hakkı –hatta diğer 
haklardan biraz daha fazla olarak- yetişkinler tarafından tamamen benimsen-
meyi gerektirir. Çünkü çocuklar, yetişkinler tarafından kurgulanmış dünyada, 

KATILIM SÜRECİNİN İLKELERİ
Çocukların katılımının göstermelik olmaktan çıkarılarak, hayata geçirilebilmesi için 
uyulması gereken bazı önemli ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir: 
• Katılım süreçlerinde, yetişkinlerle çocuklar arasında eşitler ilişkisi olmalıdır.
• Çocukların potansiyellerine inanılmalı, onlara yaşamlarını değiştirme gücüne sa-

hip oldukları anlatılmalı, onlara bu yönde olanak sağlanmalıdır.
• Her katılım sürecinin sonunda, her zaman somut bir sonuç çıkmayabilir. Önemli 

olan bu süreçte yetişkinlerin ve çocukların kazanımlarıdır.
• Katılım bazı çocuklara sunulan bir ayrıcalık değil, bütün çocukların hakkıdır. 
• Çocukların yetki ve sorumluk almaları sağlanmalıdır. 
• Süreçlere katılma konusunda gönüllülük temeldir. Katılmamayı seçmenin de ka-

tılımın bir biçimi olduğu unutulmamalıdır.
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yetişkinlerin yönettiği kurumlarla ve kurallarla yaşamlarını sürdürmektedirler; 
çocukların katılımı, ancak anne babalar, öğretmenler, akrabalar, komşular, yö-
neticiler ve diğer yetişkinler tarafından gerçekleşebilmektedir. Yetişkinler tara-
fından kurgulanan bu dünyada, çocuğa ilişkin genel yaklaşım ise onların henüz 
yeterince büyümemiş, büyümesi gereken, korunmaya muhtaç, “eksik” kişiler 
olduğudur. Bu yaklaşım çocuğun katılımının önündeki en önemli engeldir. Bu 
engel, ancak toplumda ve bireylerde demokrasi ve insan hakları kültürünün 
benimsenmesi ve yaygınlaşmasıyla ortadan kalkacaktır.

Çocukların  Rapor Sürecine Katılmaları2

Bununla beraber, çocukların rapor sürecine aktif biçimde katılmaları gi-
derek yaygınlık kazanmaktadır. Çocukların bu sürece katılmaları bakımından 
belirtilen özel bir yöntem yoktur ve bunun biçimleri bugüne dek çeşitlilik gös-
termiştir. Birçok ülkelerde çocukların görüşlerine başvurulmaktadır; bunun 
yolu gençlik grupları, klüpleri olabildiği gibi daha başka ve gayrı resmi yollar da 
kullanılmaktadır. Bu alandaki etkinlikler yerel, bölgesel veya ulusal düzeylerde 
gerçekleşmektedir. 

Çocukların Komite’ye iletilecek raporlarda yer almaları/rapora en baştan 
itibaren katılmaları başlıca şu yollardan gerçekleşmiştir: 

• Çocukların, doğrudan doğruya Komite’ye sunulacak kendi raporlarını ha-
zırlamaları. Bu, çocuk kuruluşları tarafından veya daha geniş bir kesimden 
bilgi toplayabilen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Burada amaç-
lanan, çocuk haklarının yaşama geçirilmesi konusunda Komite’ye kimi 
önemli kaygıların ve konuların iletilmesidir. Ancak, bu rapor tarzı nadiren 
gerçekleşmektedir. 

• Önde gelen HDK koalisyonları, kendi raporlarını hazırlayabilmeleri için ço-
cuklarla toplantılar düzenlemiştir. Bu raporlar Komite’ye ayrıca gönderil-
miş, ancak işin yol göstericiliğini ve maddi yanını bir HDK veya HDK koalis-
yonu üstlenmiştir. 

• Çocuklar, kapsamlı HDK raporunun hazırlanmasında katılımcı olarak yer 
almışlardır. Rapor hazırlığı kapsamındaki istişarelerde çocukların görüşleri 
alınmıştır. Raporlarda bu görüşlere yetişkinlerin ilettikleri bilgilerle ile aynı 
düzeyde yer verilebileceği gibi, başlıca konuları çocukların bakış açısından 
yansıtmak üzere ayrı bir bölüm veya ek olarak da sunulabilir. 

Az sayıdaki bazı ülkede çocukların kendilerini daha doğrudan ifade edebil-
meleri için ülke ölçeğinde DVD’ler hazırlanmıştır. Bu DVD’ler Komite üyeleri-
ne gösterilerek çocukların önem verdikleri temel konulara odaklanabilmeleri 
sağlanmaktadır.

2 ICC (2008), Çocuk Hakları Sözleşmesi HDK Grubu, Çocuk Hakları Komitesi’ne Rapor Veren Hükü-
met Dışı Kuruluşlar İçin Kılavuz
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 Çocuk Hakları Uygulamalarının İzlenmesi ve  
Raporlanması
Çocuk hakları savunucuları, uygulayıcılar ve aktivistler, çocuk haklarının 

korunması ve geliştirilmesinde alınan mesafeyi ve atılması gereken adımları 
tanımlamaya yardımcı olmak, hakların standartlardan sapmalarını açıklamak 
ve elde edilen kazanımların kalıcılığını güvence altına alacak çözümler bulmak 
için çeşitli ölçütler ve göstergeler kullanırlar.  Uluslararası topluluk, genellikle 
uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer alan çocuk haklarının korun-
masına ilişkin ideal standartları tanımlamıştır.  İnsan hakları rejimi Devletler 
tarafından yaratılmış olmasına rağmen, halen günümüzde  temel hak ve öz-
gürlüklerin ihlal edildiği ülke sayısı, bu hak ve özgürlüklerin etkili olarak ko-
runduğu ülke sayısından daha fazladır.3 İnsan haklarının korunmasına yönelik 
hukuki araçların çoğalmasına rağmen, insan haklarının korunması yönünde 
resmi söylem ile gerçek uygulama arasında sürekli bir farklılık halen daha 
mevcuttur.  

Hükümet Dışı Kuruluşlar Tarafından İzleme Çalışmaları4

Çocuk haklarında yer alan yasal olarak uygulanması gereken konuların hü-
kümet tarafından izlenmesi önemlidir.  Ancak, sahada olan izlemelerde Hü-
kümet  Dışı Kuruluşların rolü önemlidir. Hükümet Dışı Kuruluşlar tarafından 
toplum tabanında çocuk hakları uygulamalarının izlenmesini çok daha derinle-
mesine yapabilirler; toplum tabanlı yapılarından dolayı hükümetin ulaşamadı-
ğı kesimlere ulaşabilirler, dezavantajlı nüfus kesimlerinde olan çocuk hakları 
uygulamalarına ilişkin ihlalleri çok kolay olarak tespit edebilirler. Başka bir 
deyişle, hükümetlerin haklara ilişkin zorunluluklarının yerine getirilmesinde 
ne kadar başarılı olduklarının izlenmesi Hükümet Dışı Kuruluşlar tarafından 
yapılmalıdır.

Bu izleme sırasında özellikle şu konularda bilgi toplayabilirler:

• Çocuk hakları maddelerinden hangilerinin yaygın olarak uygulanmakta ol-
duğu,

• Uygulamada karşılaşılan engeller ve zorluklar,

• Hakların ihlaline ilişkin uygulamalar.

İzleme sırasında en önemli konu “veri” dir. İzlemenin temelinde durum 
hakkında sistematik olarak veri toplama ve standartlara göre bu verinin de-
ğerlendirilmesi yer almaktadır. Etkili izleme doğru ve sistematik olarak kanıta 
dayalı bulgularla ve bilginin analizi ile sağlanabilir. Doğru bilgiye ulaşma, bu 

3 op cit § 1

4 Asher J (2004). Taking Action: Working with the right to health The Right to Health: A Resource 
Manual for NGOs.

 Commonwealth Medical Trust, 77-85. Tools for monitoring I: Working with indicators, benchmarks 
and statistical data.
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bilginin çocuk hakları ile ilişkisini değerlendirebilme, hükümetin sorumluluk-
ları ile beraber irdeleyebilme izlemenin temel ilkeleridir. İzlemede üç temel 
basamak önerilmektedir:

1. Hangi verinin doğru olduğunu belirleme ve bulma

2. Doğru ve geçerli veriyi toplama

3. Veriyi analiz etme

İzlemenin  temel amaçları hükümetin çocuk haklarına ilişkin uygulama-
larının başarılı ve sürdürülebilir olarak devam edebilmesi ile haklara ilişkin 
ihlallerin tanımlanması, belgelenmesi ve rapor edilmesidir.  İzleme sırasında 
bu temel amaçlara ortak bakış açısı sağlanabilmelidir. Ülkenin politik, sosyal 
ve ekonomik koşulları çocuk haklarının uygulanmasını izlemenin etkin olarak 
yapılabilmesininin sağlanmasında çok önem taşımaktadır. Hükümet ile ortak 
çalışma sırasında çatışmalı bir iletişim genellikle hızlı bir şekilde doğru sonuca 
gitmeyi olumsuz olarak etkilemektedir.

Hükümet Dışı Kuruluşlar, hükümetlerin hakların uygulanmasına ilişkin ça-
lışmalarının yönlendirilmesinde önemli rol oynarlar; toplumun önceliklerinin 
belirlenmesine ve politikaların yoğunlaşması gereken konularda yol gösterici 
olabilirler. Hükümet Dışı Kuruluşlar göstergelerin sonuçlarına göre eylemleri-
ne başlayabilir. Bu nedenle, izlemenin savunuculuk çalışmaları içinde mutlaka 
yer alması gerekmektedir. 

İzleme ve Raporlamada Etik Kurallar
İnsan hakları ihlallerinin soruşturulması ve belgelenmesi sürecine başlamadan önce sa-
vunucuların ve bu faaliyetlere katılacak herkesin belirli ilkelere aşina olması gerekir:

Doğruluk: İzleme ve bilgi toplamanın bel kemiğini oluşturur. İddia ettiğiniz durumun 
gerçek olduğu konusunda emin olmayı sağlayacak değerlendirme mekanizması oluş-
turulmalıdır. Hükümetler ve başkaları raporlarınıza ve bunları derleyen insanlara 
karşı kampanya yürütülmesini sağlayacak yöntem hataları arayabilirler.  Her gerçeğin 
kesin bir biçimde teyidine ulaşmanın olanaksız olduğu durumlarda olayların üstesin-
den gelmenin çeşitli yolları vardır. Raporda kullanılacak dil bu anlamda önemlidir.
Gizlilik: Bilgi kaynaklarının gizliliğine, bir bilgi kaynağı izin vermediği sürece azami 
özeni göstermek gerekir. Bilgi kaynakları genellikle ihlal mağduru olmuş, ihlale ta-
nıklık etmiş ya da mağdur olma riski taşıyan kişilerdir. İsimsiz kalmak isteyebilecek 
bilgi kaynaklarınızı ifşa etmeyin; belirli bireyler hakkında konuyla ilgili hassas bilgi-
leri, söz konusu kişilerin tam, özgürce ve bilgileri dahilinde rızaları olmadan açığa 
çıkarmayın. Aksi taktirde, izleme ve savunuculuk çalışmalarınız kapsamında başkala-
rının hakları istenmeden ihlal edilebilir.Gizlilik, bilgi sağlayanı sağladığı bilgiden ötürü 
mağdur olma riskinden korur.
Tarafsızlık: İnsan hakları ihlallerinin soruşturulması ve belgelenmesinde milliyet, ırk, 
dil, din, etnik köken, cinsiyet, siyasi inançlar vb. nedenlerle ayrımcılık yapılmamalıdır. 
Ayrımcı olmayan yaklaşımı benimsemek, bir yandan bilgi edinme sürecinizi kolaylaştı-
rırken öte yandan da size karşı güven oluşması ve itibarınızın artmasını sağlar. 
Cinsiyete duyarlılık: Kadınlara ve kız çocuklara yönelik insan hakları ihlalleri genel-
likle, kadınların aile ve toplum içindeki rolleri nedeniyle belgelenememektedir.  Bilgi 
toplama konusunda  toplumsal cinsiyet temelli bir yaklaşımı benimsemek, ortaya çı-
karılmak istenen gerçekliğin daha bütüncül olarak elde edilmesini sağlayacaktır. 
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Hükümet Dışı Kuruluşlar Neleri İzlemelidirler? 
Hükümet Dışı Kuruluş, çalışma alanına göre izlemesi gereken alanı belir-

lemelidir;  izleme sırasındaki kapsamını ise kapasitesi ve kaynaklarına göre 
belirlemelidir. Hükümet Dışı Kuruluş kendi uzmanlık alanı ve kuvvetli yönlerini 
dikkate alarak, evrensel kriterleri kullanarak ve ülkenin sorumlulukları ile bağ-
lantılı olarak aşağıdaki konularda izleme yapmak için odaklanmalıdır:

• Hükümetlerin hakların sağlaması konusundaki sorumluluklarını yerine ge-
tirmesine ilişkin eylemleri,

• Güç koşullar altında olanlar ve dezavantajlı gruplara yönelik ayrımcılık uy-
gulanması ve temel hizmetlerin ulaştırılamaması- pek çok gelişmekte olan 
ülkede özellikle dezavajlı gruplarda haklara ulaşamama ve hakların ihlali 
çok sık olarak karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle 
hükümet dışı kuruluşların mutlaka bu alana odaklanması gerekir,

• İnsan hakları standartlarının yükseltilmesi için yasal zorunlulukların arttır-
ması,

• Hayati istatistikler ve göstergeler.

Hükümet Dışı Kuruluşlar, yoğun olarak çalışılması gereken konuları fark 
edebilmeyi ve tanımlayabilmeyi izleme süreci ile sağlayabilirler ve izlemede 
farklı yöntemler kullanabilirler. Bu nedenle, Hükümet Dışı Kuruluşun çalışma-
larının amaç ve hedeflerini net olarak belirlemesi gerekmektedir. Hükümet Dışı 
Kuruluş kendi çalışma alanı içinde, hükümetin bütçesi, politikası ya da yasalar 
gibi hangi alanda çalışacağını net olarak belirleyerek izleme yapmalıdır:

• Hükümet Dışı Kuruluşun, “Hakların ihlali” konusunda çalışma yapmaya 
ilişkin kararını net olarak vermesi gerekmektedir. Bu çalışmalar kanıt top-
lanmasının bir yöntemi olarak kullanılabilir ve daha sonraki çalışmalarda 
toplanan bu verinin kullanımı söz konusu olabilir. 

• Bölge ya da ulusal ölçekte kanıt toplayan bir Hükümet Dışı Kuruluş olarak 
çalışma kararının verilmesi yine farklı yöntemlerle veri toplama gerekliliği-
ni getirmektedir.

• Uluslararası komitelerde kanıt sunmaya ilişkin bir program izlenmesi plan-
lanması da veri toplama sürecini etkilemektedir.

• Medya ve eğitim kampanyaları ile haklar konusunda farkındalığın arttırılma-
sı konusunda yapılmak istenilenler de veri toplama sürecini etkileyecektir.

Sorumlu kişilerin farkındalıklarının arttırılması için hükümet verilerinin 
toplanması ve istatistikler arasındaki farkın belirlenmesi amaçlanıyorsa veri 
toplama süreci etkilenecektir.

Hükümet Dışı Kuruluşların amaç ve hedefleri,  izleme sürecinde kullanılacak olan 
stratejinin belirlenmesinde etkili olmaktadır.

• Haklar ile ilgili olarak çalışmak istenilen alandaki durumun belirlenmesi, uluslara-
rası ve ulusal olarak standartlara ilişkin kriterlerin gözönüne alınarak önceliklerin 
belirlenmesi,

• Özel amaç ya da çıktı için stratejinin belirlenmesi; kısa, orta ya da uzun vadeli amaç-
ların tanımlanması,
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Çocuk Haklarının İzlenmesinde Göstergelerin Kullanımı
Toplumsal düzeyde çeşitli konularda durum tespiti yapmak, yapılan müda-

halelerin etkinliğini değerlendirmek ve incelenen konu ile ilgili olarak gruplar 
arasında karşılaştırmalar yapmak için bir araç (ölçüt/gösterge) kullanılması 
gerekir.5 

Basit bir kanıtın gerçekliğe dair veri olarak  açıklanışı; olan bir durumu ta-
nımlamak ve bir zaman dilimi içerisindeki değişimi/eğilimi gösteren sayısal ve/
veya sayısal olmayan ifadeler,  gösterge olarak adlandırılmaktadır.6

Toplumsal düzeyde olan değerlendirmelerde genellikle niceliksel göster-
geler hesaplanmaktadır. Göstergeler, sayı, oran, hız, yüzde, orantı gibi farklı 
şekillerde  olabilir.  Ancak, özellikle bireysel olarak çocuk haklarının izlenme-
sinde niteliksel araçların kullanımı da tercih edilmektedir.

• Ulusal yasalar çerçevesinde haklara ilişkin durumun tanımlanması,

• Hükümetin onayladığı uluslararası sözleşmelerin öğrenilmesi, uluslararası söz-
leşmenin içeriğinin, uluslararası olarak yapılan önerilerin ve hükümet raporunun 
aldığı eleştirilerin öğrenilmesi,

• Savunuculuk alanının belirlenmesi,

• Yasaların, verilen ulusal sözlerin ve zorunlulukların uygulanması için engellerin 
tanımlanması (politik istikrarın olmaması,  zayıf alt yapı,  kültürel yapı ve zararlı 
uygulamalar, vb.) 

• İzlemenin nasıl yapılacağına karar verilmesi (yasaların uygulanmasının değerlen-
dirilmesi, toplum tabanlı ya da niteliksel çalışmaların planlanması, bütçe analizle-
rinin yapılması, özel göstergeler için veri toplanması, kontrol listesi oluşturulması, 
vb.)

• Hak ihlallerinin tanımlanması ve izleme çalışmalarının oluşturulması,

• Ulusal ve uluslararası olarak hak ihlalinde kullanılabilecek ve var olan mekanizma-
ların belirlenmesi,

• Diğer organizasyonlar ile ortaklık mekanizları oluşturulması (bu ortaklık mekaniz-
masında yerel liderleri ve grupları kapsayan, medyayı, politikacıları ve bu konu ile 
ilgili olan herkesi içerecek şekilde kapsamlı olarak düşünme; ulusal ve uluslararası 
ölçekte paydaşlar belirleme gibi yaklaşımların kullanılması),

• Savunuculuk çalışmaları sırasında toplumun eğitilmesi ve harekete geçirilmesi,

• Savunuculuk ve izleme için stratejilerin belirlenmesi,

• İnsan haklarına uygun bir çalışma yolunun benimsenmesi,

• Vaka çalışmalarının yapılması, (Bu çalışmalar sırasında hakların irdelenmesi,  hiz-
metlerin varlığı ve ulaşılabilirliğinin değerlendirilmesi, ulusal ve uluslararası öl-
çekte var olan insan hakları sözleşmeleri ve onaylanan sözleşmelerin öğrenilmesi, 
Hükümet Dışı Kuruluşun hak ihlali konusundaki analizleri ve kararları sürecinin yer 
alması)

5 Güçiz Doğan B (2008). Göstergeler Nedir? Nasıl Elde Edilir? Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 
Raporlanmasında Göstergelerin Kullanımı Semineri, 29 Mayıs 2008, ICC Toplantı Salonu 

6 Arkadaş A (2008).  ÇHS Rapor Hazırlanmasında Göstergelerin Kullanımı. Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin Raporlanmasında Göstergelerin Kullanımı Semineri, 29 Mayıs 2008, ICC Toplantı 
Salonu 
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İnsan hakları alanındaki izlemelerde “bir insan hakkının ele alınarak bu hak 
çerçevesinde gerekliliklerinin yansıtılması” şeklinde göstergeler kullanılır. Hü-
kümet Dışı Kuruluşlar göstergeleri, hakların hayata geçirilmesi ve hükümet-
lerin sorumluluklarının yerine getirilmesi konusundaki yaklaşımlarını izleme 
amacıyla kullanmaktadırlar. İnsan hakları ile ilgili göstergelerin kullanımında 
temel yaklaşım; göstergelerin insan hakkına dayandırılması ve sorumluluk sa-
hiplerinin hesap vermelerinin sağlanmasını gerçekleştirmek şeklindedir.7

Göstergelerin Seçiminde Kullanılan Kriterler
Göstergeler, daha önce de belirtildiği gibi pek çok amaçla (örneğin savun-

culuk, hakların ihlali vb) kullanılabilirler. Gösterge seçimini etkileyen etmenle-
rin başında Hükümet Dışı Kuruluşun bu konuya ilişkin deneyimi, göstergenin 
uygulanabilir olması, uygunluğu ve diğer göstergelerle karşılaştırılabilir olması 
yer almaktadır.  Hükümet Dışı Kuruluşların amaçlarına yönelik gösterge listesi 
oluşturmaları yararlı olacaktır. Göstergelerin belirlenmesi sırasında aşağıdaki 
kriterlerin kullanılması önerilmektedir: 

1. Gösterge, genel toplumun sağlığı ve refahı üzerinde doğrudan ve dolaylı 
olarak etkiyi değerlendiriyor mu?

2. Gösterge, çocuk ve hassas gruplardaki etkiye ışık tutuyor mu?

3. Sorunun kaynağı belirlenebiliyor mu?

4. Gösterge, diğer kuruluşlar tarafından uyarlanabilir ve kullanılabilir mi?

5. Gösterge, ulusal uygulamalar ve uluslararası rehberlerde yer alan konular 
arasındaki farkı gösteriyor mu? 

Göstergelerin oluşturulması sırasında insan hakları yaklaşımını içermesi 
ilkesi gözönünde tutulmalıdır.  İzlemede kullanılacak olan göstergeler, ekono-
mik, sosyal ve kültürel haklar çerçevesinde yapılandırılmalıdır. Göstergeler tek 
başına kompleks olayları çözme kapasitesine sahip olmayıp;  olaylar hakkın-
daki toplum duyarlılığının arttırılması, politikacıların öncelik verilmesi gereken 
konulara odaklanmasını amaçlamalıdır. 

