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CUMHURBAfiKANIMIZ AHMET NECDET SEZER DED‹ K‹

“… Sizlere her alanda yaflanabilir bir dünya
b›rakmak için, uluslararas› sözleflmelere
uymak, baflta e¤itim ve sa¤l›k olmak üzere
yürütülen çal›flmalara katk›da bulunmak
hepimizin sorumlulu¤udur.
“Birleflmifl Milletler’in uzun y›llar süren özverili
çal›flmalar› sonucu ortaya ç›kan Çocuk Haklar›
Deklarasyonu ve Çocuk Haklar› Sözleflmesi
nin, Türkiye’nin de aralar›nda bulundu¤u bir
çok ülke taraf›ndan imzalanm›fl olmas›, bar›fl›n
ve hoflgörünün egemen oldu¤u bir dünyan›n
kurulmas› yolunda at›lm›fl çok önemli bir
ad›md›r.
“Çocuk Haklar› Sözleflmesi’ne göre her çocuk
en baflta yaflam hakk›na sahiptir ve devletler
çocu¤un yaflam› ile geliflmesini güvence alt›na
almakla yükümlüdür. Çocuk haklar›n›n
tan›nmas› bir ülkenin sosyal geliflmifllik
düzeyinin göstergelerindendir. Her toplum
çocuklar›na sahip ç›kmak, onlar›n en iyi
flekilde yaflay›p, geliflmelerini sa¤lamak
zorundad›r. Çocukluk hayat›n en güzel
dönemidir. Hiçbir olumsuzluk, hiçbir sorun
çocuklar›n gözünü korkutmamal›, yaflama
sevincini azaltmamal›d›r. Çocuklar en iyi
flekilde yaflayabilmelidir.
“… Cumhuriyetin kurulmas›ndan bu yana,
çocuklar›m›za en iyi olanaklar› sa¤lamaya
çal›flan Türkiye, çocuk haklar›n›n korunmas›
alan›ndaki uluslararas› çabalara da büyük
destek vermektedir. Ulusumuzun en de¤erli
varl›¤› olan çocuklar›m›z›n hakettikleri sosyal
ve ekonomik ortamda yetiflmeleri ve
yaflamlar›n› sürdürmeleri devletimizin temel
erekleri aras›ndad›r.
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“… Devlet ve ulus olarak yirmi birinci yüzy›l
dünyas›n›n gerisinde kalmamak ve
çocuklar›m›z›n yaflam koflullar›n›
iyilefltirebilmek için öncelikle onlara ça¤›n
gerektirdi¤i bilgi ve becerileri kazand›rabilmeliyiz. Ayr›ca, çal›flan, sokakta yaflayan, özürlü ve
korunmaya gereksinimi olan çocuklar›m›za sahip ç›k›lmas›, onlar›n topluma kazand›r›lmas›
hepimizin ortak sorumlulu¤udur.
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“Günümüzde din, dil, ›rk ayr›m› gözetmeksizin
çocuk haklar›n›n korunmas› için birey, ulus ve
devlet olarak üzerimize düflen görevi yerine
getirmeliyiz. Sevgiyle bafllayacak bu çabalar,
çocuklar›m›z›n dünyada bar›fl içinde kardeflçe
ve gelecek korkusu tafl›madan yaflamalar›na
katk›da bulunacakt›r.
“Sevgili çocuklar, sizler ulusun en de¤erli
varl›¤›s›n›z, gelece¤imizsiniz. Büyük Atatürk,
Meclisimizin aç›ld›¤› gün olan 23 Nisan’›
bayram olarak sizlere arma¤an ederken, Türk
çocuklar›n›n vatan sevgisini ve çal›flkanl›¤›n›
biliyor ve sizlere güveniyordu.
“… Kendi sorunlar›n›za sahip ç›kman›z, ülke
sorunlar›n›zla ilgilenmeniz, çözüm yollar›
araman›z ve bunlar› ilgililere iletmeniz
mutluluk vericidir. Demokrasinin ve yurttafll›k
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bilincinin özünde de bu vard›r. Daha iyi bir
yaflam olana¤›na kavuflmak nas›l en do¤al
hakk›n›z ise bunun gerçekleflmesi için çaba
göstermeniz de en demokratik bir hakk›n›zd›r.
“Yak›n bir gelecekte Türkiye’yi sizler
yöneteceksiniz. Bugün demokrasinin özünde
her fleyden önce bar›fl ve hoflgörü kültürünün
yerleflmesinin büyük bir önemi bulunmaktad›r.
Bunun ölçüsü de, insanlar›n birbirine karfl›
gelifltirecekleri sevgi ve sayg›d›r.

Çocuk Haklar› Sözleflmesi
Madde 4:
“Devlet, sözleflmede yer alan
haklar›n uygulanmas› için
bütün imkânlar›
kullanmal›d›r.”

“Gelece¤in dünyas› bar›fl dünyas› olacakt›r.
Tüm dünya insanlar› birbirini anlayarak,
severek ve hoflgörü içinde birbirini tan›yarak
yaflayacakt›r. Tüm bu yüce düflünceler,
gelece¤in büyükleri olarak siz çocuklar
taraf›ndan yaflama geçirilecektir. Sizleri
kutluyor, çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum.”
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Bizler, Türkiye’nin seksen bir ilinden gelen
çocuk delegeleriz. Dünyan›n pek çok ülkesinde
oldu¤u gibi, çocuk haklar›n›n ülkemizde
tan›t›lmas›, yayg›nlaflt›r›lmas› ve yaflama
geçirilmesi için çal›fl›yoruz.
Çal›flmalar›m›za geçen y›l bu tarihte bafllad›k.
Önce tüm illerde Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu öncülü¤ünde, UNICEF, Milli
E¤itim Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›, Sa¤l›k
Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›’n›n ortak çabalar›yla çocuk
komisyonlar›m›z› oluflturduk. Her ilde, farkl›
kesimlerden gelen arkadafllar›m›z Çocuk
Haklar› Sözleflmesi ile tan›flt›lar, sorunlar›n› ve
isteklerini bu komisyonlarda dile getirdiler.
20–21 Nisan 2000’de, tüm illerdeki Çocuk
Komisyonu üyesi arkadafllar›m›zla Birinci
Ulusal Çocuk Kongresi’nde bir araya gelince,
sorunlar›m›z›n ne kadar ortak, bizlerden
sorumlu olan kifli ve kurulufllardan
beklentilerimizin ne kadar benzer oldu¤unu
gördük. Kongre’de ortaya ç›kan görüfl ve
isteklerimizi bildiri olarak haz›rlad›k.
Cumhurbaflkan›m›za sunduk. Orada, devletin
en üst kademesinde, bize ve sorunlar›m›za
sahip ç›k›laca¤›na dair söz verildi.
Çocuk Haklar› Sözleflmesi, on sekiz yafl›na
kadar olan herkesin yaflama, geliflme,
korunma ve kat›l›m hakk›ndan yararlanmas›n›
öngörüyor.
Biz, haklar›m›z›n önüne konan engellerin bir
anda kald›r›lamayaca¤›n›, s›k›nt›lar›m›z›n
hemen giderilemeyece¤ini biliyoruz. Ayr›ca,
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yetiflkinlerin, sesimize kulak vermeden, bizi iflin
içine katmadan, bizi yok sayarak, bizim için verdikleri kararlar›n ifle yaramayaca¤›n› da …
‹flte bu nedenle, 20–21 Kas›m 2000 tarihinde
yapt›¤›m›z Çocuk Forumu’nun temas›n›, Ekim
ay›ndaki haz›rl›k toplant›m›zda Kat›l›m Hakk›
olarak belirledik. Ailede, okulda, medyada,
yarg›da ve sa¤l›kta, bizi ilgilendiren kararlara
bundan böyle kat›lmak istedi¤imizi aç›klad›k.
Bu alanlarda, kat›l›m hakk›m›z›n önündeki
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engellerin kald›r›lmas› için ne yap›lmal›, nas›l
yap›lmal›, kimler yapmal› ve ne zaman
yapmal› sorular›na yan›tlar bulmaya çal›flt›k.
Çocuk Forumu’nun ilk gününde gruplar
halinde konuflarak ve tart›flarak vard›¤›m›z
sonuçlar›, ikinci gün daha genifl bir kat›l›mla,
tüm arkadafllar›m›zla ele ald›k. Daha sonra
haz›rlad›¤›m›z eylem planlar›n›
Cumhurbaflkan›m›z Ahmet Necdet Sezer’e
sunduk ve destek sözü ald›k.
Bir y›ld›r devam eden Çocuk Haklar›
Sözleflmesi Tan›t›m Kampanyas› bitse de,
çal›flmalar›m›z sürüyor ve sürecek. Çünkü
art›k, kat›l›m haklar›m›z› kullanman›n; kiflilik
geliflimimize katk›da bulunaca¤›n›; karar
verme ve sorunlar›m›zla bafla ç›kma,
paylaflma ve yard›mlaflma yetene¤imizi
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gelifltirece¤ini, demokrasi bilinci
kazand›raca¤›n›, baflkalar›n›n haklar›na sayg›
duymay› ve kendi haklar›m›za sahip ç›kmay›
ö¤retece¤ini biliyoruz.
Biz çocuklar, tüm bu çal›flmalar›m›z›n bofla
ç›kmamas› için, yetiflkinlerden her koflulda
maddi ve manevî yönden destek bekliyoruz.
Sizden istedi¤imiz çok zor bir fley de¤il asl›nda. Ellerinizi yüreklerinize götürüp, içinizde
yaflatt›¤›n›z o çocu¤un kalp at›fllar›n› hissedin,
o coflkuyu, yaflama sevincini duyumsay›n, ne
kadar hakl› oldu¤umuzu o zaman
anlayacaks›n›z. fiimdi uzat›n ellerinizi, her bir
çocu¤un yüre¤ine s›cac›k bir dokunufl b›rak›n;
inan›n buna çok ihtiyac›m›z var.
Yüre¤inizdeki çocu¤u her zaman yaflatman›z
dile¤iyle.
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Ulusal Çocuk Kongresi’de, oylar›m›zla Türkiye
Koordinatörü seçilen Ankara Atatürk Anadolu
Lisesi üçüncü s›n›f ö¤rencisi ORÇUN DO⁄AN:
“… 1999 y›l›nda Paris’te düzenlenen, 178 ülke
çocu¤unun yer ald›¤› Dünya Çocuk
Parlamentosu’na kat›ld›m, orada gördüm ki,
bizler gerçekten çok ﬂansl› çocuklar›z. Çünkü,
siyasilerin, bürokratlar›n çocuklar›na bu kadar
sahip ç›kt›¤› ülke say›s› çok az.

Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi
Madde 1:
“Ulusal yasalarca daha genç
bir yaﬂta, reﬂit say›lma hariç,
on sekiz yaﬂ›n alt›ndaki her
insan çocuk say›l›r.”

“… Tüm çocuklar elele, daha iyi bir Türkiye’ye
… Elele, güzel günler demektir, elele birlik
demektir, elele mücadele demektir, elele zafer
demektir. Elele tutuﬂal›m. Türkiye y›ld›z›n›
parlatal›m.”
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürü
MEHMET ÖZDAL:
“… Çocuk Haklar› Tan›t›m
Kampanyas›’n›n amac›,
Türkiye’de birçok çocu¤un
güç koﬂullarda yaﬂad›¤›n›,
e¤itim ve sa¤l›k
hizmetlerinden yeteri
kadar yararlanamad›¤›n›
tüm kamuoyuna
duyurmakt›r. Bir di¤er
amac› da, tüm
çocuklar›n ülkemiz
kaynaklar›ndan eﬂit ve
hakça pay almas›n› ve
herkesin çocuk haklar›n›
ö¤renmesini, duyarl›l›k
kazanmas›n› ve
haklar›na sahip
ç›kmas›n› sa¤lamakt›r.
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“… Kat›l›m hakk›, çocu¤un kendisini ilgilendiren her konuda görüfl ve düflüncelerini serbestçe ifade etmesini tan›mlar.”
Unicef Türkiye Temsilcisi,
PHILIPPE HEFFINCK: “… Türkiye’de toplam 65
milyonluk nüfusun 27 milyonunu çocuklar
oluflturuyor. Bu, benim ülkem Belçika’n›n toplam nüfusunun üç kat›na eflittir … Temelde bir
Türk ulusal olay› olan Çocuk Forumu, ayn› zamanda çocuklar için küresel hareketin bir parças›d›r … BM Genel Konseyi’nin Eylül
2001’deki özel oturumu, son on y›ldaki etkinlik
programlar›n›n uygulan›fl›n› gözden geçirecek
ve gelecek on y›lda neler yap›lmas› gerekti¤ini
belirleyecektir … Gelecek y›l 23 Nisan’da Çocuk Bayram›’n›n kutlanmas›yla Türkiye küresel
çocuk hareketinde bir katalizör rolü üstlenecektir. 55 ülkenin 45’inden fazlas› kat›l›mc› olacakt›r ve ortak bir deklârasyon haz›rlanacakt›r.
Ayr›ca, dünyadaki tüm çocuklar›n söylemesini
ümit etti¤imiz bir flark› yaz›lacak ve bestelenecektir.
“… Türkiye’ye, yaln›zca kendi ülkelerindeki
çocuklar›n durumuyla ilgilenmeyip 55 ülkenin
45’inden fazlas› için uluslar aras› bir katalizör
görevi üstlendi¤i için teflekkür etmek
istiyorum.”
Çocuklar› ‹stirmardan Koruma ve Rehabilitasyon Derne¤i Baflkan›,
Profesör Doktor O⁄UZ POLAT: “…Türkiye’de
çocuk haklar›n›n Mecliste onaylanmas›ndan
sonra geçen sürede sivil toplum örgütlerinin
öncelikli görevi, bu sözleflmenin toplumsal
bazda yayg›nlaflt›r›lmas› ve topluma tan›t›lmas›yd› … Türkiye’de birçok iyi fley yap›l›yor
B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU

ama, birçok iyi fley devam etmiyordu. Ama
bugün, çok keyifle söylüyorum ki, geçen sene
bafllam›fl olan bir toplant› bu gün devam ediyor ve geçen seneki genç arkadafllar›m bugün
ayn› enerjiyle, daha da flevkle çal›flmay›
sürdürüyorlar. Bu, bizim için çok k›vanç verici
bir fley … Geçen yaz New York’taki ÇÖO (BM
Çocuk Özel Oturumu) … ancak birçok ülke
çocuklar›yla birlikte vard› … art›k Türkiye’yi
çocuklar›n, bizzat sözleflmenin sahibi olan
çocuklar›n temsil etme zaman› gelmifltir. Ve
bundan sonraki ÇÖO ... toplant›lar›nda, art›k
kat›l›mc›lar›n içerisinde o konuyla ilgili çal›flan
kifliler kadar, hatta daha da yo¤un olarak
çocuklar›n yer almas› gerekmektedir.”
Milli E¤itim Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›,
ÖZCAN TEK‹NER: “… 2000–2001 ö¤retim
y›l›nda, Türkiye’de 58,000 okulda 550,000
ö¤retmen ile 15 milyon ö¤renci e¤itime flu
anda devam etmektedir … E¤itim alan›ndaki
cinsiyet ve bölgeler aras›ndaki farkl›l›k ve
eflitsizlikleri en aza indirmek amac›yla
ö¤rencilerimize burs, yat›l›l›k, tafl›ma e¤itimi
imkân› ile hiç kimse e¤itim d›fl›nda
b›rak›lmam›flt›r.
“Temel e¤itim kapsam›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›
çal›flmalar›n›n yan›nda, e¤itimde kalitenin
art›r›lmas› konusunda da bir dizi çal›flmalar
yap›lm›fl ve bu çal›flmalar devam etmektedir …
E¤itim kurumlar›n›n Milli E¤itimin genel amaç
ve temel ilkeleri do¤rultusunda kaynaklanan
ortak, etkili ve verimli kullan›lmas›, e¤itimle ilgili kararlara ilgili tüm toplum kesiminin kat›lmas›
amac›yla e¤itim bölgeleri ve e¤itim kurullar›
oluflturulmufltur. Art›k çocuk, e¤itimin içerisinde söz sahibidir …”
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Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›,
Uzman Doktor MEVLÜT MERCAN: “… Anne
ve çocuk sa¤l›¤› hizmetleri, yurdumuzda artan
nicelik ve nitelikte devam etmektedir. Bebek
ölümlerini binde 40’lara kadar, do¤umda anne
ölümlerini yüzbinde 50’ye kadar düflürmüfl
durumday›z … Afl›lama sonucu çocuk felci ve
çiçe¤in kökü kaz›nm›flt›r … Kötü ve yetersiz
beslenme, sessiz ve gizli bir tehlikedir … iyot
yetersizli¤inden hayat boyu özürlü kalmaya
mahkûm bebekler dünyaya gelmektedir … Bir
di¤er kötü beslenme sonucu demir eksikli¤i
anemisidir, yani demir eksikli¤i kans›zl›¤›d›r …
ba¤›fl›kl›¤› kötü yönde etkilemektedir, anne
ölümlerinde önemli bir sebeptir.
“… Muhterem bas›n mensuplar› … kötü
beslenmenin meydana getirece¤i hastal›k ve
sakatl›klar›n bize neye mal olaca¤›n›
B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU

sayfalar›n›zda, ekranlar›n›zda daha çok yer
vererek anlatmaya devam ediniz … Anneler,
çocuklar›n›z› yeterli süre emzirerek onlar›,
ileride yakalanaca¤› hastal›klardan koruyunuz
… Hamileli¤inizde ve müteakiben çocuklar›n›z›
sigara duman›na bo¤may›n›z. ...”
Devlet Bakan›, HASAN GEM‹C‹: “… Çocuk
Haklar› Sözleflmesiyle çocuklar›n sa¤l›kl› ve
mutlu, onurlu bir çocukluk dönemi geçirmeleri
için, onlar› dünyaya getiren ailelere, ana
babalara ve devletlere çeflitli yükümlülükler
getirilmifltir. Yine bu sözleflmenin temel
hükmü, çocuklarla ilgili her türlü karar ve
ifllemde çocu¤un yüksek yarar›n›n
gözetilmesidir.
“… Burada, 20 Nisan’daki kongreyle ilgili bir
tespitimi de sizlerle paylaflmak istiyorum.
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Gerçekten çok önemli bir olayd› Türkiye için;
Türkiye’nin 81 ilinden bu komisyonlar›n önce
kendi illerinde çal›flmalar yapmalar›, daha
sonra biraraya gelerek bunlar› bir ulusal rapor
hâline getirmeleri gerçekten çok heyecan
vericiydi. Ancak … akflam … maç vard›,
Avrupa fiampiyonas›yla ilgili ve yine o
günlerin önemli bir gündem maddesi olan
Cumhurbaflkanl›¤› seçimleri vard› ve
çocuklar›m›z›n bu performans›, bu baflar›s›
kamuoyunca yeterince duyulamad› … Türkiye
olarak bir zaaf›m›z› sizlerle paylaflmak
istiyorum. Ne yaz›k ki, Türkiye’de tek gündemli
yaflayan bir kamuoyumuz var; her gün belli bir
gündemin pefline tak›l›yoruz, o arada ne kadar
önemli olursa olsun baflka konularla
ilgilenmiyoruz.

Çocuk Haklar› Sözleflmesi, Birleflmifl
Milletler Genel Kurulu taraf›ndan 20
Kas›m 1989 tarihinde kabul edildi.
Türkiye sözleflmeyi 14 Eylül 1990
tarihinde imzalad›. Sözleflme, 9 Aral›k
1994’de 17, 29 ve 30’uncu maddelerine
çekince koyularak TBMM taraf›ndan
kabul edildi. 27 Ocak 1995 tarihinde
yürürlü¤e giren 4058 say›l› yasa ile
Çocuk Haklar› Sözleflmesi iç hukuk
kural›na dönüfltü. Sözleflmenin
Türkiye’de uygulanmas›ndan sorumlu
Koordinatör Kurulufl olarak Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
görevlendirildi.

“… çok genç bir nüfusa sahibiz; nüfusumuzun
%40’› 18 yafl›n›n alt›ndad›r. Bu, 10 insandan
4’ünün çocuk olmas› demektir. 2000’li y›llarda
ça¤dafl ülkelerle yar›flabilen güçlü Türkiye’yi
yaratman›n yolu, çocuklar›m›z› daha çok
sevmekten, onlar› sa¤l›kl› ortamlarda iyi
yetifltirmekten, fiziksel, ruhsal ve sosyal
gereksinimlerini en iyi düzeyde karfl›lamaktan
geçiyor.”