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin izlenmesi sırasında göstergelerin kullanım 
amaçları:

• Çocukların yaşam koşullarını tanımlama 

• Karşılaştırma yapmaya olanak sağlama (zaman içinde, değişik bölgelerde ve nüfus 
gruplarında) 

• İzleme 

• Politika yapıcılarını bilgilendirme 

• İzlenebilirliği güçlendirme 

• Değerlendirme 

• Değişim için lobicilik

7 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği, 2002. Kılavuz: Yoksulluk Azaltma Stratejilerine İn-
san Hakları Yaklaşımı, sayfa 7-8
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İzlemeler sırasında uluslararası sözleşmelerin maddelerine uygun olarak 
geliştirilmiş olan göstergeler kullanılabilir. Bazı sözleşmelerde hedeflerin han-
gi göstergeler ile izleneceğine ilişkin bilgi, uluslararası kuruluşlar tarafından 
belirlenmiştir. Örneğin, sağlıkla ilgili göstergeler arasında ulusal sağlık politi-
kasının varlığı, toplumun genel olarak fiziksel ve ruhsal sağlık durumu, sağlığa 
ayrılan bütçe payı, uluslararası işbirlikleri gibi pek çok gösterge yer alabilir. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Genel Yorumu (No:5), Ge-
nel Uygulama Önlemlerinde8  “çocuk haklarına ve esenliğine dair gerçekleşen 
ulusal çalışmaların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi amacıyla 
sistematik ulusal bilgi sistemlerinin oluşturulması ve Taraf Devletlerin ÇHS’ye 
dair yasal yükümlülüklerini gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini anlamak” 
önerilmektedir. 

Hükümet Dışı Kuruluşların Kullanabilecekleri Göstergeler
Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de belirtilen hakların izlenme göstergesi 

olarak, ulusal ve bölgesel hedefler de kullanılmalıdır. Ülkeler, her alanda du-
rumu değerlendirerek belirli bir zaman sonrasında ulaşmak istediği hedefle-
ri belirler9. Hükümet dışı kuruluşlar, ülkelerin hedefleri izlerken “hangi yılda 
nereye ulaşmak istediği bilgisi” ne odaklanmalıdırlar. Ancak ülke, hedefindeki 
yıla gelindiğinde ya da hedefe ulaşıldığında, hedef ile ilgili değişiklikleri yapa-
caktır. Hükümet dışı kuruluşun, mutlaka süreç içinde gelinen yeri de izlemesi 
gerekmektedir. Hükümet Dışı Kuruluş hedefleri izlerken eşitlik ve hakkaniyet 
çerçevesinde göstergeleri kullanmaya özen göstermelidir. 

Çocuk haklarının uygulanmasının izlenmesinde kullanılan göstergelerden 
biri de politika göstergeler olup, Devletin  hedefe ulaşmak için izlediği politika-
nın izlenmesi şeklindedir. Bu gösterge hükümetin yaklaşımını ve süreci göste-
rir. Bu göstergenin kaynağı yasalar, hükümetin politika ve bütçe dokümanları-
dır.10

8 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 5 nolu Genel Yorumu, Madde. 4, 42 ve 44, paragraf 
6) CRC/GC/2003/5 paragraf 45

9 Asher J (2004). Tools for monitoring I: Working with indicators, benchmarks and statistical data. 
Taking Action: Working with the right to health The Right to Health: A Resource Manual for NGOs. 
Commonwealth Medical Trust, 86-99.

10 vibid.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi çocuk hakları göstergelerini belirlerken 
aşağıdaki ilkelerin göz önüne alınmasını önermektedir:

• ÇHS’de garanti altına alınan tüm haklarla ilgili ayrı gösterge oluşturulması ve kul-
lanılması,

• Ayrıştırılmış olması (cinsiyet, engellilik gibi farklı hak alanları için),

• 18 yaşına kadar olan çocukluk döneminin tümünü kapsaması,

• Niteliksel ve niceliksel olması,

• Çocukların görüşleri alınarak ve katılmları sağlanarak geliştirilmesi.
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İstatistiksel veri, hakların uygulamalarının değerlendirilmesinde temel bir 
rol oynamaktadır. İstatistiksel veri aynı zamanda hakların ihlaline ilişkin gös-
terge olarak da kullanılabilir. Gelişmekte olan ülkelerde, hayati istatistikler 
hükümetin önceliklerinin belirlenmesinde kullanılır. İnsan haklarını içeren bir 
yaklaşımda özellikle dezavantajlı gruplar öncelik almalı ve bu gruplara odak-
lanılmalıdır. Bu nedenle de verinin dezavantajlı grupları tanımlayacak şekilde 
olması önceliklerin belirlenebilmesi açısından önemlidir. Dezavantajlı grupla-
rın risk faktörleri ile karşılaşması, sorunların ciddiyeti, hükümetin bu sorun-
lara yaklaşımını belirleyebilmek için verinin de dezavantajlı gruplar düzeyinde 
sağlanabilmesi gerekir. Dezavantajlı gruplara ilişkin veri, ulaşılması gereken 
grupları ve hizmet alanlarını, yatırım yapılması gereken alanları gösterir. İsta-
tistiksel verinin sağlandığı yerlerin başında hayati istatistikler, hizmet sunulan 
kurumlar ve hizmet sunum yerleri gelmektedir. Ancak, sunulan hizmetin kap-
samı ve içeriğine göre dezavantajlı grupları gösterebilmesi için “çocuk hakları 
dostu bir kuruluş” kriterlerine uyulması gerekmektedir.

Sonuç olarak, çoğu Hükümet Dışı Kuruluşun birincil verileri toplamak için 
yeteri kadar zaman ve kaynağı olmadığından, ikincil bilgi kaynaklarını mümkün 
olduğunca etkili kullanmaya çalışmaları önemlidir. İkincil kaynaklar, riske açık 
grupları izlemek (örneğin ulusal veya yereldeki gruplar arasında belirli has-
talıkların oranlarını karşılaştırmak) için gereken niceliksel verileri toplamak 
amacıyla kullanılabilir. 

İkincil bilgi kaynakları şunları içerir:

• Hükümetler tarafından yayınlanan ulusal istatistikler ve hayati kayıtlara 
ilişkin bilgiler – kurumsal kayıtlar, genel nüfus sayımları, araştırmalar ve 
raporlar. 

• B.M. birimleri veya uluslararası örgütler tarafından yayınlanan uluslararası 
veya ulusal istatistikler.

• Uluslararası insan hakları ve çocuk hakları örgütleri tarafından toplanan 
bilgiler.

• İnsan hakları sözleşmelerini izleme komitelerine Taraf Devletlerce sunulan 
ülke raporları.

• İnsan hakları sözleşmelerini izleme komitelerine HDK’lar tarafından sunu-
lan gölge raporlar.

• Akademik kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen araştırmalar.

• Çocuklara yönelik rutin hizmet veren kamu veya özel sektör kuruluşları ta-
rafından sunulan raporlar ve diğer bilgiler bilgiler.

• Medya tarafından sağlanan bilgiler – ulusal ve yerel gazatelerden basın kü-
pürleri de dahil olmak üzere.

• Internet’teki güvenilir kişi ya da kuruluşların blogları, wikileri (kişisel ansik-
lopedi), web sayfaları.
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Eğer, ikincil bilgi kaynakları mevcut değilse, çelişkili, yetersiz veya güve-
nilmezse, birincil bilgi kaynakları toplamaya ve aşağıdaki yöntemlerle, ihtiyaç 
duyulan verileri elde etmeye yönelik adımlar atılabilir:

• Derinlemesine görüşmeler yapmak,

• Basit anketler veya odak grup çalışmaları gibi araçlar kullanarak toplum, 
sağlık hizmeti veya nüfus temelli araştırmalar gerçekleştirmek,

• Toplum temelli çalışmanın bir parçası olarak derinlemesine görüşmeler, 
genel görüşmeler ve odak grup çalışmaları tartışmaları gerçekleştirmek 
ve

• Doğrudan gözlem yapmak.

Raporlama
İnsan ve çocuk hakları ihlallerinin incelenmesi ve belgelenmesi, elde edilen 

bulguların bir rapor içinde değerlendirilmesi insan haklarının yaygınlaştırılma-
sında kullanılan en önemli savunuculuk araçlarından birisini oluşturur.

Raporlama aracının etkili olarak kullanımını sağlamak için bilgi toplama 
ve belgeleme sürecinin doğru, geçerli ve zamanında gerçekleştirilmiş olması  
gerekir. İnsan hakları ihlallerinin belgelenmesi, insan haklarına saygı göster-
me, koruma ve yerine getirme yükümlüğünü taşıyan kamu idaresinin ve diğer 
ilgili aktörlerin bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri için baskı oluşturmanın 
en vazgeçilmez araçlarından birisidir. Baskı oluşturmanın yanı sıra, ciddi insan 
hakları ihlallerine karşı yurttaşların farkındalığını arttırarak daha geniş kesim-
lerin soruna sahip çıkması,  yapılması planlanan çalışmaların üzerine inşa edi-
leceği bir ihtiyaç belirlemesinin de temelini bu çalışmalar oluşturur.

Türkiye’de insan hakları raporları hazırlayan ve dolayısıyla sistematik ola-
rak izleme yapmayı faaliyet programına almış olan hak temelli örgüt sayısı ne 
yazık ki azdır. Giderek daha düzenli bilgi toplamaya ve sistemli bir biçimde ih-
lalleri izlemeye başlayan kadın hakları örgütlerinin dışında özellikle başta ço-
cuk hakları alanında çalışan örgütlerde sistematik izleme faaliyetlerinin henüz 
yerleşiklik kazanmadığını belirtmek yanlış olmayacaktır. 

Çocuk hakları alanında yaşanan ihlalleri ortaya çıkarmak üzere yapılacak 
araştırmalar, saha çalışmaları, istatistiki analizler, vaka çalışmaları gibi pek 
çok biçimde gerçekleşebilir. Çocuk Hakları Sözleşmelerinde de olduğu gibi 
uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmelerinin pek çoğu, sözleşmelere 
taraf olan devletlerin başta şiddet olmak üzere ihlallerin biçimlerini, nedenleri-
ni, ciddiyetini ve sonuçlarını ortaya çıkarmak için veri toplamalarını, araştırma 
yapmalarını ve istatistikleri üretmelerini talep eder. Bunun temel nedeni, ger-
çeği en iyi temsil eden bilgiye sahip olunduğunda ihlalleri ortadan kaldıracak 
uygulama tedbirlerinin etkili sonuç verebileceğine ilişkin inançtır. 

Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılmasında Çocuk Hakları Raporlarının Rolü
Odağı hangi çocuk hakları alanı olursa olsun, çocuk hakları raporları aşa-

ğıdaki nedenlerden ötürü çocuk haklarının yagınlaştırılmasında önemli bir rol 
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oynarlar: çocuk hakları raporları odaklandığı alandaki sistematik ihlallerin var-
lığını ortaya çıkarma gücüne sahiptir. Örneğin çocuk adalet sistemi içinde  ger-
çekleşmiş tek bir ihlalin kamuoyu gündemine getirilmesi arzu edilen sonucu 
yaratmayabilir. Hükümetler çok kolaylıkla bunun “münferit bir vaka olduğunu”, 
bir görevlinin görevini kötüye kullandığını bunun sisteme mal edilemeyeceğini” 
iddia edebilirler. Ancak sistematik bir izleme çalışmasının sonucunda üretilmiş 
bir çocuk hakları raporu, bu tür vakaların sistem içindeki yaygınlığını ve dağılı-
mını ortaya çıkarabilir. Bu tür bir rapor, karşı çıkılması ya da göz ardı edilmesi 
daha  zor bir durum yaratır. Bu da raporun,  çocuk hakları ihlallerinin ortadan 
kaldırılmasında oynadığı rolün gücünü arttırır.

Çocuk hakları raporlarının en değerli yanı, çocuk haklarını korumak ama-
cıyla devletlerin üzerinde bir baskı aracı olmasıdır. Raporlar, sorunu yerel, ulu-
sal ve uluslararası düzeyde duyurur ve hükümetleri sorunları bu düzeylerde  
çözmeye zorlar.  

Çocuk hakları raporlarının bir diğer değerli yönü, ortaya koyduğu tavsi-
yelerdir. Bu tavsiyeler  sorun alanlarına somut gerçeklerden hareket ederek 
yönelinmesini sağlarken diğer yandan da uluslararası insan hakları standartla-
rının yerelleştirilmesine ve hayata geçmesine aracılık eder. Tavsiyeler sadece 
yükümlülük sahiplerine yönelik değildir. Aynı zamanda hak temelli sivil top-
lum örgütlerinin  savunuculuk çalışmaları da  dahil olmak üzere  genel çalışma 
programlarında önemli bir açılım sağlar.  

Çocuk hakları ihlallerine ilişkin raporlar çok çeşitli biçimler alabilirler ve 
birçok farklı yaklaşımı izleyebilirler. Fakat raporu yazmadan önce kendinize 
sormanız gereken birkaç can alıcı soru vardır: 

Neler Kanıtlanmalı ve Vurgulanmalıdır? 

Tüm olaylarda, çocuk hakları ihlallerinin gerçekleştiğini göstermek isteye-
ceksiniz. Ancak vermek istediğiniz genel mesaj ne olacaktır. Bir cezadan muafi-
yet örneğinin altını çizmek mi? Şiddet mi? İlgisizlik mi? yoksa, Gelişme eksikliği 
mi? 

Bu Raporun Temel Hedefi Nedir? 

Mağdurların mağduriyetini ortadan kaldıracak  çeşitli telafiler temin et-
menin yanı sıra, raporunuzun başka hedefleri de yerine getirmesini arzu ede-
bilirsiniz; örneğin, politika değişiklikleri önermek, insan hakları ihlallerinden 
sorumlu olanları adaletin önüne getirmek, kamuoyunu uyarmak, hükümet veya 
silahlı karşıt gruplar üzerinde baskı oluşturmak gibi.

Hedeflenen Kitle Kimdir? 

Bu raporu ilkesel olarak kimin için yazıyorsunuz: Hükümet; medya; toplu-
mun geneli; uluslararası topluluk, diğer HDK’lar  mı?
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Raporda Sözü Aktarılan Herkes Buna Mutabık mı? 
Bir çocuktan isim vererek alıntı yapmadan önce, söz konusu çocuğun buna 

mutabık olmasından ve bu durumun o çocuk için herhangi bir risk içermediğin-
den emin olmalısınız. 

Raporun İkna Edici ve Güvenilir Olabilmesi İçin Bulguları En İyi Biçimde Na-
sıl Sunarsınız? 

Temel mesajınızı, hedeflerinizi ve hedef kitlenizi belirledikten sonra, argü-
manlarınızın ve olguların sunumuna geçmeniz gerekir. Bu aşamada kendinize 
sormanız gereken en önemli soru şudur: 

Gerçekleri En İyi Biçimde Nasıl Sunarım?  
Gerçekleri sunmanın tek bir yolu yoktur. İzlenecek biçim, çoğunlukla ilk so-

rulara verdiğiniz yanıtlara dayanır. Ancak raporunuzda aşağıdaki konulara yer 
vermekten de kaçınamazsınız: 

• siyasi, tarihsel veya ekonomik bağlam ve şartlar,

• vakaların betimlenmesi,

• çocuk hakları ihlallerinin niteliği (şiddet mi? ihmal mi? istismar mi? öldür-
me mi?),

• iddia olunan failler ve/ veya yetkililerin sorumluluğu,

• yapılacak eylemler üzerine öneriler. 

Ayrıca, olgu ve kanıtları toplarken ve öneriler oluştururken izlediğiniz meto-
dolojiyi de belirtmek isteyebilirsiniz. 

Rapora Bilgi Sağlayan Kişilerin Bilgilerini Nasıl Korurum? 
Bilginin açıklanması insan hakları çalışmaları için temel olmasına rağmen, 

rapora bilgi sağlayan kişilerin güvenliği ve sağlığını ön planda tutmak bir zo-
runluluktur. Bilginin açıklanması bilgi kaynaklarının daha çok zarar görmesine 
yol açmamalıdır. 

Kullanılan Dille İlgili Olarak: 
• açık ve öz olmalısınız,

• hakaret içeren kelimelerden kaçınmalısınız, 

• tarafsızlıkla ilgili bir eksikliği gösterebilecek, politik içerikli kelimelerden 
kaçınmalısınız. 
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Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’ne Raporlama
Çocuk Haklarına dair Sözleşme (ÇHS), Türkiye’nin de dahil olduğu Birleşmiş 

Milletlere üye olan devletler tarafından uzlaşma ile hazırlanan bir insan hakları 
hukuku metnidir. Sözleşme’nin 43. Maddesi ile Taraf Devletlerin Sözleşme’yi 
daha iyi uygulamalarını sağlamak amacıyla Taraf Devletlerin aday gösterdiği 
bağımsız 18 uzman ülke raporlarını Sözleşme’nin 44. Maddesi gereği her beş 
yılda bir incelerler ve ilgili Taraf Devlete sonraki beş yıl içinde düzeltmesi ge-
rektiği konuları ve nasıl düzeltebileceği konusunda önerilerde bulunur. 

Sözleşme’nin 45(a) maddesine göre Çocuk Hakları Komitesi uzman kuru-
luşları, UNICEF’i ve diğer “ehil organları” Sözleşme’nin uygulanmasına iliş-
kin uzmanlık tavsiyelerinde bulunmaları için davet edebilir.  Buradaki “diğer 
ehil organlar” terimi Hükümet Dışı Kuruluşları da kapsamaktadır. Sözleşme, 
HDK’lara, uygulamanın izlenmesi bakımından açık bir rol tanımaktadır. Komite, 
Sözleşme’nin belirli bir ülkede nasıl uygulanmakta olduğuna ilişkin kapsam-
lı bir fikir edinebilmek için HDK’ları sistematik biçimde rapor, belge ve diğer 
bilgileri sunmaya özendirmiştir. Komite, bu bağlamda uluslararası, bölgesel, 
ulusal ve yerel kuruluşlardan gelen bilgileri memnuniyetle karşılamaktadır. 
Gerek tek tek HDK’lar, gerekse HDK’ların oluşturdukları ulusal koalisyonlar 
veya ağlar Sözleşme ile birlikte İhtiyari Protokollerin uygulanmasına ilişkin bil-
gi sunabilmektedirler.

HDK raporları, Taraf Devlet raporlarını bölüm bölüm analiz etmelidir. Bu 
raporlarda, madde madde giden bir yaklaşım yerine, Çocuk Hakları Komitesi 
tarafından belirlenmiş ve aşağıda belirtilen 8 madde kümesine dayalı özel bir 
tematik yapı izlemelidir:

I. Çocuğun tanımı: Sözleşmenin kapsadığı yaş sınırını barındırır.
II. Şemsiye haklar: 
 Çocukların yaşaması ve gelişmesi (Madde 6), 
 Ayrım gözetmeme (Madde 2),
 Çocukların yüksek yararının gözetilmesi (Madde 3) ve 
 Çocukların katılımı (Madde 12) konusunda temelleri barındırır.
III. Medeni Hak ve  Özgürlükler: İsim ve vatandaşlık, kimlik, ifade özgürlü-

ğü, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü, özel yaşantının 
korunması, gerekli bilgilere ulaşma, işkence ve özgürlükten yoksun bırakılma 
gibi alt alanları barındırır.

IV. Temel Sağlık ve Refah: Yaşam ve gelişme, anne-babanın sorumlulukları, 
özel gereksinimli çocuklar, sağlık ve sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik, yaşam 
standardı gibi alt alanları barındırır.