B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU
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TAYFUN TAL‹PO⁄LU: UZAKTA DE⁄‹L, YANIBAfiIMIZDA

20–21 Kas›m 2000 tarihinde düzenledi¤imiz
Ulusal Çocuk Forumu’nda, hep yan›m›zda
olan ilgili devlet kurulufllar› ve sivil toplum
örgütlerinin yan›s›ra, bize güç ve büyük destek
veren bir gazeteci a¤abeyimiz vard›: Tayfun
Talipo¤lu: Onu ekranlardan, Anadolu’nun her
bir köflesinde hat›rlanmay› bekleyenlere
uzanan mikrofonundan tan›yorduk. Bu kez
mikrofonunu bize uzatt›. Sesimizi milyonlara
duyurmak için … “Bir f›rsat yakalad›n›z, onu
iyi de¤erlendirin” dedi.
Kimimiz öylesine heyecanland› ki, söylemek
istedi¤iyle dudaklar›ndan dökülenler
birbirinden farkl› oldu. Bunu farketti ve bizi,
“Çekinmeyin konuflurken arkadafllar.
Türkiye’de, ne söyledi¤inizden çok, nas›l
söyledi¤iniz önemlidir. O ‘nas›l’› hepiniz çok iyi
tespit edecek durumdas›n›z. E¤er bir elefltiri
varsa, elefltirinin dozaj›n› en iyi ayarlayacak da
sizlersiniz. Çünkü, bu ülkenin televizyonlar›nda, radyolar›nda ve okullar›n›zda sürekli olarak
y›llard›r bizler konufluyoruz, siz dinliyorsunuz.
fiimdi sizin konuflma s›ran›z geldi … on y›l
sonra art›k ne ça¤› yakalayamayan politikac›lar
burada olacak, ne de gazeteciler burada
olacak; sizler orada olacaks›n›z,” sözleriyle
yüreklendirdi.
Konufltukça, sorunlar›m›z›, önerilerimizi pefli
pefline s›ralad›kça: “Umudumu art›r›yorsunuz,
daha güçlü sesle kim konuflacak bakal›m” diye
sordu.

B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU

Bir delegemiz, inanç özgürlü¤ü önündeki bir
engelden söz edince: “Senin bu gösterdi¤in cesareti biz gösteremiyoruz. Çok teflekkür ederim
ve seni kutluyorum can›m. Dilerim yaflam›nda
hep böyle aç›k sözlü olursun,” dedi.
Biraz sözü uzatacak olduk: “Bir makama bir
fley sunacak olursan›z, aman k›sa ve net olsun!” diye ö¤ütledi …
Haklar›m›z için sab›rs›zland›¤›m›z›
gördü¤ünde:
“‘Efendim, ben burada iki kelime konufltum,
ne de¤iflti ki’ demeyin. Bize hep bu iflleniyor.
Elbette ki Türkiye bugünlere bir günde
gelmedi, iyisiyle kötüsüyle. Bir günde de ne iyi
olur, ne kötü olur. Ama önemli olan sizlerin
sesinizi ç›karman›z ve söyleyeceklerinizi
söylemeniz,” diyerek bizlere sabr›n ve
söylediklerimizin önemini bir kez daha
hat›rlatt›.
Bir de, “Ben sizden flikâyetçiyim; hiç çocuk
flark›s› yok. Niye demiyorsunuz hiç çocuk
flark›s› yok diye?” sözleriyle, bize küçük bir
kopya verdi.
O, hem Forumumuzu yönetti, hem de 45
dakika süreyle sesimizi ekranlardan, Bam Teli
Yol Hikayesi Program›’ndan izleyicilere
duyurdu. Tayfun Talipo¤lu ve ekibine
gönülden teflekkürler.

Ulusal Çocuk Forumu’nda,
bundan önceki etkinliklerimizde oldu¤u gibi Gazi
Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
Çocuk Haklar› Toplulu¤u yine
yan›m›zda yer ald›, bizlere ve
çal›flmalar›m›za destek oldu.
Çocuk Haklar› Toplulu¤u
taraf›ndan haz›rlanan ve
çal›flmalar›n› anlatan bir
tan›t›m kaseti ile son bir y›lda
“Çocuk Haklar› Tan›t›m
Kampanyas›” çerçevesinde
yap›lan etkinlikleri içeren bir
video filmi izledik. Gazi
Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
Çocuk Haklar› Toplulu¤u’ndan bize el veren tüm
a¤abey ve ablalar›m›za
teflekkür ediyoruz.
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SES‹M‹Z‹ NASILDUYURACA⁄IZ?
Ulusal Çocuk Forumu’nda tart›flaca¤›m›z
konular› belirlemek üzere tüm illerdeki arkadafllar›m›zla haz›rl›k toplant›s›nda bir araya geldi¤imizde, ayn› zamanda sorunlar›m›z› ve önerilerimizi, baflkalar›na nas›l, hangi yöntemlerle aktaraca¤›m›z› da tart›flt›k. Anlatacaklar›m›z› herkes
s›k›lmadan izleyebilmeli, bir bak›flta söylemeye
çal›flt›klar›m›z› anlayabilmeli diye düflündük.
Hep oynad›¤›m›z bir oyun geldi akl›m›za. Hani,
bir çeflit bilmece oyunu var ya! Akl›n›zdan bir
‘fley’ tutars›n›z. Bu, bir eflya olabilir, insan
olabilir, ne isterseniz, o olur. Sonra, bunun ne
oldu¤unu bulmalar› için arkadafllar›n›zdan size
sorular sormas›n› istersiniz. Onlar, o ‘fley’in ad›
haricinde size her fleyi sorabilirler. ‘Canl› m›,
cans›z m›?‘, ‘Rengi nas›l?’, ‘fiu anda bu odada
m›?’ türünden sorular›n ard› arkas› gelmez. Ta
ki, ‘o’nu buluncaya de¤in.
‹flte Forum’da da öncelikli sorunumuz nedir,
nas›l çözülür, kimin yard›m›yla ve ne zaman
çözülür sorular›n›n ortaya ç›kmas›nda, bu güzel
çocuk oyunu esin kayna¤›m›z oldu. T›pk›
oyunda oldu¤u gibi, zaman›n nas›l geçti¤ini
anlayamad›k ve hiç s›k›lmad›k. Çal›flma
gruplar›m›zda, tart›flt›¤›m›z konuya iliflkin her
fleyi bir tablo halinde düzenledik.
Bu kitab› okuyan büyüklerimizin, bu oyunu
hat›rlayarak ve bir an için çocukluklar›na geri
dönmelerini, bu yöntem sayesinde bizim için
çok keyifli hale gelen bu çal›flmalara, bizim
penceremizden bakmalar›n› istiyoruz.
‹flte gruplar›m›z›n çal›flmalar›!
B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU

E⁄‹T‹MDE KATILIM HAKKI
‘E¤itimde Kat›l›m Hakk›’n› tart›flan
grubumuzda, en çok üzerinde durulan konular,
ö¤rencilerin okulu ve ö¤retmenleri elefltirememesi; disiplin yönetmeli¤i; e¤itim sisteminde
ö¤rencilerin görüflleri, düflünceleri sorulmadan
sürekli de¤ifliklik yap›lmas› idi. Büyüklerin,
‘Sen çocuksun, bilmezsin, anlamazs›n’ gibi
ifadelerle bizim görüfllerimizi bir kenara atmas›n› elefltiren arkadafllar›m›z, bölgesel ve cinsiyete dayal› farkl›l›klar; ders seçme; üniversiteye girifl s›navlar›; meslek liseleriyle ilgili sorunlar; ders iflleyiflinde kat›l›mc› yöntemlerin olmay›fl› gibi sorunlar› da dile getirdiler. Çocuk
haklar› konusunda çocuklar›n, gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesini istediler. E¤itim grubunda, illerde ve okullardaki farkl› uygulamalara son verilmesi istenirken, kimi olumlu uygulamalara da de¤inildi, örne¤in istek kutular›n›n
yayg›nlaflt›r›l›p ifllerlik kazand›r›lmas› önerildi.

Çocuk Haklar› Sözleflmesi
Madde 28:
“Çocuk, e¤itim hakk›na
sahiptir. Devlet’in görevi,
ilkö¤retimin zorunlu ve
paras›z olmas›n› sa¤lamak,
her çocu¤un
yararlanabilece¤i de¤iflik
ortaö¤retim kanallar›n› teflvik
etmek ve yeteneklerine göre
herkesi yüksek ö¤renim
imkânlar›na kavuflturmakt›r.
Okul disiplini, çocu¤un
haklar›na ve sayg›nl›¤›na
uyumlu olmal›d›r.”
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NEYAPILSIN

NASILYAPILSIN

K‹M YAPSIN

NE ZAMAN YAPILSIN

1. Müfredata ve e¤itim programlar›na ö¤rencilerin kat›l›m›
artt›r›lmal› ve güçlendirilmeli.

Ö¤rencilerden anket vb. Yöntemlerle görüflleri sorulmal›;
bunlar›n bir temsilci arac›l›¤›yla yetkili kiflilere sunulmas›
sa¤lanmal›.

Ö¤renci temsilcileri ve il–ilçe
Milli E¤itim Müdürlükleri

Y›l sonlar›nda ve müfredat de¤ifliklikleri s›ras›nda.

2. Ö¤renciler aras›nda yap›lan
ayr›mc›l›klar önlenerek tüm
ö¤rencilere eflit kat›l›m hakk›
ve f›rsat eflitli¤i sa¤lanmal›
(bölgesel, cinsiyete dayal›,
okullar aras› örne¤in meslek
liseleri ve düz liseler aras›
farkl›l›klar)

Ö¤renciler ve ö¤retmenler bilinçlendirilmeli; ö¤retmenlerin
ö¤renciler aras›nda ayr›mc›l›k
yapmalar› engellenmeli.

Rehberlik servisleri ö¤retmenleri ve ö¤rencileri bilinçlendirsin; MEB ö¤retmenler için e¤itimler düzenlesin.

3. Ö¤renci temsilcilikleri tüm
okullarda ve illerde kurulmal›
ve tam ifllerlik kazanmas› sa¤lanmal›.

Yeni ç›kan yönetmelik tüm illerde ve okullarda uygulanmal›. (Okul meclislerinin kurulmas› konusundaki yönetmelik)

Okul idareleri ve il–ilçe Milli
E¤itim Müdürlükleri

En k›sa zaman içinde.

4. Özellikle okul öncesi e¤itim
olmak üzere e¤itimin her kademesine tüm çocuklar›n ve
gençlerin e¤itime kat›l›m hakk› sa¤lanmal›.