V. Aile Ortamı ve Alternatif Bakım: Anne babanın yönlendiriciliği, anne-ba-
badan ayırma, ailenin yeniden birleşmesi, yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarma 
ve geri döndürmeme, ana-babanın sorumlulukları, suistimal ve ihmal, aile or-
tamı ve alternatif bakım, evlat edinme, yerleştirme uygulamasının düzenli de-
netimi, yaşam standardı ve yeniden sağlığa kavuşturucu bakım gibi alt alanları 
barındırır.
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VI. Eğitim, Boş Zaman ve Kültürel Faaliyetler: Eğitim, eğitim hedefleri, boş 
zaman gibi alt alanları barındırır.

VII. Özel Koruma Önlemleri: Mülteci çocuklar, azınlıklara ve yerli halklara 
üye çocuklar, çocuk işçiler, uyuşturucu kullanımı, cinsel sömürü, çocukların 
satılmaları, kaçırılmaları ve fuhuşa zorlanmaları, sömürünün diğer biçimleri, 
işkence ve özgürlükten yoksun bırakma, silahlı çatışma, yeniden sağlığa kavuş-
turucu bakım, çocukların yargılanmaları gibi alt alanları barındırır.

VIII. Uygulamaya Yönelik Genel Önlemler: Sözleşme’deki hakların yaşama 
geçirilmesi, Sözleşme’nin yaygın olarak tanıtılması, Taraf Devletlerin bildirim 
yükümlülükleri ile ilgili alt alanları barındırır. 

Rapor, ülkedeki uygulamalara ilişkin doğru bilgi verme açısından yasal dü-
zenlemelerin uygulanışını analiz etmelidir. Hükümetler salt yasalarda nelere 
işaret edildiğine ilişkin raporlar verme eğilimindedir ve HDK’ların Sözleşme’nin 
pratikte uygulandığına veya uygulanmadığına ilişkin bilgi vermede önemli rolle-
ri vardır. Rapor, hükümet tarafından sunulan raporda yer alan bilgileri doğrula-
yan veya yanlışlayan ilgili yasal düzenlemelere ve istatistiklere işaret etmelidir. 
Eğer istatistik bilgi bulunmuyorsa,  Sözleşme’nin daha iyi izlenmesine yönelik 
bir tavsiye olarak raporda bundan da söz edilebilir. 

Daha önceki raporların sonuç gözlemleri HDK raporunda temel alınmalı-
dır. Böylece Komite kendisi tarafından öne çıkartılan alanlarda kaydedilen iler-
lemelerden, bu ilerlemenin yeterli sayılıp sayılamayacağından haberdar olur.  
HDK raporu ayrıca Komite’ye en son rapordan bu yana başlıca alanlardaki 
olumlu veya olumsuz gelişmeler konusunda da bilgi vermelidir. Ortaya çıkan 
yeni duyarlılık alanları ön plana çıkarılmalıdır. 

Raporda yer alan bilgiler Sözleşme’nin uygulanmasına yönelik analizle doğ-
rudan bağlantılı olmalı; hangi maddelerin ne şekilde ihlal edilmekte olduğuna 
ve bunun sonuçlarına ilişkin net bilgiler içermelidir. Neyin Sözleşme’yi ihlal an-

Genel Yorumlar

Komite 2001 – 2008 tarihleri arasında 10 konuda genel yorum beyan etmiştir: 

1. Eğitimin amaçları

2. Bağımsız insan hakları kuruluşlarının rolü 

3. HIV/AIDS ve çocuk hakları

4. Ergen sağlığı

5. Uygulamaya yönelik genel önlemler

6. Kendi ülkelerinin dışındaki refakatsiz ve ayrılmış çocuklara yönelik uygulamalar 

7. Erken çocukluk döneminde hakların yaşama geçirilmesi

8. Fiziksel ceza ile diğer zalimce ve aşağılayıcı cezalara karşı korunma 

9. Özürlü çocukların hakları

10. Çocuk adalet sisteminde çocuk hakları

Bu metinleri Uluslararası Çocuk Merkezi’nden isteyebilirsiniz: icc@icc.org.tr 
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lamına geldiği konusunda Komite tarafından yayınlanan Genel Yorum’lara atıfta 
bulunulması yararlı olabilir.

ÇHS’nin uygulamasının izlenmesine ilişkin HDK raporlaması ile ilgili ayrın-
tılı bilgi “Çocuk Hakları Komitesi’ne Rapor Veren Hükümet Dışı Kuruluşlar için 
Kılavuz”da bulunabilir. Kılavuzu Uluslararası Çocuk Merkezi’nden isteyebilirsi-
niz (cocukhaklariizleme@icc.org.tr) ya da www.cocukhaklariizleme.org adre-
sinde bulabilirsiniz. 

Sonuç Gözlemleri 
Komite, Taraf Devletle yapılan görüşmenin ardından sonuç gözlemlerini 

hazırlar. Sonuç gözlemlerinde olumlu yönlere, Sözleşme’nin uygulanmasında 
olumsuzluk yaratan etmenler ve engellere,  kaygı yaratan başlıca hususlara 
ve ileriye yönelik tavsiyelere yer verilir. Komite, ülkede fiilen uygulanabilecek 
somut tavsiyelerde bulunmaya çalışır. Bu gözlemler Komite oturumunun son 
gününde kamuoyuna açıklanır13 ve hem hükümete hem de Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’na gönderilir. Komite’nin sonuç gözlemleri, HDK’ların ülke ölçe-
ğindeki tartışmaları başlatmaları, Komite’nin tavsiyelerini dikkate alması için 
hükümete baskı yapmaları, gerek mevzuatta gerekse uygulamalarda gerekli 
değişiklikler için lobi faaliyetlerinde bulunmaları için eşi olmayan bir araçtır. 

HDK’lar ayrıca ülkedeki kitle iletişim araçlarının, sonuç gözlemlerini, Komi-
te üyelerinin gözlem ve yorumlarını yansıtmaları için de çaba göstermelidirler.  
Yapılan toplantılar ve oturumlardan sağlanacak verim büyük ölçüde bunların 
kamuoyuna mal olmasına bağlıdır. Medyanın ve kamuoyunun bu alanda titiz ve 
duyarlı davranması, Komite tarafından dile getirilen duyarlılıkların ülke günde-
mine de girmesine yardımcı olacaktır. 

Komite’nin tavsiyelerini fiilen uygulatma gücü yoktur ve dile getirilen tav-
siyelerin Taraf Devletçe dikkate alınması ülke düzeyindeki mekanizmaların bu 
yönde işleyişine bağlıdır. HDK’lar, hükümetin sonuç gözlemleri doğrultusunda 
davranması için kısa ve uzun vadede önemli bir rol oynayabilirler.

Sonuç Gözlemleri (SG) ile ilgili etkinlikler

13 HDK Grubu, Sonuç Gözlemlerini, Komite için rapor hazırlayan HDK’lara göndermektedir. Bunlar 
için ayrıca bkz. 

Ön Oturum ile Tam Katılımlı Oturum Arasında

Çocuk Hakları Komitesi’nden gelecek Sonuç Gözlemleriyle (SG) ilgili olarak, ÇHS 
çerçevesindeki mevcut ve gelecekteki tanıtım-savunu çalışmalarını HDK’lar ve diğer 
paydaşlarla görüşme 

• Mümkünse, ÇHS oturumu için hükümetle görüşme

• ÇHS oturumu, SG’ler ve takip faaliyetleri ile ilgili olarak UNICEF gibi hükümetler 
arası kuruluşlarla görüşme

• Basın toplantıları yapma

• Oturum ve ÇHS ile ilgili konularda basın açıklamaları yapma
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• Oturum ve ÇHS ile ilgili konularda basın açıklamaları yapma

• Komite’den gelen ÇHS konular listesi ile ilgili görüş bildirme

• ÇHS oturumuna katılacak HDK delegasyonu hazırlıkları

• ÇHS oturumunda sağlıklı bir temsil sağlama bakımından hükümet delegasyonunun 
seçimi üzerinde etkili olma

• SG’lerin uygulanmasını uzun dönemde izlemeye yönelik mekanizmaları gözden ge-
çirme/geliştirme

• SG’lerin iletileceği kuruluşların, kişilerin ve grupların listesini hazırlama

• SG’lerin uygulanmasından sorumlu başlıca hükümet kurumlarını ve yetkilileri be-
lirleme.

Oturumun Hemen Ardından
(ÇHS oturumunu izleyen birkaç ay içinde)

• SG’leri geniş çevrelere yaygınlaştırma
• Gerekiyorsa SG’lerin gayrı resmi çevirisini yaptırma
• SG’lerin uygulanmasına ilişkin olarak hükümet yetkilileri ve diğer önemli sorumlu-

larla görüşme
• Basın toplantıları yapma
• HDK’ların ve Komite’nin tavsiyelerinin ne ölçüde örtüştüğünü görmek için SG’lerin 

incelenmesi
• ÇHS HDK grubuna ve ÇHS sekreteryasına oturum öncesi çalışma grubu ve oturum-

la ilgili geri bildirim iletme
• Görevlilerle (resmi yetkililer), paydaşlarla (HDK’lar) ve hak sahipleri (gençlik ku-

lüpleri) ile ÇHS rapor süreci, sonuçlar ve SG’lerle ilgili bilgilendirme toplantıları 
yapma

• ÇHS ve SG’lerle ilgili özel web sayfası hazırlama.

Kısa Dönemde
(ÇHS oturumunu izleyen ilk bir yıl içinde)

• SG’lerin uygulanması ile ilgili izleme yöntemleri/sistemleri oluşturma
• İzlemeye yönelik göstergeler oluşturma
• Paydaşları (meslek kuruluşları, hizmet kulüpleri, sendikalar vb.) izleme sürecine 

dahil etme
• Hükümeti SG’ler ve ÇHS’yi yaygın biçimde tanıtmaya teşvik etme
• SG’ler ve ÇHS’nin yaşama geçirilmesine destek veya engel olan etmenlerin analizi 

için ülke ölçeğinde (ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde) çalışma yürütme
• Halihazırdaki girişimlerin (örneğin ulusal eylem planları) ve bunların SG’lerle uyu-

munun değerlendirilmesi  
• Çocuk/gençlik gruplarının SG’lerden haberdar olmalarını sağlama 
• SG’lerin, çocuklar için ve onlar adına çalışmalar yapan profesyonellere yönelik 

mevcut ÇHS eğitimlerine dahil edilmesi için çalışma
• HDK raporunun ve SG’lerin ilgili bölümlerinin diğer anlaşma organlarına (örneğin 

insan Hakları Komitesi) iletilmesi.
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Uzun Dönemde

(Bir sonraki ülke raporu verilinceye kadar)

• SG’ler ve ÇHS’nin yıllık değerlendirilmesinin yapılması

• İzlemeyle ilgili yıllık etkinlikler düzenleme

• SG’lere ilişkin konularda kampanyalar yürütülmesi

• SG’lerle ilgili konularda araştırmalar yapılması

• ÇHS ve SG’lerin izlenmesine yönelik olarak çok sektörlü komitelerin (hükümet da-
hil) oluşturulmasını destekleme

• SG’lerle ilgili bir tanıtım-savunu stratejisi geliştirilmesi

• ÇHS’ye yönelik geniş tabanlı ittifaklar oluşturulması

• Çocukları etkileyen mevzuatta ve politikalarda reform öngören hükümet girişimle-
rine katılarak  gerektiğinde SG’lerle ilgili tavsiyelerin de dikkate alınmasını sağla-
mak

• SG’ler ve ÇHS ile ilgili olarak hükümet görevlileri ve yerel yetkililerle yıllık toplantı-
lar yapılması için çalışmak 

• HDK raporunun, alternatif raporla SG’lerin ilgili bölümlerinin diğer anlaşma organ-
larına (örneğin İnsan Hakları Komitesi) sunulması. 

Bir Sonraki Periyodik Rapor

(Bir sonraki ÇHS ön oturumundan birkaç ay önce)

Bir sonraki alternatif raporun hazırlanmasına yönelik ağların oluşturulması/güçlen-
dirilmesi

Raporun hazırlanmasına çocukların da katılmasını aktif biçimde planlama

ÇHS periyodik rapor kılavuzları doğrultusunda SG’lerin alternatif rapor hazırlanma-
sında bir referans çerçevesi olarak kullanılması.
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Ek 1. Türkiye’nin Taraf Olduğu Sözleşmeler

 
 

 

Uluslararası İnsan 
Hakları Belgeleri1 Onaylama Çekinceler Çekince konuları 

Çocuk Haklarına dair 
Sözleşme (ÇHS) 

4 Nisan 1995 Madde 17, 29, 30.  

Gerekli bilgilere 
ulaşma, eğitimin 
hedefleri, azınlık ve 
yerli halklara 
mensup çocuklar 

ÇHS Seçmeli Protokol 
I (Silahlı Çatışma) 

4 Mayıs 2004 Madde 3(5)  Eğitimin hedefleri 

ÇHS Seçmeli Protokol 
II (Pornografi) 

19 Ağustos 2002 ----  

Ekonomik Sosyal ve 
Kültürel Haklar 
Sözleşmesi (ESKHS) 

23 Eylül 2003 

Madde 13 (3) ve (4); 
T.C . Anayasası’nın 3, 
14, 42 maddeleri 
dogrultusunda 
yorumlanacaktır 

Din özgürlüğü, 
eğitim, ana-babanın 
eğitim kurumu 
seçimi, eğitim 
kurumlarının 
kuruluşu 

Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi 
(MSHS) 

23 Eylül 2003 Madde 27  
Dinsel, dilsel ve 
diğer azınlıkların 
eğitimi 

MSHS Seçmeli 
Protokol I (Kisisel 
Basvuru) 

imzalı   

MSHS  Seçmeli 
Protokol II (Ölüm 
Cezası) 

imzalı   

Kadına Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığı Önleme 
Sözleşmesi (KKHTAS) 

20 Aralık 1985 Madde 9(1) ve 29(1)  

Vatandaşlık 
kazanmada eşitlik, 
Uluslararası Adalet 
Divanı 

KKHTAS  Seçmeli 
Protokol (Kişisel 
Başvuru) 

29 Ekim 2002   

IrkAyrımcılığınıÖnleme 
Sözleşmesi 

16 Eylül 2002 Madde 22  
Uluslararası Adalet 
Divanı 

Göçmen İşçileri ve 
Ailelerini Korumaya 
dair Sözleşme

27 Eylül 2004 Madde 15, 40, 45, 46, 
76 ve 77

Taşınmaz mülkiyet 
edinme hakkı, 
sendikalaşma hakkı, 
yabancı çalışanların 
eğitim, sağlık, ve 
diğer ekonomik 
sosyal ve kültürel 
hakları, vergi ve 

                                                        
1 Kaynaklar: United Nations (UN) Office of the High Commissioner for Human Rights, August 2008; ILOLex Database 
of International Labour Standards, 2008; UN High Commissioner for Refugees, 2008; UN Office on Drug and Crime, 
2008. Council of Europe, Treaties Database 2008. 
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Uluslararası İnsan 
Hakları Belgeleri1 Onaylama Çekinceler Çekince konuları 

diğer muafiyetleri, 
ve ilgili komitenin 
izlemesi 

Mültecilerin Hukuki 
Statüsüne dair 
Sözleşme (MHSS)  

30 Mart 1962  Madde 1  

Sadece Avrupa’dan 
gelen ve 1951 öncesi 
olaylar mülteci 
(ayrımcılık)  

MHSS  Seçmeli 
Protokol  

31 Temmuz 1968  Madde 1  
Sadece Avrupa’dan 
gelen mülteci 
(ayrımcılık)  

İnsan Kaçakçılığını 
Önleme Protokolü  

25 Mart 2003  ----  ----  

ILO 138 (Minimum Yaş)   30 Ekim 1998    
15 yaş  olarak 
belirlenmiştir  

ILO 182 (En Kötü  
Çalışma Koşulları)  

02 Ağustos 2001  ----  ----  

Avrupa İnsan Hakları 
ve Temel Özgürlükleri 
Koruma Sözleşmesi 
(AİHS)  

18 Mayıs 1954      

AİHS Protokol I  18 Mayıs 1954  Madde 2  Eğitim hakkı  
AİHS Protokol II (AİHM 
yetkisinin kabulü)  

25 Mart 1968      

AİHS Protokol III (29, 
30 ve 34 Maddelerde 
değişiklik)  

25 Mart 1968      

AİHS Protokol IV (Ek 
Haklar)  

İmzalı       

AİHS Protokol V (22 ve 
40 Maddelerde 
değişiklik)  

20 Aralık 1971      

AİHS Protokol VI 
(Ölüm Cezası)  

12 Kasım 2003      

AİHS Protokol VII  İmzalı      
AİHS Protokol VIII  19 Eylül 1989      
AİHS Protokol IX  İmzalı      
AİHS Protokol X  ----      
AİHS Protokol XI (Yeni 
Kontrol Önlemleri)  

17 Eylül 1997      

AİHS Protokol XII 
(Genel Ayrımcılık 
Protokolü)  

İmzalı      

AİHS Protokol XIV 
(Kontrol sisteminde 
değişiklik)  

İmzalı       

Avrupa İşkenceyi 
Önleme Anlaşması 
(AİOA)  

26 Şubat 1988      
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sosyal ve kültürel 
hakları, vergi ve 

                                                        
1 Kaynaklar: United Nations (UN) Office of the High Commissioner for Human Rights, August 2008; ILOLex Database 
of International Labour Standards, 2008; UN High Commissioner for Refugees, 2008; UN Office on Drug and Crime, 
2008. Council of Europe, Treaties Database 2008. 
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Uluslararası İnsan 
Hakları Belgeleri1 Onaylama Çekinceler Çekince konuları 

AİOA Protokol I  17 Eylül 1997      

Avrupa Sosyal Şartı 
(ASŞ)  

24 Kasım 1989  

Sadece 1, 12, 13, 16, 
19, 9, 10, 11, 14, 17, 
18, 4(3) ve (5), ve 7 
(3) (4) (5) (6) (8) ve (9) 
maddeleri kabul 
edildi  

Adil çalışma 
koşulları, sağlıklı 
çalışma koşulları, 
yeterli yaşam koşulu 
sağlayacak ödeme, 
örgütlenme hakkı, 
toplu görüşme, 
çocukların 
çalışması, çalışan 
kadınların 
korunması  

ASŞ Ek Protokol  İmzalı       
ASŞ Değişiklik 
Protokolü  

İmzalı      

Değiştirilmiş ASŞ   İmzalı      
ASŞ Toplu Şikayet Ek 
Protokolü  

-----      

Bölgesel ya da Azınlık 
Dilleri Avrupa Şartı 
(BADAŞ)  

-----      

Ulusal Azınlıkların 
Korunması Avrupa 
Sözleşmesi (UAKAS)  

-----      

Siber Suç 
Anlaşmasına Ek 
Protokol ( Irkçı ve 
Yabancı Düşmanı Yayın 
ve Sistemler)  

-----      

Göçmen İşçilerin 
Hukuki Statüsüne dair 
Avrupa Sözleşmesi  

19 Mayıs 1981      

Avrupa Çocuğun 
Vesayetine dair 
Sözleşmesi  

8 Şubat 2000  Madde 2  
Adalet Bakanlığının 
sorumluluğu  

Çocukların Haklarının 
Uygulanmasına dair 
Avrupa Sözleşmesi  

10 Haziran 2002  Madde 1  

Aile davaları sadece 
boşanma, ayrılık, 
aile bireylerinin 
çocuğa ulaşımı, 
çocuğun vekaleti, 
babalık davalarını 
içerir  

Avrupa Evlat Edinme 
Sözleşmesi  

-----      

Evlilik Dışı Doğan 
Çocuğun Hukuki 
Durumuna dair Avrupa 
Sözleşmesi  

----      
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4 Mayıs 2004 Madde 3(5)  Eğitimin hedefleri 

ÇHS Seçmeli Protokol 
II (Pornografi) 

19 Ağustos 2002 ----  

Ekonomik Sosyal ve 
Kültürel Haklar 
Sözleşmesi (ESKHS) 

23 Eylül 2003 

Madde 13 (3) ve (4); 
T.C . Anayasası’nın 3, 
14, 42 maddeleri 
dogrultusunda 
yorumlanacaktır 

Din özgürlüğü, 
eğitim, ana-babanın 
eğitim kurumu 
seçimi, eğitim 
kurumlarının 
kuruluşu 

Medeni ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi 
(MSHS) 

23 Eylül 2003 Madde 27  
Dinsel, dilsel ve 
diğer azınlıkların 
eğitimi 

MSHS Seçmeli 
Protokol I (Kisisel 
Basvuru) 

imzalı   

MSHS  Seçmeli 
Protokol II (Ölüm 
Cezası) 

imzalı   

Kadına Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığı Önleme 
Sözleşmesi (KKHTAS) 

20 Aralık 1985 Madde 9(1) ve 29(1)  

Vatandaşlık 
kazanmada eşitlik, 
Uluslararası Adalet 
Divanı 

KKHTAS  Seçmeli 
Protokol (Kişisel 
Başvuru) 