Aileler, MEB, sivil toplum kurulufllar› ve bas›n–yay›n kurulufllar› arac›l›¤›yla bilinçlendirilmeli.

MEB, STK, Bas›n–yay›n

Sürekli yap›ls›n. Ancak okullar›n aç›lmas›na yak›n zamanlarda bu tür etkinlikler artt›r›ls›n, h›zland›r›ls›n.

5. Sosyal etkinlikler artt›r›lmal›, çeflitlendirilmeli ve tüm ö¤rencilerin bunlara kat›l›m›
sa¤lanmal›.

Müfredat›n hafifletilmesiyle
sosyal etkinliklere a¤›rl›k verilmeli ve sosyal etkinlikler için
maddi kaynak ve olanaklar
sa¤lanmal›, artt›r›lmal›.

Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n ilgili
birimleri

B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU
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ORÇUN, Ankara’dan
Benim e¤itim hakk›nda söylemek istedi¤im,
öncelikle benim içinde bulundu¤um üniversite s›nav›.
Ö¤renci Seçme S›nav›, gerçekten biz 17
yafl›ndayken, hayat›m›z›n belki en sosyal, en
aktif olmam›z gereken yafl›ndayken, bizi bir
çok fleyden k›s›tl›yor. Benim haftada 6 gün
dershanem var, haftada 8 saat ders
yap›yorum. Sekiz saat üzerinden dört saat
dershaneye gidiyorum ve ondan sonra eve
yorgun arg›n dönüyorum.
SAN‹YE, Ankara’dan
Bunun ard›ndan benden ders çal›flmam ve
dershaneden ödev olarak verilen testleri
çözmem bekleniyor. Benim ve arkadafllar›m›n
flu anda ne bir sosyal hayat› var, ne bir fley;
sinemaya gitmek için ancak iki ayda bir zar
zor, belki s›nav›n olmad›¤› bir hafta gitmek
zorunda kal›yoruz.
Üniversiteyi kazanamazsak da öyle bir sistem
dayat›lm›fl ki, toplumda lise mezunu olarak ifl
bulma imkânlar›m›z çok k›s›tl› oluyor. Bu
benim için böyle.
Yurtta kalan arkadafllar›m için durum daha da
ac›kl›. Baz› arkadafllar›m›z 18 yafllar›na
geldiklerinde yurttan gönderilmeleri söz
konusu. O yüzden üniversite s›nav› Türkiye’de,
özellikle 17 yafl›ndaki ö¤rencinin hayat›nda
çok önemli bir yer teflkil ediyor ve bir mesle¤e
yönelik olmad›¤› için de bu sistem,
üniversiteyi kazanamayanlar çok garip bir
durumda kal›yor.
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Ben öncelikle e¤itimdeki haks›zl›klar›n giderilmesini istiyorum. Ben bir meslek lisesinde okuyorum.
Düz lisede okuyan ö¤rencilerle meslek lisesinde
okuyan ö¤renciler aras›nda çok büyük bir ay›r›m
yap›l›yor. Ben üniversite s›nav›na girerken çok büyük problemlerle karfl› karfl›ya kal›yorum. Düz liseye giden ö¤rencilerin puan› 0.5 ile çarp›l›rken, benim puan›m 0.2 ile çarp›l›yor, bu da çok büyük bir
haks›zl›k. Bu haks›zl›¤›n giderilmesini istiyorum.
MURATHAN, A¤r›’dan
Ben de meslek lisesi ö¤rencisiyim. fiu anda haz›rl›¤› bitirdim, lise 1’inci s›n›ftay›m ve gelece¤imi karanl›k görüyorum. Okulu b›rakmay› düflünüyorum, ama belki ileride Milli E¤itim Bakanl›¤› insafa gelir de bize yol açar.
BELKIS, Ordu’dan
Ben, Orta Anadolu Teknik Lise Bilgisayar Bölümü 3. S›n›f ö¤rencisiyim. Devletimiz e¤itime
14
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ay›rd›¤› paran›n büyük bir k›sm›n› meslek
liselerine harcamaktad›r. Çünkü, meselâ benim
bilgisayar bölümüm için, tahmin edebilirsiniz ki,
teknolojiyi yakalamak için çok büyük yat›r›mlar
yap›lmas› gerekiyor. Yap›lan bu yat›r›mlar› da,
aç›kças› üniversite s›nav sisteminden, çok
saçma olan, Türkiye’ye özgü bu mant›ks›z
sistemden dolay› zaten e¤itimimize çok az para
ayr›ld›¤› için çok mant›ks›z buluyorum.
Bir insan 4 katrilyon devleti doland›rd›. Size
soruyorum, e¤itime bir y›l içinde ayr›lan para bu
kadar m›, yani hiç 4 katrilyon e¤itime ayr›ld› m›?
Meselâ ben bu sene üniversite s›nav›na
girece¤im, iki seneden beri dershaneye
gidiyorum. fiu anda Türkiye’de dershanelerde,
özel sektörde dönen paralar›n haddi hesab›
yok. Bence Millî E¤itim bizim e¤itimimizden
sorumlu, ama bence bunun bilincinde de¤il.
Neden okul bana yetmiyor da ben dershaneye
gitmek zorunda kal›yorum? ‹ki okulu bir arada
idare ediyorum ki, bu benim verimlili¤imi de
azalt›yor. Ben aç›kças› kendimi genç
hissedemiyorum. Genç, bence … hayat›n›n en
k›p›r k›p›r zamanlar›n› yaflad›¤› dönemde, üniversite s›nav› gibi adaletsiz, eflitlik ve mant›kla
hiçbir ilgisi olmayan konularda sömürülüyor.
Yani, Millî E¤itim bence üzerine ald›¤›
sorumlulu¤un bir an önce bilincine vars›n.
ÖSYM ve YÖK’e bu konuda hiçbir fley söylemeyece¤im. Çünkü, onlara söyleyecek bir tek
kelime bile bulam›yorum.
SAN‹YE, Ankara’dan
Okulun di¤er ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için de
ailelerden birtak›m paralar isteniyor; aidat paraB‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU

s› vs. Bunlar›n da düzeltilmesini istiyorum. Tamam, belki toplanabilir para ama, yani o kadar
büyük bir miktar bütün ailelerden ç›kart›lmaya
çal›fl›lamaz. Sonuçta, art›k Türkiye’de paras›
olan okuyor, paras› olmayan okuyam›yor. Çünkü, okullarda o kadar çok para toplan›yor ki, art›k aile çocu¤unu okula yollamak istemiyor,
çünkü ihtiyaçlar›n› karfl›layam›yor; bir kitab› bilmem 100 milyon tutuyor. Yani, bu kadar da
insanlar›n üzerine gidilmemesi gerekiyor.
ECE, Çorum’dan
Disiplin suçlar›n›n kald›r›lmas›n› istiyorum,
çünkü disiplin suçlar› insan›n hayat›n› olumsuz
yönde etkiliyor, yani bir ö¤renci olarak çok
kötü yönde etkiliyor.
HÜLYA, Ad›yaman’dan
Bizim Ad›yaman’da en çok karfl›laflt›¤›m›z
sorun, diploma notunun üniversite s›nav puanlar›n› etkilemesi. Çünkü, bildi¤iniz gibi, tabii
Türkiye’de; belki her tarafta var ama, Do¤u’da
çok kötü flartlar alt›nda e¤itim görüyoruz. Bize
yeterli e¤itim verilmedikten sonra, do¤u ve bat›
veya iyi ve kötü okul bir arada tutulup diploma
notlar› ona göre puanlan›yor; biz buna okul
olarak, bir de il olarak çok karfl›y›z.
ARZU, Bolu’dan
A¤abeyim var, ortaokuldan mezun oldu, süper
liseye girmek istiyordu; onu yedeklere atm›fllar,
ondan afla¤› puan olanlar› süper liseye alm›fllar;
yani burada torpil geçiliyor pek çok okulda; yani
ayr›mc›l›k yap›yorlar.
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Ailede kat›l›m hakk›n› tart›flan grubumuzdaki
arkadafllar›m›z, büyüklerin evde kendilerini en
çok rahats›z eden davran›fllar›ndan örnekler
verdiler. Düflüncelerimizin
önemsenmemesinden, söz hakk›
verilmeyifline; güvensizlikten, ‘ders çal›fl’
bask›s›na; hoflgörüsüzlükten, daya¤a;
çocu¤una fliddet uygulayan ailelerin
yarg›lanmas›ndan, uzman yard›m›na; bizleri
ilgilendiren kararlar al›n›rken
dan›fl›lmamas›ndan, tutars›z davran›fllara
kadar aile–içi yaflan›m›zda karfl›laflt›¤›m›z her
fleyi tart›flt›k.
“Tabii ki, bir çocu¤un hakl› oldu¤u yer olur,
hakl› olmad›¤› yer olur. Ama, bu konu bizler
için çok önemli. Çocu¤a fliddet uygulayan aile
hiçbir zaman topluma bir insan kazand›ramaz.
Bizler dayak yeme¤i de¤il, her zaman
sevilmeyi hak eden insanlar›z” görüflünde
birlefltik.
K›z çocuklar›n›n okutulmas›n›, çocuklar›n erken
yaflta evlendirilmemelerini, anne–babalar›n
e¤itilip, bilinçlendirilmesi için herkesin
seferber olmas›n›, aile içi demokrasinin
yerleflmesini, çocu¤un ilgi alanlar›na ve
meslek seçimine sayg› gösterilmesini ve
inançlar›m›z konusunda bask› yap›lmamas›n›
istedik.
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Çocuk Haklar› Sözleflmesi Madde 18:
“Çocu¤un yetifltirilmesinde ve geliflmesinin
sa¤lanmas›nda ana–baba birlikte sorumluluk
tafl›rlar ve devlet bu ilkenin tan›nmas› için her
türlü çabay› gösterir.”

16

A‹LEDE KATILIM HAKKI

NE YAPILSIN

NASILYAPILSIN

K‹M YAPSIN

NEZAMAN
YAPILSIN

1. Çocu¤un
ailede söz
hakk›na
sahip
olabilmesi
için çocuk
ailede birey
olarak yer
almal›.

Çocuklar belirli zamanlarda biraraya gelmeli
uzman kiflilerle bu konuyu tart›flmalar› ve ileriye yönelik olarak dernek kurmalar›

Her çocu¤un arkas›nda dan›flabilece¤i bir uzman olmal›. Aile verilecek kararlar do¤rultusunda çocu¤un fikrini almal› ve ailede söz
hakk› konusunda hem çocuklar› hemde anne–babalar› bilgilendirmek ve e¤itmek konusunda SHÇEK, UNICEF, MEB ve Sa¤l›k Bakanl›¤› görev almal›d›r.

Bu konu grubumuzca en
öncelikli konu
seçilmifltir;
çünkü çocuklar baz› konularda anne
babalar›ndan
daha bilgili
olabilirler.

2. Çocu¤un
ailesini
yarg›lama
hakk›

Çocu¤un ailesini yarg›lama hakk› yasallaflt›r›lmal›. Çocu¤un ailesine karfl› kendini savunmas›na yönelik yasalar ç›kar›lmal›. (anne baban›n
reddi vb.)

Devlet aileyi çocuklar›n› korumad›¤› durumlarda yarg›lama hakk›n› kullanmal›. Devlet çocu¤unu koruma amac›yla aileye destek vermeli.
Bu konu Adalet Bakanl›¤›, SHÇEK, ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lmal›.

Tüm çal›flmalar en k›sa zamanda bafllat›lmal›d›r.

3. Fikir özgürlü¤ü (dini
inanç, siyasi,
vb.)

Aile fikir özgürlü¤ü konusunda sevgi ve sayg›
ortam›n› sa¤layarak, çocu¤a bask› yapmamal›.
Ailede demokratik ortam›n sa¤lanmal› ve aileler bilinçlendirilmeli.

Sivil toplum kurulufllar› fikir özgürlü¤ü konusunda toplumu, dolay›s›yla aileyi bilinçlendirmeli. Okullarda, bu konuyla ilgili yeterli bilgi
verilmeli.

Tüm çal›flmalar en k›sa zamanda bafllat›lmal›d›r.

4. Okul ve
meslek
seçimi

Çocuk ilgi alan›n› kendisi belirlemeli, ilkö¤retimden sonra herhangi bir bask› alt›nda kalmadan okul seçimini yapabilmeli. Okul konusunda çocuk ailesi ve okulu taraf›ndan bilgi ve becerisine göre yönlendirilmeli. Türkiyede baz›
bölgelerde meslekler babadan o¤ula geçmekte, oysa çocuk meslek seçiminde kendi yetenekleri do¤rultusunda cinsiyet ayr›m› yap›lmaks›z›n herkesin okul ve meslek seçim hakk›na sahip olmas›. K›z çocuklar›da okutulmal›.

Bu çal›flmay› Milli E¤itim Bakanl›¤›, özellikle
ö¤retmenler, e¤itim uzmanlar›, Rehberlik
Araflt›rma Merkezi Elemanlar›nca aile ve çocuklar›n yönlendirilmesi ile yapmal›.

Bu çal›flma
hemen bafllat›lmal›.

B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU
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NE YAPILSIN

NASILYAPILSIN

K‹M YAPSIN

NEZAMAN
YAPILSIN

5. Arkadafl
seçimi

Aile çocu¤u iyi gözlemlemeli, arkadafl
seçimine direk kar›flmak yerine, gözlemleri
do¤rultusunda çocu¤u bilinçlendirmeli. Aile
arkadafl seçiminde cinsiyet, fikir, inanç
ayr›m›yapmamal›. Kötü olarak nitelendirilen
arkadafllar›m›zla iliflkimizi kesmemiz yerine,
ailemizinde deste¤i ile onlarla iliflkimizi
sürdürerek kazanmal›y›z.

Bu konuda aile ve çocuk gerekirse konular›nda
uzmanlaflm›fl kiflilerden yard›m almal›.
Dan›flma merkezleri vb.

Tüm
çal›flmalar en
k›sa zamanda
bafllat›lmal›d›r.

6. Türkiye’deki
bölgesel
farkl›l›klar
nedeniyle baz›
bölgelerde
çocuklar›n
erken yaflta
zorla evlendirilmesi.

Çocu¤a erken yaflta evlenmenin zararlar›
ö¤retildikten sonra, ona ait kararlar›n kendisi
taraf›ndan verilmesi sa¤lanmal›.

Zorla erken yaflta evlendirmeler, intiharlar,
sa¤l›k sorunlar›, vb. olumsuz durumlar› ortaya
ç›karabilir. Bu konuda özellikle Adalet
Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, SHÇEK, ‹çiflleri
Bakanl›¤› ortak çal›flmalar yapmal›, sadece
yasalarla de¤il bu konuda yap›lacak e¤itim
çal›flmalar›yla bu durum kesinlikle önlenmeli.

Hemen, flimdi
bafllat›lmal›.

7. Oynama
ve e¤lenme
hakk›

Oyun alanlar› ço¤alt›lmal› ve çocu¤un ilgi
alan›na yönelik istedi¤i sosyal ve kültürel
faliyetlerde bulunabilmesi için gerekli koflullar
yerine getirilmeli. Aile oyun zaman› ile ders
zamanlar›n› kar›flt›rmamal›.

Milli E¤itim Bakanl›¤› sosyal faaliyet
kurulufllar›n› art›rmal›. Okullar bofl geçen
derslerde çocuklar›n e¤lenmeleri amac›yla
tiyatro, gezi, kamp, spor turnuvalar›
düzenlemeli ve bu konularda ailelerinde
deste¤i al›nmal›.

Hemen, flimdi
bafllat›lmal›.

8. Ortam de¤iflikliklerinde çocu¤un
fikrinin al›nmas›

Ortam de¤iflikli¤i konusunda çocu¤un gelece¤i
konusunda karar verilmeli. SHÇEK ailesi
çocu¤un yaflayaca¤› ortam› belirlerken onun
fikrini almal› ve koflullar› de¤erlendirmeli.

Yer de¤iflikli¤i konusunda çocu¤un
etkilenimini azaltmak ve uyumunu sa¤lamak
amac›yla konunun uzmanlar›ndan yard›m
al›nmal›.

Tüm
çal›flmalar en
k›sa zamanda
bafllat›lmal›d›r.

B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU
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K‹M YAPSIN

NEZAMAN
YAPILSIN

9. Ailenin
çocu¤un
e¤itiminde
fiziksel ve
duygusal
fliddete
baflvurmamas›

Aile fiziksel ve duygusal fliddet yoluyla çocu¤u
e¤itemeyece¤i konusunda bilinçlendirilmeli.
Çocu¤un yetifltirilmesi tekni¤i konusunda
aileye uygun anne baba e¤itimi verilmeli.
Çocu¤a fliddet uygulayan aileler hukuksal
iflleme tabi tutulmal›, varolan uygulamadaki
yapt›r›mlar artt›r›lmal›.

Bu konuda SHÇEK, Adalet Bakanl›¤›, ‹çiflleri
Bakanl›¤› ve Milli E¤itim Bakanl›¤› birlikte
çal›flmal›.

Tüm
çal›flmalar en
k›sa zamanda
bafllat›lmal›d›r.

B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU
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MUSTAFA, Tokat’tan

DELEGE

Sokak çocuklar›, selpak mendil satan bir sürü
çocuklar var. Bu çocuklara söz hakk› kesinlikle
verilmesi mümkün de¤il. Bunlar›n derdini
dinleyen kimse yok. fiu anda sorsan›z ilerde
ne olmak istiyorsunuz diye, hiçbiri ‘avukat
olmak istiyorum, ö¤retmen olmak istiyorum’
diyemez, çünkü hiçbir haklar› yok. Ben ailenin
yarg›lanmas›n› flu flekilde aç›klamak istiyorum:
Bu çocuklar ister miydi sokakta selpak mendil
satmay›, ayakkab› boyamay›? E¤er bu
çocuklar› dünyaya getirmekte aile direkt olarak
suçluysa bu ailenin yarg›lanmas› için kesinlikle
bir kanun ç›kmas›n› istiyorum, çünkü bu
çocuklar›n hakk› aranmal›.

Bence Türk ailesinde Avrupa sistemi çocuk
haklar› verilmelidir. Çünkü, Avrupa’da ailelerin
maddi durumlar› düflük oldu¤u zaman
çocuklar›n› yetifltirebilmeleri için onlara maddi
yard›mda bulunuyorlar, maddi yat›r›mlar
yap›yorlar.

Çocuklar do¤du¤unda nüfus cüzdan›
ç›kart›l›yor, oraya dini ‘‹slam’ yaz›l›yor. O çocuk
büyüdü¤ünde ‹slam dinini benimsemezse,
baflka bir dine gitmek isterse burada
özgürlü¤ü k›s›tlan›yor çocu¤un.

ERDAL, Bayburt’tan

AYHAN, Ankara’dan

Rehberlik okullarda pek geliflmemifl. Bir okulda bir rehberlik e¤itimi dersinde s›nav gibi bir
fley yap›lm›fl, ‘intihar etmeyi düflündünüz mü’
diye bir soru gelmifl. S›n›fta 40 kifli varm›fl, 40
kifliden 15’i ‘intihar etmeyi düflündüm’ demifl.
Bunun as›l sebebi de, okullarda al›nan düflük
notlar. Rehberlik e¤itimi geliflmedi¤i için,
insanlar rahatlat›lm›yor veya psikologlara
gidilmedi¤i için insanlar rahatlayam›yor. Ama,
okullarda rehberlik e¤itimi gelifltirilirse, belki
intihar sebeplerinin ço¤u ortadan kalkm›fl
olacak ve insanlar daha kolay ifl bulabilecek,
üniversite s›navlar›na girebilecek.

Y›llard›r takip ediyorum, en çok istedi¤im fley
bilinçsiz evlili¤in önlenmesi. Cahil iki insan
birbirini seviyor ve bir zevk u¤runa
evleniyorlar ve on tane ya da yirmi tane çocuk
yap›p ne de olsa ‘fluras› var, buras› var, sahip
ç›kar’ diye soka¤a b›rak›l›yor. En az›ndan, yani
devletin yapaca¤›, belli bir yasa getirebilir
buna.

B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU

DELEGE

DEMET, Kars’tan
Anne–babalar çeliflki içerisinde … Kimi zaman,
ifl yaparlarken, ‘aya¤›m›za dolaflmas›n’ diye
çocuklar›n›n saatlerce TV karfl›s›nda
oturmas›na göz yumuyorlar. Çocuk biraz daha
büyüyünce, diyelim okul zaman› TV
seyretmesine engel oluyorlar.
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Ulusal Çocuk Forumu’nda Sa¤l›kla ilgili grup
çal›flmas› yapan arkadafllar›m›zla sorular›na
yan›t arad›k:

•
•

Sa¤l›k hizmetlerinden memnun muyuz?