29 Ekim 2002   

IrkAyrımcılığınıÖnleme 
Sözleşmesi 

16 Eylül 2002 Madde 22  
Uluslararası Adalet 
Divanı 

Göçmen İşçileri ve 
Ailelerini Korumaya 
dair Sözleşme

27 Eylül 2004 Madde 15, 40, 45, 46, 
76 ve 77

Taşınmaz mülkiyet 
edinme hakkı, 
sendikalaşma hakkı, 
yabancı çalışanların 
eğitim, sağlık, ve 
diğer ekonomik 
sosyal ve kültürel 
hakları, vergi ve 

                                                        
1 Kaynaklar: United Nations (UN) Office of the High Commissioner for Human Rights, August 2008; ILOLex Database 
of International Labour Standards, 2008; UN High Commissioner for Refugees, 2008; UN Office on Drug and Crime, 
2008. Council of Europe, Treaties Database 2008. 
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Uluslararası İnsan 
Hakları Belgeleri1 Onaylama Çekinceler Çekince konuları 

Siber Suç Sözleşmesi  ----      

 

Ek 2. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemindeki Raporlama Durumu 
Sözleşme Raporlama Süreci Raporlama durumu 

Çocuk Haklarına dair 
Sözleşme (CRC) 

Madde 44(1)(a) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten iki  yıl sonra ilk 
rapor, Madde 44(1)(a) gereği 
daha sonra her beş  yılda bir 

İkinci  periodik raporun 
Mayıs 2002’de sunulması 
gerekiyordu. Sunulmadı. 
İkinci  ve Üçüncü  periodik 
raporların ortak olarak Mayıs 
2007 yılında sunulması 
Hükümet tarafından 
öngörüldü ancak hala 
sunulmadı. Eğer sunulur ise 
en erken 2010 yılında 
gerçekleşecek Komite 
toplantısında incelenebilecek   

CRC Seçmeli Protokol 
(Silahlı Çatışma) 

Madde 8(1) gereği Sözleşme 
yürürlüğe girdikten bir  yıl 
sonra ilk rapor, daha sonra 
CRC periodik raporlarında 
bilgilendirme 

İlk raporun Haziran 2006’da 
sunulması gerekiyordu. 
Rapor Hükümet  tarafından 
hazırlandı ve Komiteye 
sunuldu, Eylül-Ekim 2009 
Komite toplantısında 
incelenecek 

CRC Seçmeli Protokol 
(Sömürü, Fuhuş, Pornografi) 

Madde 12(1) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir  yıl sonra ilk 
rapor, daha sonra CRC 
periodik raporlarında 
bilgilendirme 

İlk raporun Eylül 2004’te 
sunulması gerekiyordu. 
2006’da sunuldu. Bir sonraki 
sunumun, ilk periodik rapor 
ile yapılması gerekiyor 

 

Ekonomik Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi (IESCR) 

Madde 17(1) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir yıl sonra ilk 
rapor, daha sonra Ekonomik 
Sosyal ve Kültürel Haklar 
Komitesi istedikçe 

İlk raporun Haziran 2005’te 
sunulması gerekiyordu 
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Uluslararası İnsan 
Hakları Belgeleri1 Onaylama Çekinceler Çekince konuları 

AİOA Protokol I  17 Eylül 1997      

Avrupa Sosyal Şartı 
(ASŞ)  

24 Kasım 1989  

Sadece 1, 12, 13, 16, 
19, 9, 10, 11, 14, 17, 
18, 4(3) ve (5), ve 7 
(3) (4) (5) (6) (8) ve (9) 
maddeleri kabul 
edildi  

Adil çalışma 
koşulları, sağlıklı 
çalışma koşulları, 
yeterli yaşam koşulu 
sağlayacak ödeme, 
örgütlenme hakkı, 
toplu görüşme, 
çocukların 
çalışması, çalışan 
kadınların 
korunması  

ASŞ Ek Protokol  İmzalı       
ASŞ Değişiklik 
Protokolü  

İmzalı      

Değiştirilmiş ASŞ   İmzalı      
ASŞ Toplu Şikayet Ek 
Protokolü  

-----      

Bölgesel ya da Azınlık 
Dilleri Avrupa Şartı 
(BADAŞ)  

-----      

Ulusal Azınlıkların 
Korunması Avrupa 
Sözleşmesi (UAKAS)  

-----      

Siber Suç 
Anlaşmasına Ek 
Protokol ( Irkçı ve 
Yabancı Düşmanı Yayın 
ve Sistemler)  

-----      

Göçmen İşçilerin 
Hukuki Statüsüne dair 
Avrupa Sözleşmesi  

19 Mayıs 1981      

Avrupa Çocuğun 
Vesayetine dair 
Sözleşmesi  

8 Şubat 2000  Madde 2  
Adalet Bakanlığının 
sorumluluğu  

Çocukların Haklarının 
Uygulanmasına dair 
Avrupa Sözleşmesi  

10 Haziran 2002  Madde 1  

Aile davaları sadece 
boşanma, ayrılık, 
aile bireylerinin 
çocuğa ulaşımı, 
çocuğun vekaleti, 
babalık davalarını 
içerir  

Avrupa Evlat Edinme 
Sözleşmesi  

-----      

Evlilik Dışı Doğan 
Çocuğun Hukuki 
Durumuna dair Avrupa 
Sözleşmesi  

----      



53

 
 

4 
 

Uluslararası İnsan 
Hakları Belgeleri1 Onaylama Çekinceler Çekince konuları 

Siber Suç Sözleşmesi  ----      

 

Ek 2. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemindeki Raporlama Durumu 
Sözleşme Raporlama Süreci Raporlama durumu 

Çocuk Haklarına dair 
Sözleşme (CRC) 

Madde 44(1)(a) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten iki  yıl sonra ilk 
rapor, Madde 44(1)(a) gereği 
daha sonra her beş  yılda bir 

İkinci  periodik raporun 
Mayıs 2002’de sunulması 
gerekiyordu. Sunulmadı. 
İkinci  ve Üçüncü  periodik 
raporların ortak olarak Mayıs 
2007 yılında sunulması 
Hükümet tarafından 
öngörüldü ancak hala 
sunulmadı. Eğer sunulur ise 
en erken 2010 yılında 
gerçekleşecek Komite 
toplantısında incelenebilecek   

CRC Seçmeli Protokol 
(Silahlı Çatışma) 

Madde 8(1) gereği Sözleşme 
yürürlüğe girdikten bir  yıl 
sonra ilk rapor, daha sonra 
CRC periodik raporlarında 
bilgilendirme 

İlk raporun Haziran 2006’da 
sunulması gerekiyordu. 
Rapor Hükümet  tarafından 
hazırlandı ve Komiteye 
sunuldu, Eylül-Ekim 2009 
Komite toplantısında 
incelenecek 

CRC Seçmeli Protokol 
(Sömürü, Fuhuş, Pornografi) 

Madde 12(1) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir  yıl sonra ilk 
rapor, daha sonra CRC 
periodik raporlarında 
bilgilendirme 

İlk raporun Eylül 2004’te 
sunulması gerekiyordu. 
2006’da sunuldu. Bir sonraki 
sunumun, ilk periodik rapor 
ile yapılması gerekiyor 

 

Ekonomik Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi (IESCR) 

Madde 17(1) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir yıl sonra ilk 
rapor, daha sonra Ekonomik 
Sosyal ve Kültürel Haklar 
Komitesi istedikçe 

İlk raporun Haziran 2005’te 
sunulması gerekiyordu 

Ek 2. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemindeki 
Raporlama Durumu
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Sözleşme Raporlama Süreci Raporlama durumu 

Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi (ICCPR) 

Madde 40(1) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir  yıl sonra ilk 
rapor, daha sonra İnsan 
Hakları Komitesi istedikçe 

İlk raporun Aralık 2004’te 
sunulması gerekiyordu 

Her Türlü Irk Ayrımcılığını 
Önleme Sözleşmesi (CERD) 

Madde 9(1)(a) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir  yıl sonra ilk 
rapor, Madde 9(1)(b) gereği 
sonraki her iki  yılda bir ve 
Her Türlü Ayrımcılığı Önleme 
Komitesi istedikçe 

İlk raporun Ekim 2003’te 
sunulması gerekiyordu 

İşkenceyi Önleme 
Sözleşmesi (CAT) 

Madde 19(1) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir  yıl sonra ilk 
rapor, ve daha sonra her dört  
yılda bir  

Üçüncü  periodik rapor 
İşkenceyi Önleme Komitesi 
tarafından 31 Ağustos 2005 
için istendi 

Göçmen İşçi ve Ailelerinin 
Haklarına dair Sözleşme 

Madde 73(1)(a) ve (b) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir  yıl sonra ilk 
rapor, daha sonra her beş  
yılda bir ve Göçmen İşçi ve 
Ailelerinin Haklarına dair 
Komitenin isteği 
doğrultusunda 

İlk raporun Eylül 2005’te 
sunulması gerekiyordu 

 



54

 
 

4 
 

Uluslararası İnsan 
Hakları Belgeleri1 Onaylama Çekinceler Çekince konuları 

Siber Suç Sözleşmesi  ----      

 

Ek 2. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemindeki Raporlama Durumu 
Sözleşme Raporlama Süreci Raporlama durumu 

Çocuk Haklarına dair 
Sözleşme (CRC) 

Madde 44(1)(a) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten iki  yıl sonra ilk 
rapor, Madde 44(1)(a) gereği 
daha sonra her beş  yılda bir 

İkinci  periodik raporun 
Mayıs 2002’de sunulması 
gerekiyordu. Sunulmadı. 
İkinci  ve Üçüncü  periodik 
raporların ortak olarak Mayıs 
2007 yılında sunulması 
Hükümet tarafından 
öngörüldü ancak hala 
sunulmadı. Eğer sunulur ise 
en erken 2010 yılında 
gerçekleşecek Komite 
toplantısında incelenebilecek   

CRC Seçmeli Protokol 
(Silahlı Çatışma) 

Madde 8(1) gereği Sözleşme 
yürürlüğe girdikten bir  yıl 
sonra ilk rapor, daha sonra 
CRC periodik raporlarında 
bilgilendirme 

İlk raporun Haziran 2006’da 
sunulması gerekiyordu. 
Rapor Hükümet  tarafından 
hazırlandı ve Komiteye 
sunuldu, Eylül-Ekim 2009 
Komite toplantısında 
incelenecek 

CRC Seçmeli Protokol 
(Sömürü, Fuhuş, Pornografi) 

Madde 12(1) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir  yıl sonra ilk 
rapor, daha sonra CRC 
periodik raporlarında 
bilgilendirme 

İlk raporun Eylül 2004’te 
sunulması gerekiyordu. 
2006’da sunuldu. Bir sonraki 
sunumun, ilk periodik rapor 
ile yapılması gerekiyor 

 

Ekonomik Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi (IESCR) 

Madde 17(1) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir yıl sonra ilk 
rapor, daha sonra Ekonomik 
Sosyal ve Kültürel Haklar 
Komitesi istedikçe 

İlk raporun Haziran 2005’te 
sunulması gerekiyordu 
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Sözleşme Raporlama Süreci Raporlama durumu 

Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi (ICCPR) 

Madde 40(1) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir  yıl sonra ilk 
rapor, daha sonra İnsan 
Hakları Komitesi istedikçe 

İlk raporun Aralık 2004’te 
sunulması gerekiyordu 

Her Türlü Irk Ayrımcılığını 
Önleme Sözleşmesi (CERD) 

Madde 9(1)(a) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir  yıl sonra ilk 
rapor, Madde 9(1)(b) gereği 
sonraki her iki  yılda bir ve 
Her Türlü Ayrımcılığı Önleme 
Komitesi istedikçe 

İlk raporun Ekim 2003’te 
sunulması gerekiyordu 

İşkenceyi Önleme 
Sözleşmesi (CAT) 

Madde 19(1) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir  yıl sonra ilk 
rapor, ve daha sonra her dört  
yılda bir  

Üçüncü  periodik rapor 
İşkenceyi Önleme Komitesi 
tarafından 31 Ağustos 2005 
için istendi 

Göçmen İşçi ve Ailelerinin 
Haklarına dair Sözleşme 

Madde 73(1)(a) ve (b) gereği 
Sözleşme yürürlüğe 
girdikten bir  yıl sonra ilk 
rapor, daha sonra her beş  
yılda bir ve Göçmen İşçi ve 
Ailelerinin Haklarına dair 
Komitenin isteği 
doğrultusunda 

İlk raporun Eylül 2005’te 
sunulması gerekiyordu 
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Ek 3. Çocuk Haklarına dair Sözleşme ile ilgili Raporlama Akış 
Şeması
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Ek 4. Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin  Uygulanmasını İzleme Ve 
Raporlanmasının Adımları

3 Bir ülke Çocuk Haklarına dair Sözleşme’yi (ÇHS) onayladığında, ÇHS’nin bir 
parçası olan Çocuk Hakları Komitesi’ne ilk iki yıl içerisinde Sözleşme’nin ül-
kedeki uygulanması ile ilgili olarak rapor vermek zorundadırlar, daha sonra 
ilerleme raporlarını her beş yılda bir vermelidirler.

3 Komite rapor yazımında kullanılmak üzere bir kılavuz sunmaktadır:

- uygulamaya yönelik genel önlemler (maddeler 4, 42, 44.6); 
- çocuğun tanımı (madde 1); 
- genel ilkeler (maddeler 2, 3, 6, 12); 
- medeni haklar ve özgürlükler (maddeler 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 

37(a));  
- aile ortamı ve alternatif bakım (maddeler 5, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 25, 

27.4),
- temel sağlık ve refah (maddeler 18, 23, 24, 26, 27), 
- eğitim, boş zaman ve kültürel etkinlikler (maddeler 28, 29, 31); 
- özel koruma önlemleri (maddeler 22, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40).

3 Eğer ülke zamanında rapor göndermez ise, Komite bir hatırlatma yazısı 
gönderebilir

3 Ülke raporu hükümet tarafından yazılır, bazı ülkelerde bakanlıklar arası bir 
komisyon kurulur ve raporu bu kurul yazar. Ülkemizde böyle bir kurulun 
toplanmasından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) so-
rumludur.



5�

3 Rapor düzeltme ve çeviriden sonra Komite üyelerine dağıtılır. HDK’lara ve 
Birleşmiş Milletler sistemi içerisindeki UNICEF ve diğer kuruluşlara da da-
ğıtılır. Türkiye’de herkesin duyması sağlanır. Rapora, Cenevre’deki Birleş-
miş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden her zaman ulaşılabilir 
(www.ohchr.org). Yüksek Komiserlik’ten ülke raporunun ne zaman görüşü-
lebileceği de öğrenilebilir.   

3 Komite’nin iş yükü çok fazla olduğu için ülke raporu sunulduktan en erken 
bir yıl içinde raporu görüşebilmektedir.

3 Komite bir ülke raporunu görüşmeden üç ay önce HDKlar da dahil olmak 
üzere B.M. kuruluşları ve insan hakları kuruluşlarını davet ederek bir top-
lantı yapar. Bu toplantı hükümetlere kapalı gerçekleşir. Yüksek Komiserlik 
ülke raporu, HDK raporları, B.M. kuruluşlarının raporları, çocukların yaz-
dıkları raporu da gözeterek bir ülke analizi hazırlar.

3 Ön toplantı bittikten sonra Komite ülkeye bir seri soru sorar ve ÇHS’nin ül-
kedeki uygulamarı ile ilgili açıklama ister ve raporun görüşülmesi için davet 
edilir.

3 Ülke raporu görüşmeleri sırasında Hükümet ve Komite arasında yapıcı bir 
görüşme gerçekleşir. Görüşme sırasında B.M. kuruluşları ve HDK’lar  hazır 
bulunabilir ancak görüşme sırasında yorum yapılmasına genelde izin veril-
mez.   

3 Raporun görüşülmesinden sonra, Komite Sonuç Gözlemleri’ni yayımlar. 
Burada, olumlu ve olumsuz gelişmeler vurgulanır. Gelecek rapor dönemine 
kadar uygulamanın iyileştirilmesi için öneriler sunar. Komite ve Hükümet 
arasındaki görüşmenin de bir özet raporu yayınlanır.

3 Sonuç Gözlemleri, HDKlar tarafından eylem planı ve bir savunuculuk aracı 
olarak kullanılabilir.

 

 Ek 5. Çocuk Hakları Uygulamaları ile ilgili Rapor Hazırlama 
Çerçevesi

• Bu rapor hazırlama çerçevesi Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama 
Kılavuzu, UNICEF’in Yıllık Dünya Çocuklarının Durumu Raporu Matriksi, 
ÇHS Uygulama Elkitabı, ÇHS Genel Yorumları, Çocuk Hakları Komitesi’nin 
Türkiye Sonuç Gözlemleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

• Çocuklarla çalışmadan ve çocukların görüş ve düşüncelerine dayanmayan 
raporlar çocuk haklarının temel ilkelerinden olan çocukların kendilerini il-
gilendiren konularda görüş ve düşüncelerine saygı ve gereken önemin ve-
rilmesi ilkesine ters düşer. Ancak, çocuklar ile çalışırken bir çocuk koruma 
politikanızın olması çocukların korunma haklarından da taviz verilmeden 
katılımın gerçekleşmesi için önemlidir. 

• Günlük yaptığınız çalışmalarda karşılaştığınız ve temsil ettiğiniz örgütün 
yaptığı çalışmalarından elde ettiğiniz bilgileri kullanınız.
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1 

1. Uygulamaya yönelik genel önlemler (maddeler 4, 42, 44.6) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Genel Yorum V - 
Uygulama Önlemleri; Genel Yorum II Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının Çocuk 
Haklarının Yaygınlaştırılmasındaki ve Korunmasındaki Rolü; ÇHS Uygulama El Kitabı; Çocuk 
Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen bakılması 
gereken tüm konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK/STK Notları ve Önerileri 

 

Yapısal • Çekincelerin 
kaldırılmasına dair 
gelişme oldu mu? 

• Yasal değişiklikler 
ÇHS’ye uygun mu? 

• Bir bilgi toplama sistemi 
var mı? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

Sürece dair • Sözleşme’nin ilkelerini 
ve hükümlerini 
uygulayan yargı kararları 
hakkında bilgi var mı? 

• Sözleşme’de tanınan 
hakların ihlali 
durumunda mağdurların 
tazminat için başvuruda 
bulunma imkanları 
hakkında bilgi var mı? 

• Sözleşme’nin 
uygulanması, çocuklara 
ilişkin politikaların 
eşgüdümünün 
sağlanması ve 
kaydedilen mesafenin 
izlenmesi amaçlarıyla, 
ulusal, bölgesel ve yerel 
ölçeklerde, ve idari birim 
düzeylerinde halen var 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 
 

 
 

2 

olan ya da düşünülen 
mekanizmalar hakkında 
bilgi var mı? 

• Devlet bütçesi ve yerel 
bütçelerde çocuklar nasıl 
yer alıyor?   

• HDKlar/STKlar ile 
çalışılıyor mu? 

• Sözleşme’yi tanıtmak, 
ilkelerinin ve 
hükümlerinin geniş 
kesimlerce bilinmesini 
sağlanıyor mu? (sonuç 
gözlemleri, genel 
yorumlar da dahil) 

• Sözleşme’nin çocuklar 
tarafından da geniş 
biçimde tanınmasını 
sağlamak üzere atılan 
somut adımlar var mı? 
(sonuç gözlemleri, genel 
yorumlar da dahil) 

• Uluslararası işbirliği 
ruhu çerçevesinde 
uluslararası yardımlar 
çocuklar için hak temelli 
mi kullanılıyor? 
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kesimlerce bilinmesini 
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gözlemleri, genel 
yorumlar da dahil) 

• Sözleşme’nin çocuklar 
tarafından da geniş 
biçimde tanınmasını 
sağlamak üzere atılan 
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3 

2. Çocuğun tanımı (madde 1) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Ulusal yasaların aşağıdaki 
konu ve alanlar için 
belirlediği asgari yaş: 

Ana-baba onayı olmaksızın 
hukuki ve tıbbi konularda 
danışmanlık alma; 

Ana-baba onayı olmaksızın 
tıbbi tedavi görme ve 
ameliyat olma; 

Zorunlu eğitim döneminin 
sonu; 

Tehlikeli işler ile yarım ve 
tam zamanlı işler dahil 
olmak üzere bir işe ve 
çalışma yaşamına giriş; 

Evlilik; 

Gönüllü cinsel ilişki; 

Cezai ehliyet; 

Yargı sistemi, iltica statüsü 
talebi, bakım ve sağlık 
kuruluşlarına yerleştirilme 
gibi alanlar dahil olmak 
üzere, tutuklanma, gözaltına 
alınma ve hapsedilme 
biçiminde hürriyeti bağlayıcı 
cezaya çarptırılma; 

İdam ve ömür boyu hapis 
cezaları; 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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1. Uygulamaya yönelik genel önlemler (maddeler 4, 42, 44.6) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Genel Yorum V - 
Uygulama Önlemleri; Genel Yorum II Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının Çocuk 
Haklarının Yaygınlaştırılmasındaki ve Korunmasındaki Rolü; ÇHS Uygulama El Kitabı; Çocuk 
Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen bakılması 
gereken tüm konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK/STK Notları ve Önerileri 

 

Yapısal • Çekincelerin 
kaldırılmasına dair 
gelişme oldu mu? 

• Yasal değişiklikler 
ÇHS’ye uygun mu? 

• Bir bilgi toplama sistemi 
var mı? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

Sürece dair • Sözleşme’nin ilkelerini 
ve hükümlerini 
uygulayan yargı kararları 
hakkında bilgi var mı? 

• Sözleşme’de tanınan 
hakların ihlali 
durumunda mağdurların 
tazminat için başvuruda 
bulunma imkanları 
hakkında bilgi var mı? 

• Sözleşme’nin 
uygulanması, çocuklara 
ilişkin politikaların 
eşgüdümünün 
sağlanması ve 
kaydedilen mesafenin 
izlenmesi amaçlarıyla, 
ulusal, bölgesel ve yerel 
ölçeklerde, ve idari birim 
düzeylerinde halen var 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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1. Uygulamaya yönelik genel önlemler (maddeler 4, 42, 44.6) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Genel Yorum V - 
Uygulama Önlemleri; Genel Yorum II Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının Çocuk 
Haklarının Yaygınlaştırılmasındaki ve Korunmasındaki Rolü; ÇHS Uygulama El Kitabı; Çocuk 
Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen bakılması 
gereken tüm konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK/STK Notları ve Önerileri 

 

Yapısal • Çekincelerin 
kaldırılmasına dair 
gelişme oldu mu? 

• Yasal değişiklikler 
ÇHS’ye uygun mu? 

• Bir bilgi toplama sistemi 
var mı? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

Sürece dair • Sözleşme’nin ilkelerini 
ve hükümlerini 
uygulayan yargı kararları 
hakkında bilgi var mı? 

• Sözleşme’de tanınan 
hakların ihlali 
durumunda mağdurların 
tazminat için başvuruda 
bulunma imkanları 
hakkında bilgi var mı? 

• Sözleşme’nin 
uygulanması, çocuklara 
ilişkin politikaların 
eşgüdümünün 
sağlanması ve 
kaydedilen mesafenin 
izlenmesi amaçlarıyla, 
ulusal, bölgesel ve yerel 
ölçeklerde, ve idari birim 
düzeylerinde halen var 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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2. Çocuğun tanımı (madde 1) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Ulusal yasaların aşağıdaki 
konu ve alanlar için 
belirlediği asgari yaş: 

Ana-baba onayı olmaksızın 
hukuki ve tıbbi konularda 
danışmanlık alma; 

Ana-baba onayı olmaksızın 
tıbbi tedavi görme ve 
ameliyat olma; 

Zorunlu eğitim döneminin 
sonu; 

Tehlikeli işler ile yarım ve 
tam zamanlı işler dahil 
olmak üzere bir işe ve 
çalışma yaşamına giriş; 

Evlilik; 

Gönüllü cinsel ilişki; 

Cezai ehliyet; 

Yargı sistemi, iltica statüsü 
talebi, bakım ve sağlık 
kuruluşlarına yerleştirilme 
gibi alanlar dahil olmak 
üzere, tutuklanma, gözaltına 
alınma ve hapsedilme 
biçiminde hürriyeti bağlayıcı 
cezaya çarptırılma; 

İdam ve ömür boyu hapis 
cezaları; 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 
 

 
 

4 

 

Ceza ve hukuk davalarında 
mahkemelerde ifade verme; 

Ana-baba onayı olmaksızın 
yargı organlarına ya da 
yetkili mercilere şikayette 
bulunma ve tazminat isteme; 

Kendisini etkileyen idari ve 
yargısal işlemlere katılma; 

İsim değişikliği, aile 
ilişkilerinin değişmesi, evlat 
edinme ve vesayet gibi 
konularda onay verme; 

Biyolojik ailesi ile ilgili bilgi 
edinme; 

Vasiyetname yapma ve 
malvarlığına ilişkin işlemleri 
gerçekleştirme ehliyeti; 

Dernek kurma ve derneklere 
üye olma; 

Din seçme ve okullardaki din 
derslerine katılma; 

Alkol ya da denetimli diğer 
maddeleri kullanabilme; 

İstihdam için belirlenen 
asgari yaş ile zorunlu 
eğitimin sona erdiği yaş 
arasındaki ilişki; bunun 
çocuğun eğitim hakkını ne 
biçimde etkilediği; bu 
konudaki uluslararası 
belgelerin ne ölçüde dikkate 
alındığı 
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2. Çocuğun tanımı (madde 1) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Ulusal yasaların aşağıdaki 
konu ve alanlar için 
belirlediği asgari yaş: 

Ana-baba onayı olmaksızın 
hukuki ve tıbbi konularda 
danışmanlık alma; 

Ana-baba onayı olmaksızın 
tıbbi tedavi görme ve 
ameliyat olma; 

Zorunlu eğitim döneminin 
sonu; 

Tehlikeli işler ile yarım ve 
tam zamanlı işler dahil 
olmak üzere bir işe ve 
çalışma yaşamına giriş; 

Evlilik; 

Gönüllü cinsel ilişki; 

Cezai ehliyet; 

Yargı sistemi, iltica statüsü 
talebi, bakım ve sağlık 
kuruluşlarına yerleştirilme 
gibi alanlar dahil olmak 
üzere, tutuklanma, gözaltına 
alınma ve hapsedilme 
biçiminde hürriyeti bağlayıcı 
cezaya çarptırılma; 

İdam ve ömür boyu hapis 
cezaları; 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 
 

 
 

3 

2. Çocuğun tanımı (madde 1) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Ulusal yasaların aşağıdaki 
konu ve alanlar için 
belirlediği asgari yaş: 

Ana-baba onayı olmaksızın 
hukuki ve tıbbi konularda 
danışmanlık alma; 

Ana-baba onayı olmaksızın 
tıbbi tedavi görme ve 
ameliyat olma; 

Zorunlu eğitim döneminin 
sonu; 

Tehlikeli işler ile yarım ve 
tam zamanlı işler dahil 
olmak üzere bir işe ve 
çalışma yaşamına giriş; 

Evlilik; 

Gönüllü cinsel ilişki; 

Cezai ehliyet; 

Yargı sistemi, iltica statüsü 
talebi, bakım ve sağlık 
kuruluşlarına yerleştirilme 
gibi alanlar dahil olmak 
üzere, tutuklanma, gözaltına 
alınma ve hapsedilme 
biçiminde hürriyeti bağlayıcı 
cezaya çarptırılma; 

İdam ve ömür boyu hapis 
cezaları; 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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Ceza ve hukuk davalarında 
mahkemelerde ifade verme; 

Ana-baba onayı olmaksızın 
yargı organlarına ya da 
yetkili mercilere şikayette 
bulunma ve tazminat isteme; 

Kendisini etkileyen idari ve 
yargısal işlemlere katılma; 

İsim değişikliği, aile 
ilişkilerinin değişmesi, evlat 
edinme ve vesayet gibi 
konularda onay verme; 

Biyolojik ailesi ile ilgili bilgi 
edinme; 

Vasiyetname yapma ve 
malvarlığına ilişkin işlemleri 
gerçekleştirme ehliyeti; 

Dernek kurma ve derneklere 
üye olma; 

Din seçme ve okullardaki din 
derslerine katılma; 

Alkol ya da denetimli diğer 
maddeleri kullanabilme; 

İstihdam için belirlenen 
asgari yaş ile zorunlu 
eğitimin sona erdiği yaş 
arasındaki ilişki; bunun 
çocuğun eğitim hakkını ne 
biçimde etkilediği; bu 
konudaki uluslararası 
belgelerin ne ölçüde dikkate 
alındığı 
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Sürece dair Yasalar uygulanırken ayrım 
gözetmeme ilkesi ne şekilde 
uygulanıyor (özellikle kız-
erkek)? 

 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

3. Genel ilkeler (maddeler 2, 3, 6, 12) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesinin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal 4 genel ilke: Ayrım 
gözetmeme; çocuğun yüksek 
yararı; yaşama, hayatta 
kalma ve gelişme hakkı; 
çocuğun görüşlerine saygı 

Bu ilkeler anayasada ve 
yasalarda güvence altına 
alınıyor mu? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

5 

Sürece dair Yasalar uygulanırken ayrım 
gözetmeme ilkesi ne şekilde 
uygulanıyor (özellikle kız-
erkek)? 

 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

3. Genel ilkeler (maddeler 2, 3, 6, 12) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesinin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal 4 genel ilke: Ayrım 
gözetmeme; çocuğun yüksek 
yararı; yaşama, hayatta 
kalma ve gelişme hakkı; 
çocuğun görüşlerine saygı 

Bu ilkeler anayasada ve 
yasalarda güvence altına 
alınıyor mu? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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Sürece dair Yasalar uygulanırken ayrım 
gözetmeme ilkesi ne şekilde 
uygulanıyor (özellikle kız-
erkek)? 

 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

3. Genel ilkeler (maddeler 2, 3, 6, 12) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesinin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal 4 genel ilke: Ayrım 
gözetmeme; çocuğun yüksek 
yararı; yaşama, hayatta 
kalma ve gelişme hakkı; 
çocuğun görüşlerine saygı 

Bu ilkeler anayasada ve 
yasalarda güvence altına 
alınıyor mu? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

5 

Sürece dair Yasalar uygulanırken ayrım 
gözetmeme ilkesi ne şekilde 
uygulanıyor (özellikle kız-
erkek)? 

 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

3. Genel ilkeler (maddeler 2, 3, 6, 12) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesinin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal 4 genel ilke: Ayrım 
gözetmeme; çocuğun yüksek 
yararı; yaşama, hayatta 
kalma ve gelişme hakkı; 
çocuğun görüşlerine saygı 

Bu ilkeler anayasada ve 
yasalarda güvence altına 
alınıyor mu? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3 

2. Çocuğun tanımı (madde 1) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Ulusal yasaların aşağıdaki 
konu ve alanlar için 
belirlediği asgari yaş: 

Ana-baba onayı olmaksızın 
hukuki ve tıbbi konularda 
danışmanlık alma; 

Ana-baba onayı olmaksızın 
tıbbi tedavi görme ve 
ameliyat olma; 

Zorunlu eğitim döneminin 
sonu; 

Tehlikeli işler ile yarım ve 
tam zamanlı işler dahil 
olmak üzere bir işe ve 
çalışma yaşamına giriş; 

Evlilik; 

Gönüllü cinsel ilişki; 

Cezai ehliyet; 

Yargı sistemi, iltica statüsü 
talebi, bakım ve sağlık 
kuruluşlarına yerleştirilme 
gibi alanlar dahil olmak 
üzere, tutuklanma, gözaltına 
alınma ve hapsedilme 
biçiminde hürriyeti bağlayıcı 
cezaya çarptırılma; 

İdam ve ömür boyu hapis 
cezaları; 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 
 

 
 

3 

2. Çocuğun tanımı (madde 1) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Ulusal yasaların aşağıdaki 
konu ve alanlar için 
belirlediği asgari yaş: 

Ana-baba onayı olmaksızın 
hukuki ve tıbbi konularda 
danışmanlık alma; 

Ana-baba onayı olmaksızın 
tıbbi tedavi görme ve 
ameliyat olma; 

Zorunlu eğitim döneminin 
sonu; 

Tehlikeli işler ile yarım ve 
tam zamanlı işler dahil 
olmak üzere bir işe ve 
çalışma yaşamına giriş; 

Evlilik; 

Gönüllü cinsel ilişki; 

Cezai ehliyet; 

Yargı sistemi, iltica statüsü 
talebi, bakım ve sağlık 
kuruluşlarına yerleştirilme 
gibi alanlar dahil olmak 
üzere, tutuklanma, gözaltına 
alınma ve hapsedilme 
biçiminde hürriyeti bağlayıcı 
cezaya çarptırılma; 

İdam ve ömür boyu hapis 
cezaları; 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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Sürece dair Yasalar uygulanırken ayrım 
gözetmeme ilkesi ne şekilde 
uygulanıyor (özellikle kız-
erkek)? 

 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

3. Genel ilkeler (maddeler 2, 3, 6, 12) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesinin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal 4 genel ilke: Ayrım 
gözetmeme; çocuğun yüksek 
yararı; yaşama, hayatta 
kalma ve gelişme hakkı; 
çocuğun görüşlerine saygı 

Bu ilkeler anayasada ve 
yasalarda güvence altına 
alınıyor mu? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

6 

Sürece dair 4 genel ilke: Ayrım 
gözetmeme; çocuğun yüksek 
yararı; yaşama, hayatta 
kalma ve gelişme hakkı; 
çocuğun görüşlerine saygı 

Bu ilkeler yazılı ve yazılı 
olmayan devlet 
politikalarında uygulanması 
için gerekli ortam yaratılıyor 
mu? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 
 

4. Medeni haklar ve özgürlükler (maddeler 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 37(a)) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi’nin Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen bakılması 
gereken tüm konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Bütün çocukların doğumdan 
hemen sonra nüfusa 
kaydedilmeleri için alınan 
önlemler var mı? 

Sınır tanımaksızın bilgi ve 
fikir araştırma, alma ve 
içselleştirme dahil olmak 
üzere çocuğun görüşlerini 
ifade özgürlüğü güvence 
altında mı? 

Çocukların din ve inançlarını 
ifade edebilme özgürlüğü 
güvence altında mı? 

 

 

 

 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 
 

 
 

5 

Sürece dair Yasalar uygulanırken ayrım 
gözetmeme ilkesi ne şekilde 
uygulanıyor (özellikle kız-
erkek)? 

 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

3. Genel ilkeler (maddeler 2, 3, 6, 12) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesinin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal 4 genel ilke: Ayrım 
gözetmeme; çocuğun yüksek 
yararı; yaşama, hayatta 
kalma ve gelişme hakkı; 
çocuğun görüşlerine saygı 

Bu ilkeler anayasada ve 
yasalarda güvence altına 
alınıyor mu? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

5 

Sürece dair Yasalar uygulanırken ayrım 
gözetmeme ilkesi ne şekilde 
uygulanıyor (özellikle kız-
erkek)? 

 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

3. Genel ilkeler (maddeler 2, 3, 6, 12) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesinin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal 4 genel ilke: Ayrım 
gözetmeme; çocuğun yüksek 
yararı; yaşama, hayatta 
kalma ve gelişme hakkı; 
çocuğun görüşlerine saygı 

Bu ilkeler anayasada ve 
yasalarda güvence altına 
alınıyor mu? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

5 

Sürece dair Yasalar uygulanırken ayrım 
gözetmeme ilkesi ne şekilde 
uygulanıyor (özellikle kız-
erkek)? 

 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 

3. Genel ilkeler (maddeler 2, 3, 6, 12) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesinin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve  

ÇHS Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal 4 genel ilke: Ayrım 
gözetmeme; çocuğun yüksek 
yararı; yaşama, hayatta 
kalma ve gelişme hakkı; 
çocuğun görüşlerine saygı 

Bu ilkeler anayasada ve 
yasalarda güvence altına 
alınıyor mu? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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Sürece dair 4 genel ilke: Ayrım 
gözetmeme; çocuğun yüksek 
yararı; yaşama, hayatta 
kalma ve gelişme hakkı; 
çocuğun görüşlerine saygı 

Bu ilkeler yazılı ve yazılı 
olmayan devlet 
politikalarında uygulanması 
için gerekli ortam yaratılıyor 
mu? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 
 

4. Medeni haklar ve özgürlükler (maddeler 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 37(a)) 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi’nin Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen bakılması 
gereken tüm konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Bütün çocukların doğumdan 
hemen sonra nüfusa 
kaydedilmeleri için alınan 
önlemler var mı? 

Sınır tanımaksızın bilgi ve 
fikir araştırma, alma ve 
içselleştirme dahil olmak 
üzere çocuğun görüşlerini 
ifade özgürlüğü güvence 
altında mı? 

Çocukların din ve inançlarını 
ifade edebilme özgürlüğü 
güvence altında mı? 

 

 

 

 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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Sürece dair Nüfus kaydı sosyal ve 
kültürel nedenleri, yerleşim 
birimlerinin uzaklığını, 
göçebe grupların varlığını, 
yerlerinden olmuş kesimleri, 
mültecileri ve mülteci 
statüsü isteyenleri de 
gözeterek mi gerçekleşiyor? 

Çocuklar düşünce, din ve 
vicdan özgürlüğünden ne 
ölçüde yararlanabilmekte? 

Çocuğun dernek kurma ve 
derneğe katılma, barış içinde 
toplanma hakkını güvence 
altına alan önlemler var mı? 
Engeller var mı? 

Bilgiye ulaşımda engeller var 
mı? 

Çocuğun, 13. ve 18. 
maddelerde yer alan 
hususlar ışığında, kendi 
esenliği açısından zararlı 
olabilecek bilgilendirme ve 
materyallerden korunması 
için yasalar nasıl 
uygulanıyor? 

İşkence ve insanlık onurunu 
küçültücü muamele yasağı 
uygulanmasında yaşanan 
sorunlar var mı? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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Sürece dair Nüfus kaydı sosyal ve 
kültürel nedenleri, yerleşim 
birimlerinin uzaklığını, 
göçebe grupların varlığını, 
yerlerinden olmuş kesimleri, 
mültecileri ve mülteci 
statüsü isteyenleri de 
gözeterek mi gerçekleşiyor? 

Çocuklar düşünce, din ve 
vicdan özgürlüğünden ne 
ölçüde yararlanabilmekte? 

Çocuğun dernek kurma ve 
derneğe katılma, barış içinde 
toplanma hakkını güvence 
altına alan önlemler var mı? 
Engeller var mı? 

Bilgiye ulaşımda engeller var 
mı? 

Çocuğun, 13. ve 18. 
maddelerde yer alan 
hususlar ışığında, kendi 
esenliği açısından zararlı 
olabilecek bilgilendirme ve 
materyallerden korunması 
için yasalar nasıl 
uygulanıyor? 

İşkence ve insanlık onurunu 
küçültücü muamele yasağı 
uygulanmasında yaşanan 
sorunlar var mı? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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5. Aile ortamı ve alternatif bakım (maddeler 5, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 25, 27.4)  

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı;  
Genel Yorum I Eğitimin Amaçları; Genel Yorum VII Çocuk Haklarının Erken Çocukluk 
Döneminde Yaşama Geçirilmesi; Genel Yorum IX Engelleriyle Yaşayan Çocukların Hakları; 
Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri 
Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Aile bakımından 
uzaklaştırma ile ilgili yasalar 
yeterli mi? Dört genel ilkeyi 
gözetiyor mu? 

Kurum bakımındaki çocuk 
sayısının düşürülmesi için 
gerekli yasal ve fiziki yapı var 
mı? 

Çocuklara karşı her türlü 
şiddet her ortamda yasak 
mı?  

Şiddet mağduru çocukların 
normal hayatlarına en kısa 
sürede ulaşmaları için 
yasalar yeterli mi? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

Sürece dair Toplumun aile anlayışı, 
çocuğun yüksek yararı ilkesi 
çerçevesinde destekleniyor 
mu? 

Aile danışmanlık hizmetleri 
ve aile destek hizmetleri 
uygulamalarında sorunlar 
var mı?  

Çocuklarla birlikte ve 
çocuklar için çalışan 
meslekten kişiler (örneğin 
öğretmenler ve doktorlar 
gibi) için getirilen zorunlu 
bildirim sistemlerinde 
sorunlar var mı? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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5. Aile ortamı ve alternatif bakım (maddeler 5, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 25, 27.4)  

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı;  
Genel Yorum I Eğitimin Amaçları; Genel Yorum VII Çocuk Haklarının Erken Çocukluk 
Döneminde Yaşama Geçirilmesi; Genel Yorum IX Engelleriyle Yaşayan Çocukların Hakları; 
Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri 
Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Aile bakımından 
uzaklaştırma ile ilgili yasalar 
yeterli mi? Dört genel ilkeyi 
gözetiyor mu? 

Kurum bakımındaki çocuk 
sayısının düşürülmesi için 
gerekli yasal ve fiziki yapı var 
mı? 

Çocuklara karşı her türlü 
şiddet her ortamda yasak 
mı?  

Şiddet mağduru çocukların 
normal hayatlarına en kısa 
sürede ulaşmaları için 
yasalar yeterli mi? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

Sürece dair Toplumun aile anlayışı, 
çocuğun yüksek yararı ilkesi 
çerçevesinde destekleniyor 
mu? 

Aile danışmanlık hizmetleri 
ve aile destek hizmetleri 
uygulamalarında sorunlar 
var mı?  

Çocuklarla birlikte ve 
çocuklar için çalışan 
meslekten kişiler (örneğin 
öğretmenler ve doktorlar 
gibi) için getirilen zorunlu 
bildirim sistemlerinde 
sorunlar var mı? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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Şiddet mağduru çocukların 
normal hayatlarına en kısa 
sürede ulaşmaları için 
gerekli ortam yaratılıyor mu? 