•

Hastaland›¤›m›zda bizimle ilgileniliyor mu?

Sa¤l›k hizmetlerine ne düzeyde
eriflebiliyoruz?

Özellikle çocuklara ücretsiz sa¤l›k hizmeti
verilmesi, çevre sa¤l›¤›, Do¤u’daki il ve k›rsal
kesimlerdeki sa¤l›k hizmetlerinin yetersizli¤i,
en çok üzerinde durulan konular oldu.
Belli nüfusa ulaflm›fl kentlerde bizlere hizmet
verecek Çocuk Hastanelerinin aç›lmas›n›
istedik.

Çocuk Haklar› Sözleflmesi
Madde 6:
“Her çocuk temel yaflam
hakk›na sahiptir. Devlet,
çocu¤un yaflam›n› ve
geliflmesini güvence alt›na
almakla yükümlüdür.”
Çocuk Haklar› Sözleflmesi
Madde 24:
“Çocuk, mümkün olan en üst
düzeyde sa¤l›k ve t›bbi bak›m
standard›na ulaflma hakk›na
sahiptir. Devlet, hiçbir
çocu¤un bu tür t›bbi bak›m
hizmetlerinden yoksun
b›rak›lmamas›n› güvence
alt›na almak için çaba
gösterir.”

B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU
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NEYAPILSIN

NASILYAPILSIN

1. Çocuklar›n dernek
kurmalar›n› engelleyen
yasalar kald›r›lmal› (sa¤l›kla
ilgili olarak).

Kat›l›l›m haklar›n›n
Türkiye Büyük Millet Meclisi
kullanabilmelerine yönelik yetkili
organlar›n ve siyasilerin destekleri
al›nmal›

2. Çocuk haklar› konusunda ‹lgili tüm kamu kurum ve
tüm toplum bilinçlendirilmeli kurulufllar› ile kitle örgütlerinin
ve bu bilinçle çocuklar›n
koordineli aktiviteleri sa¤lanmal›.
kat›l›m hakk›na ifllerlik
kazand›r›lmal›.
3. Tüm kamu kurum ve
kurulufllar›n›n yeterli ve
nitelikli sa¤l›k hizmeti
sunabilece¤i flekilde f›rsat
eflitli¤i ilkesine ba¤l› ve
ücretsiz olmal›.

B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU

K‹M YAPSIN

SHÇEK, Sa¤l›k Bakanl›¤›,
MEB, Özürlüler ‹daresi, ‹çiflleri
Bakanl›¤›, UNICEF, Yerli ve
yabanc› tüm gönüllü
kurulufllar

Kat›l›m haklar›m›z› kullanarak ilgili Sa¤l›k Bakanl›¤›, SHÇEK
kurumlar› teflvik edilmeli ve ihtiyaç
duyulan yeni yasalar ç›kar›lmal›.
Hasta haklar› konusunda bilinçlendirme yap›lmal›, çocu¤un sa¤l›k kuruluflu ve doktorunu seçme hakk›
olmal›, çocuklar sa¤l›k problemleri
hakk›nda bilgilendirilmeli. Belli nüfusa ulaflm›fl kentlerde çocuklara
özel hastaneler aç›lmal›. Tüm kamu
kurum ve kurulufllar› hastanelerinde çocuk servisleri ve bu servislerde çocuk oyun ve e¤itim odalar›
düzenlenmeli. Ana çocuk sa¤l›¤›
merkezleri yayg›nlaflt›r›lmal› ve niteli¤i art›r›lmal›. Sokakta yaflayan
ve madde ba¤›ml›s› çocuklar›n ve
istismar edilen çocuklar›n korunma,
bar›nma ve sa¤l›k hizmetleri yeterli
say›da ve ücretsiz olarak sunulmal›.
Aile hekimli¤i gelifltirilmeli, koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin yerine getirilmesinde etkili çal›flmalar yap›lmal›.

NE ZAMANYAPILSIN
23 Nisan 2001 tarihine kadar

Hemen bafllanmal› ve sürekli
olmas›.

Çal›flmalara hemen
bafllanmas›

22

SA⁄LIKTA KATILIM HAKKI

NE YAPILSIN

NASILYAPILSIN

K‹M YAPSIN

NE ZAMANYAPILSIN

4. Çevre ile ilgili

Çevre, insan sa¤l›¤›n› tehdit
eden her türlü unsur yasaklans›n, yeterli temiz su
sa¤lanmal›.

Çevre Bakanl›¤›, ‹çiflleri
Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Tar›m Bakanl›¤›, Belediyeler,
Sanayi Bakanl›¤›, Sivil
Toplum Kurulufllar›

Çal›flmalara hemen
bafllanmas› 2002 Kas›m’›na
kadar sonuçland›r›lmas›.

a) Çevre kirlili¤inin önüne
geçilmesi ve çevre bilincinin
verilmesi sa¤lanmal›
b) Güvenli, temiz ve kontrol
edilmifl g›da maddelerinin
sat›fl› sa¤lanmal›.
c) Salg›n hastal›klar›n önüne
geçilmesi için yap›lmas›
gereken tüm çal›flmalar etkin
bir flekilde sürdürülmeli,
afl›lama çal›flmalar›na önem
verilmeli.

Çevrede sa¤l›k ve sporla ilgili
alanlar› art›r›lmal›
Çevre sa¤l›¤›na yönelik
mevcut yasalar›n iflletilmesi,
denetlenmesi ve gerekli yeni
yasalar›n düzenlenmesi.
Çocuklara yönelik ürünlerin
sa¤l›¤a yönelik uygunlukta
olmas›n›n takibi.
Tar›m ilaçlar›n›n çevreye ve
sa¤l›¤a uygun üretim ve
kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›.
Bilinçsiz ilaç kullan›m›n›n
önüne geçilmesi (reçetesiz
ilaç sat›fl›n›n k›s›tlanmas›).
Ev kazalar›ndan korunma
konusunda toplumun
bilinçlendirilmesine yönelik
yay›nlar›n artt›r›lmas›.

B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU
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5. E¤itime a¤›rl›k verilerek
bilinçlendirme yayg›nlaflmal›.

Kitle iletiflim araçlar›ndan
yararlan›lmas›

MEB, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Medya
Kurulufllar›

Hemen bafllans›n ve sürekli
olsun.

Y›lda en az iki kez sa¤l›k
kontrolünden geçirilmesi.
Erken yaflta evlilik ve akraba
evlili¤inin önlenmesi.
Hasta haklar› ve cinsel
e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas› ve
bilgilendirilmenin art›r›lmas›.
Okullardaki sa¤l›k kollar›na
ifllerlik kazand›r›lmas›.

B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU
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DÖNÜfi, Burdur’dan

SAL‹H, Siirt’tan

Ülkemizin zaten en büyük problemi bence
sa¤l›k. Çünkü, bildi¤iniz gibi, bufalolar falan
ortal›kta dolan›rken bence insana önem
verilmiyor, yani sa¤l›¤a önem verilmiyor.
Çünkü, insan et al›rken flöyle bir düflünüyor,
duruyor, ‘acaba bunu alay›m m›, almayay›m
m›, sa¤l›kl› m›d›r?’ Ço¤u insan gerçi
düflünmeden al›yor ama, tabii kasaba filan da
nas›l güveneceksiniz ki art›k bufalolar filan
etrafta dolan›rken? Sa¤l›k Bakanl›¤›na çok
görev düflüyor bence.

Ben herkesin gördü¤ü, fakat seyirci kald›¤› bir
konuya de¤inmek istiyorum. Zaten Siirt’te,
daha do¤rusu Do¤u ve Güneydo¤u illerinde
sa¤l›k hizmetleri yok. Bir tek illerde var,
ilçelerde zaten yok, köylerde de yok. Köydeki
adam hastalan›yor, zaten haftada üç gün
merkeze gidebiliyorsun, o üç gün d›fl›nda
hastaland›¤›nda gidemiyorsun, yollar kapal›
çünkü. ‹l ve ilçelere yeteri kadar sa¤l›k
hizmetlerinin götürülmesini istiyorum.
BELKIS, Ordu’dan

EREN, Mersin’den
fiimdi burada sa¤l›k konusunda herkes, iflte
kendi sa¤l›¤›n› düflünüyor. Peki, sokakta
çöpten yemek yiyenler. Bunu sormak
istiyorum, neden bunlar› kimse görmüyor?
Türkiye’de o kadar insan var çöpten yemek
yiyen, bunlar›n sa¤l›¤› konusuna kimse
de¤inmiyor yani, herkes kendi konusundan
bahsediyor.
YAS‹N, Ankara’dan
Bu sa¤l›k konusunda söyleyebilece¤im tek bir
fley var. Çocuklar›n bu çöplüklerden,
‹stanbul’da bu ço¤unlukla görülen bir fley,
çöplükten iflte hap topluyorlar, ilaç topluyorlar,
yemek yiyorlar. Bu çöplüklere veya
çevremizdeki pisliklere karfl› bir önlem al›nsa
daha iyi olur diye düflünüyorum.
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Öyle bir durumday›m ki, mesela hasta
oldu¤um zaman doktora gitsem mi gitmesem
mi psikolojisine kap›l›yorum. ‘Ya gidersem
sa¤l›¤›m hepten tehlikeye girerse?’
Televizyonlarda görüyoruz, ameliyat oluyorlar,
affedersiniz insan›n oras›nda buras›nda bir
fleyler unutuyorlar.
Mesela, on yedi yafl›na gelinceye kadar
ailemin, çevremin bana verdi¤i emekler göz
önüne al›nmazsa, göz ard› edilirse benim
hayat›m› söndürmek çok kolay, yani hiç sorun
de¤il. Bir insan›n belki hayat›yla oynamak çok
kolay, ama o insan› yetifltirebilmek çok zor.
AYfiE, Ni¤de’den
Mesela ben bugün trafik kazas› geçirsem,
inan›n ki orada hiçbir yaflama umudum olmaz.
Çünkü, ambulanslar geç geliyor, pisi pisine
öbür tarafa transfer oluyoruz. Yani ben yar›n
trafik kazas› geçirip ölmektense, bugün
ecelimle ölmeyi tercih ederim.
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Çocuk Haklar› Sözleflmesi
Madde 3:
“Kamusal ya da özel sosyal
yard›m kurulufllar›,
mahkemeler, idari makamlar
ve yasama organlar›
taraf›ndan yap›lan ve
çocuklar› ilgilendiren bütün
faaliyetlerde çocu¤un yarar›
temel düflüncedir.”
Çocuk Haklar› Sözleflmesi
Madde 40:

“Suçlu çocuk yoktur, suça itilen çocuk vard›r.
Çocuk etraf›na bak›yor, ailesinden,
çevresinden yanl›fl etkileniyor.”

üniforma giymemeli, hem de onun
psikolojisinden anlayacak flekilde iyi e¤itilmifl
olmal›.”

“Yapt›¤› yanl›fl fleylerden dolay› çocuklar, bir
büyük gibi cezaland›r›lmamal›, o zaman
topluma kazand›ramay›z ki, onu topluma
yeniden kazand›rabilmek için e¤itmeliyiz.”

“Anne–babalar boflanmaya karar
verdiklerinde, hakim esas çocu¤a sormal› ‘kimi
istiyorsun, sen ne düflünüyorsun’ diye.“

“Çocuk, zaten korkmufl, bir de ifadesi
al›n›rken, nezarete getirilip götürülürken
karfl›s›nda üniformal› birilerini görünce
dizlerinin ba¤› çözülüyor, tir tir titriyor.
Çocuklarla ilgili bu iflleri yapanlar hem
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‹flte, yarg›da çocuklar›n kat›l›m hakk›n› tart›flan
bizler, düflüncelerimizi bu sözlerle ifade ettik.
Bizimle ilgili yasalarda, her ne kadar bizim
anlamad›¤›m›z, uzun, a¤›r metinler yer alsa da,
özünde ne olmas› gerekti¤ini büyüklerimize
anlatmaya çal›flt›k.

“Yasalara ayk›r› ifl yapan
çocuk, sayg›nl›k ve de¤er
anlay›fl›n› gelifltiren, yafl
durumunu gözeten ve
toplumla yeniden
bütünleflmesini hedefleyen
tarzda muamele görme
hakk›na sahiptir. Çocu¤a
temel güvencelerin yan›s›ra
savunmas› için hukuki ve
di¤er her türlü yard›m
sa¤lanacakt›r. Mümkün olan
her durumda, adli
kovuflturmadan ve kurumlara
yerlefltirme yolundan
kaç›n›lmal›d›r.”
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NE YAPILSIN

NASILYAPILSIN

K‹M YAPSIN

NE ZAMANYAPILSIN

1. Suça yönelen çocuklar
farkl› yap›larda, kendi istekleri
ve görüflleri de göz önüne
al›narak e¤itilmeli ve topluma
kazand›r›lmal›d›r.

Medya tan›t›mda araç olarak
kullan›lmal›d›r. Çocuklar›n suç
iflleme oran›n›n azalt›m› için
okullarda bilgilendirme
toplant›lar› düzenlenmelidir.

Tan›t›m toplant›lar›nda uzman
kiflilerin yönlendirmesinden
yararlan›larak çocuklar aktif
olarak kat›lmal›d›r. Sivil
toplum kurulufllar›
kurulmal›d›r. Çocuklar da
içinde bulunduklar› okul, aile
ve arkadafl çevrelerini
bilinçlendirmelidir.

Tüm çal›flmalar en k›sa
zamanda bafllat›lmal›d›r.

2. Yaln›z ceza
mahkemelerinde de¤il hukuk
mahkemelerinde de çocuk
do¤rudan ya da temsilci
yoluyla dinlenmelidir.

Bu mahkemelerde çocu¤un
ifade özgürlü¤ünü ve kat›l›m
hakk›n› kullanabilmesi için
yeterli say›da uzman
görevlendirilmelidir.

Devlet gerekli yasal ve
örgütsel düzenlemeleri
yapmal›d›r.

Tüm çal›flmalar en k›sa
zamanda bafllat›lmal›d›r.

3. Çocuk mahkemelerinin
fiziksel yap›lar› ve
mahkemelerde görevli
kiflilerin makam giysileri
de¤ifltirilmelidir.

Bu de¤ifliklik için çocuklar›n
görüflü de al›nmal›d›r.

Bu çal›flmay› devlet,
üniversiteler, sivil toplum
kurulufllar› ve çocuklar
yapmal›d›r. Bu çal›flma ilgili
kifli, kurum ve kurulufllar›n
iflbirli¤i ile yap›lmal›d›r.

Tüm çal›flmalar en k›sa
zamanda bafllat›lmal›d›r.

4. Çocu¤un taraf oldu¤u her
uyuflmazl›kta arabuluculuk
kurumuna yer verilmeli ve
çocu¤un kendini ifade etmesi
için gerekli ortam
sa¤lanmal›d›r.

Örgütsel yap› ve yasal
düzenlemeler
gerçeklefltirilmelidir.

Bu çal›flmay› devlet ve sivil
toplum kurulufllar› yapmal›d›r.

Tüm çal›flmalar en k›sa
zamanda bafllat›lmal›d›r.
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NE YAPILSIN

NASILYAPILSIN

K‹M YAPSIN

NEZAMAN YAPILSIN

5. Yarg›lama öncesinde
çocuklar uzman kifliler
taraf›ndan psikolojik olarak
haz›rlanmal› ve hukuksal
olarak bilgilendirilmelidir.

Bu bilgilendirme çocu¤un
kat›l›m hakk›n› aktif olarak
kullanmas›n› sa¤layacak
flekilde olmal›d›r.

Bu çal›flmay› barolar,
üniversitelerin ilgili bölümleri
ve gönüllü kifli ya da kurumlar
gerçeklefltirecektir.

Tüm çal›flmalar en k›sa
zamanda bafllat›lmal›d›r.

6. Çocuklar›n kat›l›m
becerilerinin art›r›labilmesi
için çocuk haklar› sözleflmesi
ile onlara tan›nan dernek
kurma hakk› uygulamaya
geçirilmelidir.

Bu yolla örne¤in adli sicil
kay›tlar› sonucu ortaya ç›kan
sorunlar›n giderilebilmesi için
bilinçlendirme çal›flmalar›
bafllat›lmal›d›r.

Devlet çocuklar›n dernek
kurma hakk›n› kullanabilmesi
için gerekli yasal
düzenlemeleri yapacakt›r.
Çocuklar ise kat›l›m haklar›n›
kullanarak çocuk haklar›
sözleflmesinin tan›t›lmas› ve
yayg›nlaflt›r›lmas› için gerekli
sosyal aktivitelerde
bulunacaklard›r. Yetiflkinler
çocuklar›n kat›l›m haklar›n›
kullanabilmek için
gösterdikleri çabalar› maddi
ve manevi yönden
desteklemek.

Tüm çal›flmalar en k›sa
zamanda bafllat›lmal›d›r.

B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU
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DELEGATE, Ankara’dan
Ankara’dan Bar›fl ‹zci Kulübünün temsilcisi
olarak kat›l›yorum.
Bizim Türkiye’de, dernek kurabilme imkân›m›z
yok ama, on sekiz yafl›ndan küçük çocuklar›n
izcilikte kulüplerde bir arada toplanarak,
fikirlerini özgür bir flekilde istedikleri gibi
kullanma haklar› var. Yani arkadafllar›m›z›
izcilikte bir araya toplamak istiyoruz. Yani,
devlete, Türkiye’ye çeflitli yollarla yararl›
davran›fllar, faaliyetler yap›labiliyor.
SUAT, Trabzon’dan
Benim gözümde suçlu çocuk yoktur, suçlanan
çocuk vard›r. Bizim ülkemizde sokakta bir simit
satan çocu¤un peflinden polis koflarken,
devleti soyan insanlar›n peflinden halk
koflmaya çal›fl›yor.
DEN‹Z, Giresun’dan
Çocuklar, suçlu görüldükleri derecede ceza
evlerinde de¤il de çocuk ›slah evlerinde
bulundurulmal›. E¤er aileleri taraf›ndan suça
teflvik ediliyorsa, bir süre ailelerinden uzak
tutulmal›, tabii çocu¤un korkmamas›
sa¤lanarak. Psikolojik yönden ona yard›m
edilmeli. Bu konuda çocuk e¤itilmeli, suç
ifllememesi gerekti¤i ö¤retilmeli yani.
MÜSLÜM, Urfa’dan
Töre cinayetlerinin kald›r›lmas›n› istiyorum,
çünkü bunda en çok ezilen çocuklar oluyor.
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TAYFUN TAL‹PO⁄LU, Gazeteci:
Peki, sizin orada niye töre cinayetleri çok fazla?
MÜSLÜM:
Do¤u oldu¤u için, çünkü do¤uda kan davalar›
çok.
TAYFUN TAL‹PO⁄LU:
Peki, kan davalar› neden bafll›yor biliyor
musun?
MÜSLÜM:
Do¤u Anadolu’da okula gitmeyen çok say›da
insan var, cahilliklerinden.
TAYFUN TAL‹PO⁄LU:
Siz kaç kardeflsiniz?
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MÜSLÜM:
Sekiz.

MÜSLÜM:
Evet.

TAYFUN TAL‹PO⁄LU:
Kaç› erkek, kaç k›z?

TAYFUN TAL‹PO⁄LU:
K›z kardeflini, bir erkek arkadafl›yla görsen
Urfa’da, yapars›n?

TAYFUN TAL‹PO⁄LU:
Ama, bu zinciri art›k k›rma zaman› çoktan geldi
geçmiyor mu sence? Bak, sen koskoca delege
olarak gelmiflsin. fiu anda Türkiye’nin 81’de bir
çocu¤usun. Senin yapaca¤›n bir fley olmal›
de¤il mi? Hem töre cinayetleri kalks›n
diyorsun, hem toplumsal bask›ya boyun
e¤iyorsun. Tekrar soruyorum; döver misin
k›zkardeflini erkek arkadafl›yla görürsen?

MÜSLÜM:
Döverim ben.

MÜSLÜM:
Hay›r.

MÜSLÜM:
Befl erkek, üç k›z.