 

6. Temel sağlık ve refah (maddeler 18, 23, 24, 26, 27),  

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Genel Yorum III HIV/AIDS ve Çocuk Hakları; Genel Yorum IV Çocuk Hakları Sözleşmesi 
Bağlamında Ergen Sağlığı ve Gelişimi; Genel Yorum VII Çocuk Haklarının Erken Çocukluk 
Döneminde Yaşama Geçirilmesi;  

 

Genel Yorum IX Engelleriyle Yaşayan Çocukların Hakları; Çocuk Hakları Komitesi’nin 
Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Çocukların ve ergenlerin 
sağlık haklarının (üreme 
sağlığı da dahil) güvence 
altına alınması konusunda 
yasal ve fiziksel yapı yeterli 
mi? Bu yapı Sözleşme’nin 
dört genel ilkesini gözetiyor 
mu? 

Temel sağlık hizmetleri ile 
ilgili yasal ve fiziksel yapı 
yeterli mi? 

Sosyal sigorta dahil olmak 
üzere çocukların sosyal 
güvenlikten yararlanma 
hakkının tanınması için yasal 
yapı var mı? 

 

 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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Şiddet mağduru çocukların 
normal hayatlarına en kısa 
sürede ulaşmaları için 
gerekli ortam yaratılıyor mu? 

 

6. Temel sağlık ve refah (maddeler 18, 23, 24, 26, 27),  

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı; 
Genel Yorum III HIV/AIDS ve Çocuk Hakları; Genel Yorum IV Çocuk Hakları Sözleşmesi 
Bağlamında Ergen Sağlığı ve Gelişimi; Genel Yorum VII Çocuk Haklarının Erken Çocukluk 
Döneminde Yaşama Geçirilmesi;  

 

Genel Yorum IX Engelleriyle Yaşayan Çocukların Hakları; Çocuk Hakları Komitesi’nin 
Türkiye Sonuç Gözlemleri  

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen tüm bakılması 
gereken konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Çocukların ve ergenlerin 
sağlık haklarının (üreme 
sağlığı da dahil) güvence 
altına alınması konusunda 
yasal ve fiziksel yapı yeterli 
mi? Bu yapı Sözleşme’nin 
dört genel ilkesini gözetiyor 
mu? 

Temel sağlık hizmetleri ile 
ilgili yasal ve fiziksel yapı 
yeterli mi? 

Sosyal sigorta dahil olmak 
üzere çocukların sosyal 
güvenlikten yararlanma 
hakkının tanınması için yasal 
yapı var mı? 

 

 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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Sürece dair Zihinsel ya da fiziksel engelli 
çocukların kendi ayakları 
üzerinde durmasını ve 
saygınlığını sağlayacak 
koşullarda eksiksiz ve insana 
yakışır bir yaşam sürmesi 
için gerekli ortam sağlanıyor 
mu? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Eğitim, boş zaman ve kültürel etkinlikler (maddeler 28, 29, 31);  

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı;  
Genel Yorumu I Eğitimin Amaçları; Genel Yorum VII Çocuk Haklarının Erken Çocukluk 
Döneminde Yaşama Geçirilmesi; Genel Yorum VIII  Çocukların fiziksel cezalardan veya 
cezalandırmanın zalimce veya aşağılayıcı diğer biçimlerinden korunma hakkı; Genel Yorum 
IX Engelleriyle Yaşayan Çocukların Hakları; Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç 
Gözlemleri  
 

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen bakılması 
gereken tüm konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Yasal, idari ve bütçeyle ilgili 
olanlar dahil, çocuğun eğitim 
hakkının tanınması ve bu 
hakkın tedrici biçimde ve 
fırsat eşitliği temelinde 
yaşama geçirilmesi için 
yapılanlarda sorunlar var 
mı? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
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Sürece dair Zihinsel ya da fiziksel engelli 
çocukların kendi ayakları 
üzerinde durmasını ve 
saygınlığını sağlayacak 
koşullarda eksiksiz ve insana 
yakışır bir yaşam sürmesi 
için gerekli ortam sağlanıyor 
mu? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Eğitim, boş zaman ve kültürel etkinlikler (maddeler 28, 29, 31);  

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı;  
Genel Yorumu I Eğitimin Amaçları; Genel Yorum VII Çocuk Haklarının Erken Çocukluk 
Döneminde Yaşama Geçirilmesi; Genel Yorum VIII  Çocukların fiziksel cezalardan veya 
cezalandırmanın zalimce veya aşağılayıcı diğer biçimlerinden korunma hakkı; Genel Yorum 
IX Engelleriyle Yaşayan Çocukların Hakları; Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç 
Gözlemleri  
 

Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen bakılması 
gereken tüm konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Yasal, idari ve bütçeyle ilgili 
olanlar dahil, çocuğun eğitim 
hakkının tanınması ve bu 
hakkın tedrici biçimde ve 
fırsat eşitliği temelinde 
yaşama geçirilmesi için 
yapılanlarda sorunlar var 
mı? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 

 
 

 
 

11 

Okul sisteminde değişik 
öğrencilerin (engelli, 
hiperaktif, sokakta 
yaşayan/çalışan, üstün 
yetenekli, kurumdaki çocuk, 
hasta çocuk, kanunla ihtilafa 
düşmüş çocuk, vb) ve değişik 
ihtiyaçları doğrultusunda 
okul öğretmen sayısı ve 
çeşitliliği konusunda 
sorunlar var mı? 

Yasalar ve yazılı/sözlü devlet 
politikaları, ilgili devlet bütçe 
bölümleri çocukların 
dinlenme ve kişisel zaman, 
yaşına uygun oyun ve 
eğlence etkinliklerine 
katılma, sanat ve kültür 
etkinliklerine serbestçe 
katılmayı bir hak olarak 
güvence altına alıyor mu? 

örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

Sürece dair Eğitimin parasız sağlanması 
konusundaki sorunlar (gizli 
ücretler)? 

Ayrım gözetmeme, çocuğun 
yüksek yararı, görüşlerinin 
dinlenmesi ve dikkate 
alınması, azami yaşam ve 
gelişme genel ilkeleri 
çerçevesinde eğitim hakkına 
ulaşım ile ilgili sorunlar var 
mı? 

Eğitim çocuğun kişiliğine, 
yeteneklerine, azami zihinsel 
ve fiziksel gelişimine yönelik 
saygının geliştirilmesini 
destekliyor mu?  

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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Okul sisteminde değişik 
öğrencilerin (engelli, 
hiperaktif, sokakta 
yaşayan/çalışan, üstün 
yetenekli, kurumdaki çocuk, 
hasta çocuk, kanunla ihtilafa 
düşmüş çocuk, vb) ve değişik 
ihtiyaçları doğrultusunda 
okul öğretmen sayısı ve 
çeşitliliği konusunda 
sorunlar var mı? 

Yasalar ve yazılı/sözlü devlet 
politikaları, ilgili devlet bütçe 
bölümleri çocukların 
dinlenme ve kişisel zaman, 
yaşına uygun oyun ve 
eğlence etkinliklerine 
katılma, sanat ve kültür 
etkinliklerine serbestçe 
katılmayı bir hak olarak 
güvence altına alıyor mu? 

örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

Sürece dair Eğitimin parasız sağlanması 
konusundaki sorunlar (gizli 
ücretler)? 

Ayrım gözetmeme, çocuğun 
yüksek yararı, görüşlerinin 
dinlenmesi ve dikkate 
alınması, azami yaşam ve 
gelişme genel ilkeleri 
çerçevesinde eğitim hakkına 
ulaşım ile ilgili sorunlar var 
mı? 

Eğitim çocuğun kişiliğine, 
yeteneklerine, azami zihinsel 
ve fiziksel gelişimine yönelik 
saygının geliştirilmesini 
destekliyor mu?  

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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8. Özel koruma önlemleri (maddeler 22, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40). 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı;  
Genel Yorum VI Refakatsiz ve Ayrılmış Çocuklarla İlgili Olarak Menşe Ülkeleri Dışında 
Gözetilecek Hususlar; Genel Yorum VIII  Çocukların fiziksel cezalardan veya 
cezalandırmanın zalimce veya aşağılayıcı diğer biçimlerinden korunma hakkı; Genel Yorum 
IX Engelleriyle Yaşayan Çocukların Hakları; Genel Yorum X Çocuk Adaletinde Çocuk Hakları; 
Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  
Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen bakılması 
gereken tüm konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Sığınmacı ve mülteci 
çocuklar ile ilgili eğitim ve 
sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları konusunda 
yeterli yasal, fiziki, idari 
düzenleme var mı? 

Hakkında ceza yasasını ihlal 
iddiası  ya da suçlaması 
bulunan her çocuğun sahip 
olduğu güvenceler yeterli 
mi?  

Yasal, eğitsel ve sosyal 
nitelikte olanlar dahil, 
çocuğu, cinsel sömürü ve 
istismarın her biçiminden 
korumak, satılmasını, 
kaçırılmalarını önlemek 
amacıyla alınan önlemler 
yeterli mi? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

Sürece dair Sığınmacı ve mülteci 
çocuklar ile ilgili eğitim ve 
sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları konusunda 
uygulamalarda sorunlar var 
mı? 

Çocuk adalet sistemi 
uluslararası standarlara 
uygun mu? Sorun alanları 
nelerdir? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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8. Özel koruma önlemleri (maddeler 22, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40). 

Kaynak: Çocuk Hakları Komitesi Periodik Raporlama Kılavuzu; ÇHS Uygulama El Kitabı;  
Genel Yorum VI Refakatsiz ve Ayrılmış Çocuklarla İlgili Olarak Menşe Ülkeleri Dışında 
Gözetilecek Hususlar; Genel Yorum VIII  Çocukların fiziksel cezalardan veya 
cezalandırmanın zalimce veya aşağılayıcı diğer biçimlerinden korunma hakkı; Genel Yorum 
IX Engelleriyle Yaşayan Çocukların Hakları; Genel Yorum X Çocuk Adaletinde Çocuk Hakları; 
Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye Sonuç Gözlemleri  
Dikkat edilmesi gereken bazı konular (lütfen bakılması 
gereken tüm konular için raporlama kılavuzuna ve ÇHS 
Uygulama El Kitabı’na bakınız) 

HDK Notları ve Önerileri 

Yapısal Sığınmacı ve mülteci 
çocuklar ile ilgili eğitim ve 
sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları konusunda 
yeterli yasal, fiziki, idari 
düzenleme var mı? 

Hakkında ceza yasasını ihlal 
iddiası  ya da suçlaması 
bulunan her çocuğun sahip 
olduğu güvenceler yeterli 
mi?  

Yasal, eğitsel ve sosyal 
nitelikte olanlar dahil, 
çocuğu, cinsel sömürü ve 
istismarın her biçiminden 
korumak, satılmasını, 
kaçırılmalarını önlemek 
amacıyla alınan önlemler 
yeterli mi? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 

Sürece dair Sığınmacı ve mülteci 
çocuklar ile ilgili eğitim ve 
sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaları konusunda 
uygulamalarda sorunlar var 
mı? 

Çocuk adalet sistemi 
uluslararası standarlara 
uygun mu? Sorun alanları 
nelerdir? 

Sonuç ve etkileri (sorunların 
çocukların günlük 
hayatındaki 
sonuçları/etkileri?) 

Yöntem ve önlemler (öneriler 
ve hangi yöntemle 
yapılmalı?) 

Sorumlular (hükümet 
örgütleri içinde kimler 
sorumlu?) 
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Çocukların ekonomik 
sömürüsü, eğitimi açısından 
zararlı ya da eğitimini 
engelleyici nitelikte olan ya 
da çocuğun sağlığı, 
bedensel, zihinsel, ruhsal, 
ahlaki ya da toplumsal 
gelişmesi açısından risk 
taşıyan işlerde (evlerde 
hizmetçilik yapanlar, tarım 
kesiminde ve özel aile 
işlerinde çalışanlar dahil) 
çalışması ile ilgili sorunlar 
var mı? 

Çocukların narkotik ve 
psikotropik maddelerin 
kullanımından korunmaları 
ile ilgili sorunlar var mı? 

 

68
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Ek 6. Lobi Çalışması
Aracın adı: LOBİ

Amacı: Savunduğunuz bir fikre, girişime bir başka kişinin inanmasını sağ-
lamak ve sahip olduğu olanakları bu fikri ya da girişimi desteklemek üzere kul-
lanmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Nerelerde kullanılır?: Lobi faaliyeleri ağırlıklı olarak karar verme meka-
nizmasında  yer alan kişilere yönelik olarak kullanılır.

Nasıl kullanılır?: Etkili bir lobi faaliyeti gerçekleştirmek için bir ön hazırlı-
ğın yapılması gerekir. Lobi faaliyetlerinde en önemli konulardan biri etkilene-
cek kişinin korkmamasını ve karşıt bir düşünceye sahip olmamasını sağlamak, 
aksine, olumlu yönde etkileyebilmektir. 

Lobi faaliyetlerinin hedef grupları birincil olarak kişilerdir. Bu kişilerin ele 
aldığınız sorunun ortadan kaldırılmasında  oynadıkları rolün lobi faaliyetine gi-
rilmeden önce tespit edilmesi gerekir.  Amacımızın o kişiyi sahip olduğu konum 
ve olanaklar nedeniyle sorunun çözümünde oynayacağı rolü olumlu bir biçimde 
yerine getirmesini sağlamak olduğunu aklımızda tutmalıyız. 

Ön hazırlık devresi aşağıda listelenen çalışmaların gerçekleştirilmesini içe-
rir:

• hedef aldığımız kişinin etkilenmesi  ve sorunun çözümü için önerilen yön-
teme inanmasını sağlayacak soruna odaklı ve çözümün ortaya çıkaracağı 
etkileri net bir biçimde anlatan bir bilgi setinin hazırlanması; 

• etkilenecek kişinin kim olduğu, sorunun çözümündeki  görevi ve o zamana  
kadar bu rolü nasıl yerine getirdiğine ilişkin bir bilginin toplanması;  

• temsil ettiğimiz kuruluşun bu sorun ile ilişkisin belirten ve sorunu nasıl ele 
aldığına dair bir tanıtım belgesinin hazırlanması. 

 Lobi faaliyetinde bulunduğunuzda,

• Kendinizi açık bir biçimde tanıtın,

• Konuşmalarınızda kendinize ait kelimeleri kullanın, 

• Konuyu genellemelere kaçmadan, somut olarak anlatın,

• Konuştuğunuz kişinin yaptıkları konusunda bilgi sahibi olduğunuzu, ve 
olumlu işleri için kendisini takdir ettiğinizi samimi bir biçimde ifade edin.

Avantaj/dezavantajları: Lobi faaliyetlerinin temel dezavantajı, sadece kişile-
re yönelik olması ve sistemin bir bütün olarak değişmesini sağlama konusunda 
yetersiz oluşudur. 

Avantajı ise, kişileri etkileme kapasitesinin gücü nedeniyle sisteme dair de-
ğişikliklerde etkilenen kişilerin oynayacağı roldür. 
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Ek 7. Savunuculuk Aracı olarak Yargının İzlenmesi
Aracın Adı: Yargının İzlenmesi12

Yargılamanın izlenmesi, yargı sürecinde şeffaflığı arttırarak, aleni yargı 
hakkının yaşama geçirilmesini desteklemek, reform gerektiren alanları işaret 
etmek ve reformlara yön göstermek amacını taşır. 

Bir yargılamanın izlenmesi programı, tekil vakalarda yargının idaresi ko-
nusunda nesnel bilgiler toplayan, bu bilgileri yaygınlaştıran ve yargı sisteminin 
daha geniş anlamla işleyişi konusunda sonuçlar çıkartan bir teşhis aracıdır. 
Yargılamanın izlenmesi programları, odaklanmış gözlemlerle, yargı sisteminde 
hüküm süren uygulamalar ve koşullar konusunda sistematik biçimde bilgi top-
lar. Toplanan bilgilerin yaygınlaştırılması söz konusu olduğunda ise, yargılama-
nın izlenmesi programları tüm paydaşların dikkate alacakları nesnel bulgular 
ve sonuçlar sağlar. Bir programın dile getirdiği tavsiyeler ve tanıtım-savunu ça-
lışmaları da devlet yetkililerine, görevlilere ve diğer paydaşlara harekete geç-
meleri ve bu sonuçlara uygun reformları gerçekleştirmeleri için yol gösterir, 
onları bu yönde etkiler. Yargılamanın izlenmesi programları bu yoldan belirli bir 
yargı sisteminin bölümlerinin işleyişine ilişkin bir değerlendirme yapma imkânı 
sağlar ve böylece nesnel gerçekler temelinden hareket edilirken diğer yandan 
yargı reformu çabalarına da yön kazandırılmış olur. 

Herhangi bir kuruluş, işe başlarken genellikle yargılamanın izlenmesi prog-
ramının yargı reformu sürecini nasıl destekleyebileceğine ilişkin bir ön fikirden 
hareket edecektir. Çoğu durumda, adalet sisteminin idaresi ile ilgili birtakım 
özel sorunlar daha baştan belirlenmiştir ve ülkedeki koşullara ilişkin belirli 
bilgiler toplanmıştır. Ancak, böyle olduğu durumlarda bile, programın neyi he-
deflediğini belirlemek ve duruma en uygun odağı, ölçeği ve program süresini 
değerlendirmek için ayrıntılı bir ön değerlendirme gerekecektir. 
• Adalet sistemi içindeki vakaların izlenmesi ve bunların insan hakları ve adil 

yargılama standartlarına uygunluk dahil uluslararası standartlara uygunlu-
ğunun değerlendirilmesi;

• Sürmekte olan reformları desteklemek ve duyarlı birtakım noktaları be-
lirlemek amacıyla ceza adaleti uygulamaları konusunda güvenilir bilgiler 
toplanması ;

• İnsan kaçakçılığına, aile içi şiddete ve rüşvet vakalarına özel önem vererek 
adil yargılama standartları konusunda izleme yapıp bilgi yayma ve gerek ulus-
lararası gerekse ulusal aktörler arasında bu konuda duyarlılık geliştirme
Adalet sisteminin işleyişini değerlendirmeye veya ceza adaleti alanında di-

ğer sorunları hedeflemeye ek olarak,  diğer amaçlar da bunlar kadar önem 
taşıyabilir.  Örneğin, kapasite geliştirme konusuna da öncelik tanınabilir. Eğer 
öncelik kapasite geliştirmede ise, programlar başlıca hedef olarak ulusal izle-
yicileri istihdam edip eğitebilirler, diğer HDK’larla ortaklıklar oluşturabilirler 
veya bir iç izleme grubunun veya ağının oluşturulmasını kolaylaştırabilirler.

 Programlar, yargılamanın izlenmesini ayrıca yargı sistemini açık duruşma 
ve diğer adil yargılama standartları konusunda duyarlılaştırma ve açık duruş-
ma hakkını pratikte yaygınlaştırma amacıyla da kullanılabilir. 

12 Yargılamanın İzlenmesi,Uygulamacılar için Başvuru Kitabı , AGIT Demokratik Kurumlar ve İnsan 
Hakları Ofisi (ODIHR) tarafından yayınlanmıştır. Al. Ujazdowskie 19, 00-557 Varşova, Polonya , 
www.osce.org/odihr
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Ek 8. Savunuculuk Aracı olarak Bütçenin İzlenmesi
Bütçenin izlenmesi13

Hükümetlerin insan hakları yükümlülüklerine uyma konusundaki kararlılığı 
ulusal (ve yerel) politikalarla somutlaştırılmalı ve bu politikalar hükümetlerin 
(genel) bütçelerinde karşılığını bulmalıdır. Bu bağlamda, hükümetin insan hak-
ları yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek isteyenler, hükü-
met bütçelerine yansıdığı biçimiyle hükümetin gelirlerine, bütçe tahsisleri ve 
harcamalarına bakmalıdır.

Bütçe analizi insan hakları çalışmalarına pek çok şekilde katkı sağlaya-
bilir:

• İnsan haklarının ahlaki gücü ile bütçe analizinin teknik (ve gizemli) gücünün 
bir araya gelmesi, insan hakları alanında çalışan kişilerin çok daha ikna edi-
ci kanıt ve savları ortaya koymasını sağlayabilecektir.

• Bütçe analizi çalışmaları, harcamalardaki yetersizlikleri, fonlardaki yanlış 
yönlendirmeleri ya da harcamaların hükümetlerin insan hakları yüküm-
lülüklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını tam olarak ortaya koyabil-
mektedir. Özellikle de, hükümetlerin “negatif” yükümlülüklerinden ziyade 
(bir şey yapmaktan kaçınma yükümlülüklerinden), “pozitif” yükümlülükleri 
(yerine getirme yükümlülükleri) açısından bu durum geçerlidir.

• Bütçe analizi çalışmaları hükümet kaynaklarının ne ölçüde etkili kullanıldı-
ğının belirlenmesinde yardımcı olur. Hükümetler, çoğunlukla ilgili yüküm-
lülüklerini yerine getirmek için yeterli kaynakları olmadığını iddia ederler. 
Kaynaklar her zaman kısıtlı olduğundan, bu kısıtlı kaynakların azami etkiyi 
sağlayacak şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bütçe analizi, 
fonların hükümetin bir düzeyinden diğerine aktarılırken nerede tıkandığının 
ya da nerede eridiğinin belirlenmesine yardımcı olur. 

• İnsan hakları örgütleri, hükümetlerin haklarla ilgili yükümlülüklerini gerek-
tiği gibi yerine getirmesi için yeni bir program ya da bir projenin başlatılma-
sını önerebilir. Bu önerilere karşılık hükümetler, örgütlerin maliyetleri dik-
kate almadığını savunabilmektedir. Bununla birlikte, söz konusu projelerin 
toplam maliyeti hesaplanmış, bu anlamda üzerinde çalışılmış ve bütçelen-
dirilmiş olarak ve bu bütçe için gerekli kaynakların nereden bulunacağına 
dair somut önerilerle birlikte hükümetlere sunulması, önerilerinin özellikle 
ilgili bakanlıklar tarafından çok daha fazla ciddiye alınmasını sağlayabilir.

• Bütçe analizinin sonuçları insan hakları savunucularının kullandıkları sa-
vunuculuk stratejileri ile bütünleştirilebilir ve böylelikle süreç içerisinde bu 
stratejiler daha etkili hale gelebilir. Örneğin, yasama organı bütçe verileri 

13 DIGNITY COUNTS, İnsan Haklarının Geliştirilmesi için Bütçe Analizi Rehberi, Fundar ve Inter-
national Budget Project, Uluslararası Bütçe Projesi, International Human Rights Internship 
Program,Uluslararası İnsan Hakları Staj Programı
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konusunda yeteri kadar ehil olmayabilir ya da hükümet bütçesinin ayrın-
tılarını gerektiği gibi anlamamış olabilir. Bazı harcamaların insan hakları 
açısından taşıdığı önem ve anlamın ortaya konması yasama organını des-
tekleyen bir faaliyet olacaktır; böylelikle, savunucuların daha sonra suna-
cakları önerilere daha olumlu bakılacaktır. Mahkemelerin de, kanıt olarak 
bütçe analizi çalışmasıyla elde edilen verileri içeren insan hakları savlarını 
dikkate aldıkları anlaşılmaktadır. Ancak, bütçe çalışmalarının savunuculuk 
faaliyetlerini güçlendirdiği alanlar yalnızca yasama organı ve mahkemeler 
değildir. Topluluklar da, basit veriler üzerinden yerel düzeydeki hükümet 
harcamalarının düzenlenmesine ilgi göstermeye başlamışlardır. Zira, bu 
fonların günlük hayatlarını ne şekilde etkilediğini görebilmektedirler.
Nasıl yapılır:

• Belirli bir vaka, durum ya da sektör saptayın (örneğin sağlık veya eğitim) ve 
bu bağlamda bir örnek vaka çalışması hazırlayın.

• İnsan hakları standartları ve olası hak sorunlarının belirlenmesinden sonra 
diğer verileri toplayabilir ya da bütçe verilerine bakabilirsiniz. Her iki du-
rumda da hükümet bütçesinin vaka/olay/sektörle ilişkisini tanımlamalı ve 
bütçe verilerinin haklarla ilgili konularla ilgisini ölçmek için ön bir analiz 
yapmalısınız. Ayrıca, muhtemelen bütçe dışındaki diğer verilerin (örneğin, 
istatistiki bilgilerin) toplanmasına ve analizine ihtiyaç duyulacaktır. Bunla-
rın hepsi bir araya getirildikten sonra hak standartlarına geri dönerek de-
rinlemesine analize başlayabilirsiniz. Bundan sonra aynı aşamayı izleyerek 
daha kapsamlı bir bütçe analizi yapın ve daha fazla bilgi toplayın. Bu süreç, 
durum/vaka/sektör ve haklar ve bütçe sorunları ile ilgili net bir sonuca ula-
şıncaya kadar tekrar edilir.

• Bulgularınızı kaydedin
• Elde ettiğiniz bulguları kullanarak bir savunuculuk stratejisi geliştirin.
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Ek 9. Örnek Savunuculuk Çalışması
Ankara Çocuk Hakları Platformu 
Ankara Çocuk Hakları Platformu Hangi Amaçla ve Kimler Tarafından Kurulmuştur?

Ankara Çocuk Hakları Platformu, Türkiye’de insan hakları çerçevesinde tüm 
çocukların haklarının öncelik taşıdığı, yüksek yararının gözetildiği, kendilerini 
ilgilendiren her konuda söz sahibi olduğu, kararlara etkin katılım gösterebil-
diği, demokratik bir toplumsal yapının oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 
bir araya gelen Hükümet Dışı Kuruluşların oluşturduğu bir platformdur.

1995 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni onaylayarak 
bu yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eden Türkiye’de çocuk hakları ih-
lallerinin birçok alanda sürmesi; çocuk ve çocuk hakları ile ilgili çalışmalar 
sürdüren Ankara’daki bazı Hükümet Dışı Kuruluşların, “çocuk hak sahibi bir 
bireydir!” temel yaklaşımı doğrultusunda çocuk hakları ihlallerinin önlenmesi 
ve çocuk haklarının korunması konusunda etkin olma ihtiyacıyla birlikte hare-
ket etmek istemesi Ankara Çocuk Hakları Platformu’nun oluşturulmasındaki 
temel motifi oluşturmuştur.

Ankara’da çocuk hakları ile ilgili çalışmalar yapan HDK ve meslek örgüt-
lerinin oluşturduğu Ankara Çocuk Hakları Platformunun misyonu, tanımladığı 
vizyon çerçevesinde; çocuk ve çocuk hakları alanında etkinlik gösteren örgütler 
arasında iletişimi, işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmek, çocuk hakları ihlalleri 
konusunda savunuculuk çalışmalarını güçlendirmek, diğer hak temelli örgüt-
leri ve kamu idaresi başta olmak üzere kamuoyunu çocuk hakları ve çocuğun 
katılımı konusunda duyarlı hale getirmek, çocuk haklarının ve çocuğun katılı-
mının önündeki engelleri kaldırmak üzere çocukları ve ilgili tüm tarafları güç-
lendirmektir.

Platformun Üyeleri

• Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu

• Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

• Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uy-
gulamaları İzleme Derneği

• Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

• Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi

• Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Ankara Şubesi

• Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

• Uluslararası Çocuk Merkezi

Çocuğa Yönelik Şiddete Son Kampanyası 

Ekim 2006’da yayımlanan Çocuğa Karşı Şiddet Küresel Araştırma 
Raporu’ndan sonra Platform 2007 yılından bu yana bu raporda verilen önerile-
rin uygulamasının izlenmesi ve raporlanması için “Çocuğa Yönelik Şiddete Son” 
Kampanyasını yürütmektedir.
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Kampanyanın Amacı Nedir?
Çocuğa Karşı Şiddete Son Kampanyası çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve 

sona erdirilmesi amacını taşımaktadır.
Çocuğa karşı şiddetin önlenmesine dair son zamanlarda gerçekleştirilen 

en önemli çaba 12 Ekim 2001 yılında Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin uy-
gulamasının izlenmesi ile yetkili Çocuk Hakları Komitesi’nin “Genel Tartışma 
Günleri” sonucu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nden (BMGS) talep ettiği 
“Çocuğa Karşı Şiddet Küresel Araştırması”dır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Prof. Dr. Paulo Sergio Pinheiro’yu araş-
tırmanın Çocuğa Karşı Şiddet Bağımsız Uzmanı olarak 12 Şubat 2003’te atadı. 
Araştırma Prof. Pinheiro’nun koordinatörlüğünde ve B.M. İnsan Hakları Yük-
sek Komiserliği, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü ortaklığında 2003–2006 yılları 
arasında gerçekleşti. Devletlerin Prof. Pinheiro’nun gönderdiği soru kağıdına 
yanıtları, hükümetler arası ve hükümet dışı kuruluşlararası bölgesel danışma 
toplantıları ve çocukların katılımının sağlandığı toplantılar sonucunda hazırla-
nan rapor Ekim 2006’da yayımlandı. 

Raporda çocuğa karşı şiddetin boyutlarının büyüklüğü ortaya konulurken, 
çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve ortadan kalkması için bir seri çözüm öneri-
leri de sunuluyor. Bunlardan birisi ülkelerde konuyla ilgili bilgilendirme çalış-
malarının yaygınlaştırılması ve Çocuk Haklarına dair Sözleşme ve diğer insan 
hakları sözleşmeleri çerçevesinde Araştırma Raporu’nda sunulan çözüm öne-
rilerinin uygulamasının izlenmesinin yapılması idi. 

Bu konuda HDK’lara çok iş düşmektedir. Bir HDK güç birlikteliği olan An-
kara Çocuk Hakları Platformu da bu nedenle Türkiye’de çocuğa karşı şiddetin 
önlenmesi ve sona erdirilmesi için bir kampanya çalışmasına başladı.

Çocuğa Karşı Şiddet Nedir? Nasıl Önlenir?
Şiddet, yeni bir olgu değildir. Güçlü ve güçsüz arasında tarih boyunca ya-

şanmış ve yaşanmaya devam eden bir olgudur. Genel olarak fiziksel gücün ve 
erkin, tehdit mahiyetinde ya da fiili olarak, yaralanma,  ölüm, psikolojik zarar, 
gelişme bozukluğu ya da yoksunluğu gibi sonuçlara yol açan ya da böyle sonuç-
lar vermesi muhtemel biçimlerde kasıtlı kullanımı olarak tanımlanıyor. Çocuğa 
yönelik şiddet de bu kapsamda tanımlanmaktadır. 

Gelişen insan hakları felsefesi ve uluslararası insan hakları hukuku çerçe-
vesinde oluşan ayrım gözetmeme ve eşitlik ilkeleri güçsüzlerin korunması ve 
gücün kontrol altında tutulması için insani ve hukuki çerçeveyi sağlamaktadır. 
Bu çerçeve içinde HDK’lar,  hak sahipleri (bireyler, çocuklar, kadınlar, yaşlı-
lar, engelliler, vb) ile yükümlülük sahipleri (devletler, devlet kuruluşları, yöne-
timler) bir araya gelerek yapıcı bir diyalog ortamı yaratmaya çalışarak şiddetin 
sona erdirilmesi için katkı vermelidirler.

BM 2006 Çocuklara Yönelik Şiddet Raporu, şiddetin kavranması ve önlen-
mesinde ekolojik yaklaşımın benimsenmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Bu 
yaklaşım, insanların birbiriyle ilişkili veya “yerleşik” bir dizi ortamda edimde 
bulunduklarını söylemektedir. Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için de ilgili 
risk etmenlerinin her düzeyde ve aynı anda ele alınması gerekmektedir.
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Kampanya Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlikler Neler?
Kampanya kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler :

1- Çocuğa Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi İçin Kamuoyunda Duyarlılık 
Oluşturulması Amacıyla;
• Web Sitesi oluşturulması

• Görsel Malzemelerin Oluşturulması

2- Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması İçin Yasama 
ve Yürütmenin Harekete Geçmesini Sağlamak Amacıyla;
• İmza Kampanyası: Avrupa Konseyi üye ülkeler 2009 yılına kadar çocuğa yö-

nelik şiddetin yasaklanmasını öngören yasayı çıkartacak. Türkiye’de de bu 
yasanın çıkması talebini dile getirecek bir imza kampanyası hazırlanacaktır.

• Lobi ve Diyalog çalışmaları: Yasama organına ve uluslararası mekanizma-
lara yönelik lobi ve diyalog çalışmaları gerçekleştirilecektir.

• TBMM’de milletvekilleriyle birlikte gerçekleştirilecek “Çocuğa Yönelik Şid-
dete Son Vermede Yasama ve STK İşbirliği” arama toplantısı

• “Çocuğa Yönelik Şiddete Son” Raporu

Kampanya Kapsamında Milletvekilleriyle Birlikte Gerçekleştirilmek İste-
nen İşbirliği Toplantısının Amacı Nedir?

Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Türkiye mevzuatındaki mevcut 
durumu ortaya koymak, uluslararası insan hakları standartlarına göre var olan 
boşlukları açığa çıkarmak ve bu boşlukların ortadan kaldırılması için eylem 
planı oluşturmak amacıyla bir arama toplantısı yapılacaktır.

Kampanya Ne Zamana Kadar Devam Edecek?
Kampanya 2010 yılına kadar devam edecektir. Bu tarihte Türkiye’de B.M.’ye 

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesine ilişkin “Ülke Raporu”nu vermesi gerek-
mektedir. Kampanya kapsamında bu konunun gündeme alınması ve raporun 
hazırlanması için kamuoyu baskısı oluşturulacaktır.
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Ek 10. Örnek Çocuk Koruma Politikası
Save The Children14:
Çocuk Koruma Politikası15 
Vizyon 
Save the Children, 

• her çocuğa saygı gösteren ve değer veren 
• çocukları dinleyip onlardan öğrenen 
• bütün çocukların umut ve fırsat sahibi oldukları 

bir dünya arzulamaktadır.  

Misyon
 “Save the Children” çocuk hakları için mücadele eder. Tüm dünyada çocuk-

ların yaşamlarında kalıcı iyileşmeler sağlamayı amaçlar. 

Giriş
Taraf Devletler, çocuğu, her tür fiziksel veya zihinsel şiddetten, zarardan, 

suiistimalden, ihmal veya ihmalkar muameleden, cinsel nitelikte olanlar da da-
hil her tür istismardan koruyacaklardır.   (B.M. Çocuk Haklarına dair Sözleşme 
(1989), Madde 19) 

International Save the Children Alliance üyelerinin, çocuk istismarının ön-
lenmesi ve çocukların korunması konusunda ortak taahhütleri vardır. Çocukla-
rın suiistimali ve istismarı tüm dünyada, bütün ülkeler ve toplumlarda görülen 
bir olgudur. 

Burada dile getirilen politik ilkeler belgesi, ortak değerleri, ilkeleri ve inanç-
ları ortaya koymakta ve çocukları koruma taahhüdümüzün yerine getirilmesi 
açısından atılacak adımları anlatmaktadır. 

Politik ilkeler belgesi, International Save the Children Alliance üyelerinin 
2003 yılı Mayıs ayında yaptıkları üyeler toplantısında benimsenmiştir. 

Çocukları Koruma Taahhüdümüz
Değerlerimiz, ilkelerimiz ve inançlarımız 

• Her tür çocuk istismarı aynı zamanda çocuk hakları ihlalidir.

• Suistimal ve istismardan korunma açısından bütün çocuklar eşit haklara 
sahiptir.

• Bütün çocukların durumu, B.M. Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de yer alan 
hakların geliştirilmesiyle iyileştirilmelidir. Bunların arasında suiistimal ve 
istismardan korunma hakkı da yer alır.

14 International Save the Children Alliance 29 ülkedeki üyeleri ve 100 ülkede yürütülen programlarıy-
la dünyanın önde gelen bağımsız çocuk hakları kuruluşudur. 

15 © International Save the Children Alliance, August 2003, REGISTERED CHARITY NO.10768220. 
Bu metin, Ankara Çocuk Hakları Platformu oluşturma çalışmaları çerçevesinde Sivil Toplum Ge-
liştirme Merkezi (STGM) tarafından çevirtilmiş ve redaksiyonu Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) 
tarafından yapılmıştır.
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• Çocuk istismarı hiçbir zaman kabul edilemez.

• Birlikte/kendileri için çalıştığımız çocukları korumak görevimizidir. 

• Ortak olarak diğer kuruluşlarla birlikte çalıştığımız durumlarda, ortakları-
mızın da kendi programlarında çocukların korunmasıyla ilgili asgari stan-
dartları gözetmesi gerekir.  

Yapacaklarımız
Çocukları istismardan koruma taahhüdümüzü aşağıdaki yollarla yerine ge-

tireceğiz: 

Bilinç ve duyarlılık geliştirme: İlgili bütün personelimizin ve çalıştığımız 
diğer kişilerin, çocuk istismarı ve bunun çocuklara yönelik risklerinin bir sorun 
olduğunu bilmelerini sağlayacağız. 

Önleme: Bilinç ve duyarlılık geliştirerek ve örnek uygulamalarla persone-
limizin ve çalıştığımız diğer kişilerin çocuklara yönelik riskleri asgari düzeyde 
tutmalarını sağlayacağız. 

Raporlama: Çocukların güvenliğine ilişkin kaygılar ortaya çıktığında per-
sonelimizin ve çalıştığımız diğer kişilerin hangi adımları atmaları gerektiğini 
bilmesini sağlayacağız. 

Yanıt verme: Olası bir istismar durumuna ilişkin kaygılar belirdiğinde ço-
cukları korumak ve desteklemek üzere gerekli girişimlerde bulunulmasını 
sağlayacağız. 

Yukarıda belirtilen raporlama ve yanıt verme standartlarının yaşama geçi-
rilmesi açısından International Save the Children Alliance üye kuruluşları ayrı-
ca aşağıdakileri de sağlamak için: 

• dile getirilen kaygıları ciddiye alacak,

• kaygı konusu olan çocukların korunması için olumlu adımların atacak,

• kaygıları dile getiren veya kendileri kaygı konusu olan çocukları, personeli 
veya diğer yetişkinleri destekleyecek,

• kaygılar sonucu yapılan raporlama sonrası gerçekleştirilecek soruşturma 
sürecinin başlatılmasında ya da bu süreçte, kuruluşlarla gerekli işbirlikle-
rine gidilmesinde uygun ve etkili biçimde hareket edecek, 

• “çocuğun öncelikli yararı” ilkesini çocuk koruma sürecinde temel alacak,

• çocukların görüşlerini ve dileklerini dinleyecek ve bunları ciddiye alacak,

• çocukların korunmasını sağlamak üzere ana babalar/bakıcılar ve/veya di-
ğer profesyonellerle ortaklaşa çalışacaktır.  

Yukarıda taahhütlerin yerine gelmesini nasıl sağlayacağız?
• International Save the Children Alliance’ın bütün görevlileri (yerel ve ulus-

lararası) aşağıda yer alan davranış kurallarına uymayı yazılı olarak taahhüt 
edeceklerdir.
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• Bütün ortak çalışılan kuruluşlar davranış kurallarına uymayı yazılı olarak 
taahhüt edeceklerdir.

• Bütün personelimiz ve gönüllülerimiz Çocuk Koruma Politikası’nın bir kop-
yasına ulaşıp bundan haberdar olacaklardır.

• İşe almalar sırasında gençlerle çalışabilme yetenekleri sınanacaktır.

• İşe başlayanlara çocuk koruma konularında bilgi verilecektir.

• Kurumda çalışılan her yerde, olası çocuk istismarı durumlarında raporlama 
yapılacak yerin iletişim detayları herkesin görebileceği bir yerde sergilene-
cek ve bu bilgiler bütün personelde bulunacaktır.

• Her üye kuruluş, bildirilen olası çocuk istismarı olaylarını soruşturacağı ve 
bu konuda gerekli önlemleri alacağı sistemler oluşturacaktır.

• Uygun olduğunda Save the Children üyeleri bu taahhütlerin yerine getiril-
mesi için gerekli eğitim ve öğrenme fırsatları ile desteği sağlayacaktır.

Davranış Kuralları 
Save the Children’ın bütün görevlileri bu Davranış Kuralları’na uymayı yazılı 

olarak taahhüt edeceklerdir. 

Personelimiz ve çalıştığımız diğer kişiler şunları hiçbir zaman yapmama-
lıdır:
• çocuklara vurmak, fiziksel anlamda saldırmak ya da istismar etmek,

• çocuklarla fiziksel/cinsel ilişkilere girmek,

• çocuklarla şu veya bu biçimde istismarcı veya suiistimalci olarak nitelene-
bilecek ilişkiler geliştirmek,

• istismara yol açabilecek veya çocuğu istismara maruz kalma riski altında 
bırakabilecek şekillerde hareket etmek,

• uygunsuz, saldırgan veya istismara yol açan dil kullanmak, öneri ve tavsiye-
lerde bulunmak,

• fiziksel olarak, uygunsuz veya cinsel açıdan tahrik edici davranışlarda bu-
lunmak,

• birlikte çalışılan çocuğu/çocukları başlarında başka kimse olmadan gece 
kalmak üzere eve götürmek,

• birlikte çalışılan çocukla gece aynı odayı veya yatağı paylaşmak,

• çocukların bizzat kendilerinin yapabilecekleri bazı kişisel işlerini onlar adı-
na yapmak,

• çocukların yasa dışı, güvensiz veya istismara yol açan davranışlarına göz 
yummak veya bunlara katılmak,

• çocukları utandırma, aşağılama, küçültme ve küçümseme niyeti taşıyan 
davranışlarda bulunmak ya da hangi türde olursa olsun duygusal istismarı 
sürdürmek,

• çocuklara karşı ayrımcılık yapmak, farklı muamelelerde bulunmak veya di-
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ğerleri pahasına belirli çocukları el üstünde tutmak,

Bu, her tür olasılığı içeren tüm bir liste değildir. Asıl ilke, personelin, olum-
suz uygulamadan veya potansiyel olarak istismar riski içeren eylem ve davra-
nışlardan kaçınılmasıdır.    

 

Çocuklarla teması olan personelimizin ve çalıştığımız diğer kişilerin aşa-
ğıdakileri gözetmesi önemlidir: 
• riskli durumlar karşısında duyarlı olmak ve böyle durumları idare edebil-

mek,

• çalışmayı ve çalışılan yeri riskleri asgaride tutacak biçimde düzenlemek,

• çocuklarla çalışırken mümkün olduğunca görünür olmak,

• herhangi bir konunun veya kaygının dillendirilip tartışılmasını sağlayacak 
bir açıklık kültürü oluşturmak,

• personel içinde bir hesap verebilirlik duygusunun yerleşmesini, böylece 
olumsuz uygulamaların ve istismara yol açan davranışların sessizce geçiş-
tirilmesini önlemek,

• personel ve diğerleriyle ilişkileri konusunda çocuklarla konuşmak ve kaygı-
ları varsa bunu dillendirmeleri için çocukları özendirmek,

• çocukları güçlendirmek – onlarla haklarını, neyin kabul edilebilir neyin 
edilemez olduğunu ve ortaya bir sorun çıkarsa yapılabilecek şeyleri konuş-
mak. 

Genel olarak, aşağıdaki durumlar uygunsuzdur:
• başkalarından ayrı, çocuklarla uzun zaman yalnız kalmak;

• özellikle sizinle yalnız kalacakları durumlarda çocukları eve götürmek.
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Ek 11. Örnek Çocuk Katılımı Politikası
Save the Children, UK16

Çocukları Paydaş Gören Kurumsal Politik İlkeler17

1.  Giriş

Save the Children (UK-Büyük Britanya, SCUK) çocuk hakları için mücadele 
etmekte ve çocuklar için acil ve kalıcı iyileşmeler sağlamaktadır. Gerek Bü-
yük Britanya’daki gerek dünyanın diğer yerlerindeki dezavantajlı ve dışlanmış 
çocuklara yardım eden SCUK, çocukların, uygulanan çeşitli yardım program-
larının edilgen alıcıları değil kendi gelişimlerinin aktif özneleri olduğuna inan-
makta ve çocukların kendilerini etkileyecek kararlarda söz sahibi olmaları ge-
rektiğini savunmaktadır.18 Bu söylenen, çocukların doğrudan kendileriyle ilgili 
işlerde, SCUK’nin tüm çalışmalarını etkilemelerini ve biçimlendirmelerini de 
kapsamaktadır. 

Aradan geçen yıllar içinde SCUK çocuklara yönelik daha iyi programlar sun-
mada, çalışmalara çocukları da dahil etmenin kuruluşa yardımcı olduğunu öğ-
renmiştir. Çocuklar kendilerini nelerin ilgilendirdiğini daha iyi belirleyebilecek 
konumdadırlar ve sorunlarının çoğuna yenilikçi çözümler getirebilmektedirler; 
akranlarına daha kolay ulaşabilmekte, gerek kendilerinin gerekse dezavantajlı 
diğer çocukların savunusunu güçlü biçimde yapabilmektedirler. 

Çocuklar, beceri ve özgüvenlerini geliştirerek kendi katılımlarından yarar 
sağlamışlar, yurttaş olarak katılma ve katılımcı davranma fırsatlarını kullan-
mışlardır. 

SCUK, çalışmalarında çocukların katılımını güçlendirmek amacıyla, çalış-
malarının yöneldiği çocuklara karşı daha hesap verebilir duruma gelme, bu ke-
simlerin katkılarını dikkate alma ve ona göre hareket etme niyetindedir. 

2. Kurumsal politik ilkeler beyanı

SCUK, kendi çalışmalarından doğrudan veya dolaylı biçimde yararlanmala-
rını istediği çocuklara karşı daha sorumlu ve hesap verebilir olma niyetindedir. 
Bunun için, bu çocuklar, kendi yaşamlarını ilgilendiren konulardaki program, 
politika ve tanıtım-savunu çalışmalarına başlıca paydaşlar olarak katılacak-
lardır.

16 Save the Children UK, Save the Children adlı uluslararası bir hükümet dışı kuruluşun Büyük 
Britanya’daki şubesidir.

17 Bu metin, Ankara Çocuk Hakları Platformu oluşturma çalışmaları çerçevesinde Sivil Toplum Ge-
liştirme Merkezi (STGM) tarafından çevirtilmiş ve redaksiyonu Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) 
tarafından yapılmıştır.

18 SCUK BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’yi kendi çalışmalarında yol gösterici bir çerçeve olarak 
benimsemektedir ve ayrıca bu Sözleşme’nin “çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini 
serbestçe ifade etme hakkı” ile ilgili 12. Maddesini ve “çocuğun uygun ve doğru bilgiye erişim 
hakkı” ile ilgili 17.  Maddesini bu kurumsal politik ilkeler belgesi için en alakalı maddeler olarak 
görmektedir. 



19 SCUK’un çocuk koruma politikası uygulamaları ve çocuk katılımı alanındaki pratiği bu bağlamda 
anlamlıdır. 
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SCUK, paydaşlar olarak bu çocuklarla, yaşamlarıyla ilgili, ilgilerini çeken ve 
çocukların daha fazla yarar sağlayabilmeleri için kuruluşla çocukların birlikte 
çalışabilecekleri konularda açık ve saydam diyalog içine girecektir. 

3.  Kapsam

SCUK işe, program ve proje çalışmalarında çocuklara yönelik hesap verebi-
lirliğini güçlendirerek başlayacak, bunların pratikliğini ve etkisini sınamak için 
çocukları diğer alanlara da dahil edecektir (örneğin çocukların politikaların ge-
liştirilmesine ve çocuklarla en doğrudan biçimde çalışan personelin seçimine 
katılmaları). 

Bu politikanın kapsamı gelişmelere bağlıdır. Çocukların kuruluşun politika-
larını biçimlendirmedeki rolleri, daha çok şey öğrenildikçe artacaktır. Çocuk-
lar, personel ve diğer paydaşlar (topluluklar, ortaklar, hibe veren kuruluşlar, 
destekleyiciler, düzenleyiciler ve mütevelli heyetleri) kuruluşun çalışmalarında 
ne kadar daha fazla etkili olunabildiğini değerlendireceklerdir. 

Politika, kuruluşla anlamlı bir diyaloga girebilecek yaştaki çocuklar için 
uygundur. Bu politikanın yaşama geçirilmesinde, çocukların oluşum halindeki 
kapasitelerine uygun mekanizmalar benimsenecektir. Kızların ve erkeklerin, 
daha büyük ve küçük çocukların ve özellikle dezavantajlı konumdaki çocuk 
gruplarının katılımı sağlanarak kuruluşun ulaşmak istediği çeşitlilik için özel 
çabalar harcanacaktır. Çocuklarla, güvenliklerini ve yararlarını gözetecek tarz-
da ilişki kurulmasına özen gösterilecektir.19

SCUK çocukların görüşlerini ve tavsiyelerini alma açısından projelerinde, 
programlarında ve politika geliştirme mekanizmalarında yöneldiği çocukların 
temsiline ilişkin yöntemleri belirleyecektir. Söz konusu çocuklar seçme ölçüt-
lerinin belirlenmesine katılmalı ve kendi temsilcilerini kendilerinin seçmesi 
için mümkün olduğu ölçüde desteklenmelidirler. 

4.  Başlıca girişimler
Proje düzeyinde

1. Çocukların yaşamlarını en doğrudan biçimde etkileyecek projelerin tasarı-
mında, geliştirilmesinde, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde çocuk-
ların görüşlerinin alınması ve bu görüşlerin nasıl dikkate alındığı konusun-
da çocuklara geri bildirim sağlanması. 

2. Olağanüstü durum hazırlık planlarının geliştirilmesinde, pratik ve uygun 
görülürse acil müdahalelerin hazırlanmasında çocukların görüşlerinin 
alınması ve bu doğrultuda hareket edilmesi. 

3. Çocuklara, kuruluşu sorgulayabilme fırsatları tanıyacak mekanizmaların 
bulunması ve bunların yaşama geçirilmesi. Örneğin, etki değerlendirme ve 
genel değerlendirme gibi çalışmalarda çocuklara da yer verilmesi gibi. 
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4. Çocuklarla yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçların proje raporlarına, 
değerlendirmelere ve/veya paydaş toplantılarına yansıtılması. 

5. Çocukların, öncelikli sorunlarını ele alan projelerin geliştirilmesinde ve yö-
netilmesinde sorumluluk almalarını ve çocuktan-çocuğa akran eğitimi yak-
laşımından yararlanmalarını sağlayacak fırsatların belirlenmesi ve bunun 
için gerekli mekanların yaratılması. Kuruluş, bu tür projelerin başını çeken 
çocuklara eğitim ve destek sağlayacak, katkılarını kabul edecektir. 

6. Yerel düzeyde, çocukların kendilerinin ve temsil ettikleri kesimlerin yaşam-
larında değişiklik yaratmaya yönelik tanıtım-savunu mesajlarının hazırlan-
masında ve hedef kesimlere ulaştırılmasında çocukları destekleyecek fır-
satların ve mekanların belirlenmesi. 

7. Belirli bir projeden yararlandırılması düşünülen çocukların, kendileriyle 
doğrudan çalışacak personelin seçimiyle ilgili ölçütlerin belirlenmesine da-
hil edilmeleri ve bunun kendileri için yararlı olacağı durumlarda çocukların 
seçme sürecinin belirli evrelerine katılmaları. 

8. Yukarıdakilerin (1’den 7’ye kadar) gerçekleşmesi için proje ortağı diğer ku-
ruluşlarla birlikte çalışma ve onları destekleme.  

Program ve tanıtım/savunu düzeyinde
9. Çocukların kendi deneyimleriyle en doğrudan ilişkili alanlarda Tematik 

Program Planları geliştirilirken çocukların görüşlerinin alınıp bu doğrultu-
da hareket edilmesi ve görüşlerinin nasıl dikkate alındığı konusunda çocuk-
lara geri bildirim sağlanması. 

10. Programların uygulanmasının ve değerlendirilmesinin akran değerlendir-
meleri dahil çeşitli mekanizmalar aracılığıyla etkilenebilmesi için SCUK’un 
tematik öncelikleri konusunda deneyimli çocuk kuruluşlarının ve başını ço-
cukların çektiği örgütlenmelerin görüşlerinin alınması. 

11. Tematik Program Planı ile ilgili olarak çocuklarla yapılan görüşmelerin so-
nuçlarının Tematik Program Plan Değerlendirmeleriyle veya paydaş top-
lantıları aracılığıyla çevreye duyurulması.

12. Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde olmak üzere, uygun stratejik 
fırsatların belirlenmesi ve çocukların kendilerinin ve temsil ettikleri kesim-
lerin yaşamlarında değişiklik yaratmaya yönelik tanıtım-savunu mesajları-
nın hazırlanmasında ve hedef kesimlere ulaştırılmasında çocukları destek-
leyecek fırsatların ve mekanların yaratılması. 

Politika geliştirmede
13. Politika/konum geliştirip belirlerken, ilgili politikanın veya konumun ya-

şamlarını doğrudan etkileyeceği çocukların görüşlerinin alınması, bunların 
değerlendirilmesi ve buna göre hareket edilmesi ve sağladıkları katkının 
politikayı/konumu ne yönde etkilediği veya neden etkilemediği konusunda 
çocuklara geri bildirim sunulması.

 Şubat 2004



20 Ezgi Koman, ‘Medya’da Çocuğun Katılım Hakkı’, Ankara Barosu Çocuk Hakları Haftası Etkinlikleri, 
Nisan 2008, Ankara
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Ek 12. Medyada Çocuk Katılımı ve Medya Okuryazarlığı Örnekleri
Çocuğun katılım hakkının sağlanması için Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Komitesi tarafından belirlenen öncelikli ortamlardan “genel politikaların belir-
lenmesi”, “aile”, “çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik konuları” ve “okul” 
gibi alanlardan bir diğeri de “medya”dır.20  Komite, çocuklara görüşlerini ifade 
etme olanağı sağlaması açısından medyanın önemini vurgulayarak medyada 
çocukların seslerinin daha fazla duyulması gerektiğini belirtmektedir. 

Medya, topluma bilgi akışını sağlayan, toplumun değer yargılarının ve tavır-
larının değişmesini etkileyen ve yurttaşlar arasında ortak bir görüş oluşmasına 
katkı veren; başka bir ifadeyle tüm toplumu yönlendirebilme gücüne sahip bir 
kurumdur. Dolayısıyla çocuğun medyaya katılım, onun doğrudan kamusal ya-
şama katılımı anlamına gelir. Bu da medyada çocuk katılımının hem demokra-
si, hem insan hakları kültürü, hem de çocukların bireysel gelişimleri açısından 
önemini ortaya koyar.

Medyada çocuk katılımının gerçekleşmesi ise çocukların kendi belirledik-
leri konularda görüşlerini ifade edebilmeleri; kendilerini ilgilendiren konularda 
görüşlerinin alınması ve bu görüşlerin ilgili kişi ve kuruluşlara ulaşması; kendi-
lerini ilgilendiren konular hakkında bilgi edinmeleri ve kendi medya ürünlerini 
oluşturmaları konularında olanakların sağlanması ile mümkündür.  Dolayısıyla 
bireyin yazılı, görsel, işitsel ortamlardaki tüm mesajlara erişme, bu mesajları 
algılamada analitik yeterliğe ve gerekli değerlendirmeleri yapabilme birikimine 
sahip olması ve kendi mesajlarını üretip iletebilme kapasitesi olarak tanımla-
nabilen medya okuryazarlığı, çocukların katılımlarını arttıran önemli bir araçtır. 
Dünyanın değişik yerlerinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen medya okurya-
zarlığı çalışmalarının çocukların katılımını arttırdığı görülmektedir. 

Çocukların medyaya katılımı konusunda yapılabilecekler hakkında, 19-20 
Kasım 2000 yılında gerçekleştirilen “Ulusal Çocuk Forumu” sırasında, çocuk-
ların yaptığı “Medyada Katılım Hakkı” konulu atölye çalışmasında ortaya çıkan 
öneriler yol göstericidir.  Söz konusu öneriler aşağıda belirtilmektedir.

• Gazete ve dergilerde çocuklara yönelik sayfalara yer verilebilir.

• Çocuğu doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren konularda haber yapı-
lırken onların bu konudaki görüşleri öğrenilerek, bu görüşler kamuoyuna 
sunulabilir.

• Çocukların yaşadıkları sorunlar hakkında onlardan bilgi alarak bu konuların 
gündeme gelmesi sağlanabilir.

• Çocukların kendi medya ürünlerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlana-
bilir.



• Gazete ve dergilerde çocuklar için düzenli yer ayrılabilir.

• Çocuk haklarının medyada daha çok gündeme gelmesi sağlanabilir.

• Çocuklara yönelik bir yayın hazırlamadan önce ve hazırlarken çocukların 
görüşleri alınabilir. 

• Çocukların kendi haklarını öğrenebilecekleri yayınların sayısı arttırılabilir.

Bu doğrultuda ÇHS’nin yaşama geçirilemediği ülkelerde medyanın çocuk-
lara yeterince katılım olanağı tanımadığı; çocukların medyada etkin bir şekilde 
yer alamadığı, pasif bir izleyici ya da haber nesnesi olmaktan öteye geçemediği 
göz önünde tutularak çocukların medyaya katılımı konusunda engeller ortadan 
kaldırılmalıdır.

Çocuklar, medyaya eleştirel bakabilme becerileri arttıkça kendilerini ifade 
etmek için yeni araçlar ve yöntemler üretmektedirler. Çocuk ve medya okurya-
zarlığı alanındaki çalışmalardan bazıları aşağıda belirtilmektedir:

The Magic Network. Dünyanın birçok yerinde medya çalışması yapan çocuk-
ları ve çocuklar için medya çalışmaları yapan yetişkinleri bir araya getirmekte-
dir. Site UNICEF tarafından destekleniyor (http://www.unicef.org/magic/).

Y-Press- Haber Ağı, çocukları ve gençleri ilgilendiren konularda dünyanın 
çeşitli yerlerinden haberler yer alan bir ağ çalışmasıdır. Özel dosyaları arasın-
da Brezilya’da sokak çocukları, Rusya’daki demokratikleşme süreci ve genç-
ler üzerindeki etkisi, Bangladeş’te çocuk işçiliği, Küba’da çocukların hayatı, 
Kuveyt’te savaş sonrası çocukların deneyimleri, 2004 ABD başkanlık seçimi gibi 
konular bulunuyor (http://www.ypress.org/)  

Basını takip ediyoruz: Öğrencilerle Katılımcı Medya Okur Yazarlığı 
Çalışması. Çocukların gazetelerde çocuklarla ilgili haberleri izleyip bu haberler 
arasında beğendikleri ve beğenmedikler haberleri belirlemelerini sağlayan bir 
çalışmadır. Çalışma kapsamında çocuklara bir yönerge verilerek yapacakları 
inceleme hakkında çocuk haklarına dayalı bir kavramsal çerçeveye sahip 
olmaları sağlanmıştır. Çalışma UNICEF tarafından destekleniyor (http://www.
gazeteinceleme.org/)

Ağustos: “Kendi Sesini Kendin Duyur” Gazetesi, deprem bölgesinde genç-
lerin çıkardığı bir gazetedir.  Gazete SHÇEK, UNICEF ve Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Mezunlar Vakfı tarafından destekleniyor.

Eksi On Sekiz Medya Grubu çalışmaları. Çocuklar tarafından oluşturulan 
gazete ve belgesel çalışmaları aracılığıyla, kendilerini ilgilendiren konularda 
görüşlerini ifade etmek ve bunu yaygınlaştırmak amacıyla sürdürülüyor. Çalış-
malar Gündem Çocuk Derneği tarafından destekleniyor (http://www.gundem-
cocuk.org/eksi18/).

Grubun 9 Aralık Dünya Çocuk Yayıncılığı Gününde yapmış oldukları basın 
toplantısında duyurdukları “Benim Medyam” Bildirgesi, çocukların nasıl bir 
medya istediklerine dikkat çekmektedir.

84



85

Eksi On Sekiz Medya Grubu “Benim Medyam” Bildirgesi
Benim Medyam;
- Eğlenceli, zihnimi geliştirecek, haklarımı savunacak bir medya olmalıdır. 
- Eğlenceli ama bir o kadar da özenli, düzenli ve ciddi olmalıdır. 
- Çocukların onurunu kırmamalı, onların çalışmaması gerektiği konusunda izleyiciyi 

bilgilendirmelidir.
- Sadece para kazanmak amaçlı olmayan ve çocukları istismar etmeyen bir medya 

olmalıdır.
- Çocukların takip ettikleri takdirde onları kötü etkilemeyecek bir medya olmalıdır. 
- Hiçbir çocuğun geleceğini ve bugününü kötü etkilemeyecek bir medya olmalıdır.
- İdeolojik olarak çocukları kullanmayan bir medya olmalıdır.
- Objektif ve insanlara karşı duyarlı olan bir medya olmalıdır.
- Çocukları araç olarak kullanmayan ve araç olmasına izin vermeyen bir medya ol-

malıdır.
- İnsanlara doğru bilgi veren bir medya olmalıdır.
- Ünlüler kadar çocukları da önemseyen bir medya olmalıdır. 
- Sadece göz önünde bulunan insanların hayatlarını ortaya koymak yerine, insanların 

yaptıkları işlerle gündeme getiren bir medya olmalıdır, herkesi ilgilendiren, haber 
çeşitliliğine önem verem bir medya olmalıdır.

Benim Medyam;
- Çocukları ve çocuk haklarını ön planda tutan bir medya olmalıdır.
- Çocuklar başta olmak üzere bütün insanların psikolojisini bozabilecek görüntüler 

kullanmamaya dikkat eden bir medya olmalıdır.
- İnsanların sağlığını kötü etkileyecek alışkanlıklara yönlendirmeyecek bir medya ol-

malıdır.
- İnsanların düşüncelerini özgürce ifade etmesini sağlayabilecek bir medya olmalı-

dır.
- Alaycı, saçma sapan ve şiddet içeren çizgi filmleri yayımlamayan bir medya olmalı-

dır.
- Çocuk sorunlarına yer veren bir medya olmalıdır.

Benim Medyam;
- Benim medyam RTUK’e gerek olmadan kendini kontrol edebilen bir medya olmalı-

dır.
- Reyting uğruna insanları şiddet içerikli haber, film vb göstermeyen bir medya olma-

lıdır.
- Fazla üstünde durulmayan yakın tarihimiz hakkında bize bilgiler verebilen bir med-

ya olmalıdır. 
- Çocukların haklarını savunacak bir medya olmalıdır.
- İnsanların düşüncelerini açıkça belirten, doğru haberler yapan bir medya olmalı-

dır. 
- Yazım ve imla kurallarına dikkat eden bir medya olmalıdır.
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