TAYFUN TAL‹PO⁄LU:
Peki niye döversin; kendi iste¤in için mi, yoksa
Urfa’da sana bir fleyler söylerler diye mi
döversin?
MÜSLÜM:
Urfa’da böyle bir fley yok, ondan.
TAYFUN TAL‹PO⁄LU:
Urfa’da niye böyle bir fley yok? Yani, k›zlarla
erkekler yan yana yürümüyorlar m›?
Yürüyorlar.
MÜSLÜM:
Yani, Urfa’da böyle bir fley olsa laf atarlar
onlara.
TAYFUN TAL‹PO⁄LU:
Yani, ben asl›nda belki dövmek istemem, ama
Urfa’da bana kardeflini niye dövmedin diye
toplumsal bask› m› olur diyorsun?
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‘Kat›l›m hakk› ve medya nedir?’ sorusu üzerinde yo¤unlaflan grubumuz, düflünce özgürlü¤ünden medyan›n toplumdaki konumuna, ailelerin çocuklar›na verdi¤i televizyon izleme ve
gazete okuma e¤itiminden, sokak çocuklar›n›n
medyada temsiline kadar birçok konuda tart›flt›.
Özgürlü¤ün, sorumluluk bilinciyle ve
baflkalar›n›n özgürlü¤üne müdahale etmeden
kendi fikirlerini aç›kça ortaya koymak oldu¤u
görüflünde uzlaflt›. Medyan›n kiflisel
özgürlüklere kar›fl›p kar›flmamas› gereklili¤i
üzerinde de konufltu.

Çocuk Haklar› Sözleflmesi
Madde 13:
Çocuk, düflüncesini özgürce
aç›klama hakk›na sahiptir; bu
hak ülke s›n›rlar› ile ba¤l›
olmaks›z›n; yaz›l›, sözlü,
bas›l›, sanatsal biçimde veya
çocu¤un seçece¤i baflka bir
araçla her türlü haber ve
düflüncelerin araflt›r›lmas›,
elde edilmesi ve verilmesi
özgürlü¤ünü tafl›r.

Grup elemanlar› olarak, medyan›n yasama,
yürütme ve yarg›dan sonra dördüncü güç
oldu¤unu, hatta zaman zaman bunlar›n önüne
geçti¤ini düflündük: Çünkü, medya istedi¤i
zaman her fleyi yönetebiliyor, ufak bir olay›
skandal hâline getirebiliyor, bir skandal› ise
incir çekirde¤ini doldurmayacak bir
meseleymifl gibi sunabiliyor.
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NE YAPILSIN

NASIL YAPILSIN

K‹M YAPSIN

NE ZAMANYAPILSIN

1. Çocuk haklar› maddelerinin
televizyon programlar› ve
gazete, dergi gibi görsel ve
yaz›l› bas›nda yer almas›
sa¤lanmal›.

Programlar arac›l›¤›yla
Yaz›l› bas›n
Afifl, broflür
Reklam

Özel ve Kamu sektörleri, Bakanl›klar, Çocuk Haklar› Komisyonlar›

2001 y›l› içinde

Çocuklardan oluflan bir komisyon. ‹çlerinde çocuklar›n
da yer ald›¤› çocuk haklar›n›
gözeten bir dernek.

2001 y›l› içinde

a) Medya da çocuklar fiziksel
olarak yer alm›yor (eflitlik ilkesine karfl›) bu sa¤lanmal›.

Her türlü reklam ve özel
kuruluflun çocuk haklar›
konusunda
bilinçlendirilmesinde medya
arac› olmal›.

b) T.C nüfusunun yar›s›n› – 18
yafl oluflturmaktad›r. Medya
bu nüfusu gözard› etmektedir.
Sadace görsel bas›nda de¤il
yaz›l› bas›nda da çocuklarla
ilgili yay›nlar yer almal›.
2) Çocuklar›n duygusal ve
fiziksel istismara
u¤rat›lmamas›, rencide
edilmemesi gerekir.
a) Çocuklar›n haber malzemesi olarak kullan›lmas›, kimli¤inin deflifre edilmesi ve
sömürülmeleri engellenmeli.

‹nternette site aç›lmal›.
’Alo–çocuk fliddet’ ücretsiz
telefon hatlar› kurulmal›.

Konuyla ilgili devlet bakanl›klar› Sosyal Hizmetler.

b) Baflta çizgi filmler olmak
üzere çocuk programlar›n›n
fliddet içerikli olmas› engellenmeli, kötü kahraman
özdeflimi tart›fl›lmal›.
c) Reklam arac› olarak
çocuklar›n kullan›lmas›
engellenmeli.
B‹R‹NC‹ ÇOCUK FORUMU
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NEYAPILSIN

NASILYAPILSIN

K‹M YAPSIN

NE ZAMANYAPILSIN

3) Çocuklar›n haklar›n›n belli
bir yafla kadar aileleri
taraf›ndan korundu¤u
gözönüne al›nd›¤›nda yaz›l›
ve görsel bas›ndaki yay›nlar›n
denetimi de ailelerin üzerinde
olmal›d›r.

TV bir çocuk bak›c›s› olarak ya
da ödül — ceza arac› olarak
kullan›lmal›.

Aileleri medya e¤itilmeli.
Medyay› kim e¤itmeli?

2001 y›l› içinde

Çocuklar

2001 y›l› içinde

TV sürekli aç›k kalmamal›.
Çocuklara, TV’ye ayr›lan
zamandan çok zaman
ayr›lmal›.

a) Aileler çocuklar›n› TV
izleme al›flkanl›¤› konusunda
e¤itmeli, bu amaçla ailelere
e¤itim verilmeli.

Gazete ve dergi okuma
al›flkanl›¤› kazand›r›lmal›.

4) Özellikle TV programlar›n›n
içerikleri gözden geçirilmeli,
denetlenmeli.

Çocuk programlar›n›
denetleme üst kurulu
oluflturulmal›.

a) Çizgi filmler d›fl›nda
çocuklarla ilgili programlar
yap›lmal›.

Haberlerde çocuklar›n
etkileyebilecek görsel ve ses
efektleri kullan›lmamal›

b) Çocuk haber tarz›
programlar art›r›lmal› çocuk
habercili¤i uzmanlaflt›r›lmal›.
c) Çocu¤a kendini ifade hakk›
verilmeli
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NE YAPILSIN

NASILYAPILSIN

5) Sesimizi duyural›m.

Büyük gazetelerde ekonomi,
politika, spor sayfas› gibi bir
çocuk sayfas› oluflturulmal›.
Çocuk sayfas›nda da çizgi
romanlar, bulmacalar de¤il,
çocuklarla ilgili haberler, köfle
yaz›lar› yer almal›. Ya da
çocuk eki ç›kar›lmal›.

a) Özgürlük ve sayg›
çerçevesinde kendimizi ifade
edelim.
b) Medya arac›l›¤›yla
yetiflkinlerin çocuk haklar›n›
tan›malar› ve sayg›
göstermeleri sa¤lanmal›.

K‹M YAPSIN

NE ZAMANYAPILSIN

c) Çocuk gizlili¤i ve etik
ilkeleri gözönüne al›nmal›.
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KAD‹R, Hatay’dan

ARZU, Bolu’dan

RTÜK’ün vermifl oldu¤u cezalarla televizyon
kapan›yor. Bunlar›n yerine, bence çocuklara
e¤itici ve ö¤retici belgeseller, çizgi filmler
olabilir, kan, fliddet içermeyen yay›nlar olabilir.

Bence, medya çocuklar taraf›ndan e¤itilmeli,
yani onlardan fikir al›n›p televizyona onlar›n
istedi¤i programlar konulmal›. Siz çocuk
flark›s› istiyorsan›z, bir telefon düzenlenmeli
çocuklar için, oradan istenmeli.

Diyorsunuz ki, ceza veriyoruz, hem yay›n
yap›yor. Bunun yerine, ceza yerine para cezas›
verilsin ve ekran kapanaca¤› yerde belgeseller,
e¤itici ö¤retici yay›nlar yay›nlanmal›.

EL‹F, ‹stanbul’dan

MURAT, Isparta’dan

Bence çocuklar için bir kanal düzenlenmeli,
içinde çocuklar›n seyredebilece¤i, e¤itim
alabilece¤i bir kanal olmal›.

Medyada çocuk program› yap›ld›¤› zaman biz
çocuklardan fikir al›nmas›n› istiyorum ben. Yani, ne tür bir program seversiniz, ne tür program yapal›m? E¤itim hakk›nda, oyun
hakk›nda.

Ben flahsen, Sibel Can’›n, Hülya Avflar’›n,
bunun gibi sosyetik kad›nlar›n ne yapt›¤›n›
merak etmiyorum, ben bunlar› istemiyorum.
E¤itim alabilece¤im bir fleyler almak
istiyorum. Bunu medyaya duyurmak
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istiyorum. E¤er bunu kendileri yaparsa, belki
çok kifli izlemeyecek, ama en az›ndan birkaç kifli yararlanabilir bundan.
BELKIS, Ordu’dan
Ben bundan iki üç y›l öncesine kadar ‘televizyon izlemeden duramam’ psikolojisindeydim.
Bir gün oturdum ve düflündüm, ‘bana ne
kazand›r›yor televizyon? Yani bir sanatç›n›n
hayat›ndan ben ne ö¤renebilirim ki?’ kendime
ne ders ç›karabilirim ki dedim ve art›k
televizyonu neredeyse izlemiyorum ve hiçbir
zaman eksikli¤ini hissetmiyorum. Ana haber
bültenlerini bile çok k›sa olarak izliyorum;
benim için önemli olan ilk manfletlerdir. Ana
haber bülteninde benim ülkemde bir
sanatç›n›n hayat›, nereye gitti, nas›l yemek
yedi, kiminle gitti filan e¤er konu oluyorsa ben
zaten onu izlemem.
EREN, Mersin’den
Geçen gün televizyonda bir fley izledim. Bankamatik içinde sokak çocuklar› yat›yordu. Genel Müdür Yard›mc›s› geldi. 10 Kas›m’d› galiba
yanl›fl hat›rlam›yorsam, yürüyüflte ‹stiklâl Marfl›n› okudular, bir dakika sayg› duruflunda bu-
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lundular. Genel Müdür Yard›mc›s› ald› ikisini,
arabas›na koydu. ‹flte medyada, sokak çocuklar› Genel Müdür Yard›mc›s›n›n arabas›nda biri
öne, biri arkaya oturdu. Genel Müdür Yard›mc›s› ‘bunlar› okula yazd›raca¤›z’ dedi. Peki bu
iki çocuk haricinde orada dört çocuk daha vard›, onlar insan da öbürleri patl›can m› yani?
DELEGE, Ankara’dan
Bence flu anda sektörde deneyimsiz insanlar
çal›flmaktad›r. Yani, fakülteden mezun olan kifli
sektörde ifl bulamamaktad›r. Daha çok
doktorlar, avukatlar, ö¤retmenler gibi kifliler
sektörde çal›flmaktad›r. Bunun yerine
üniversitelerden mezun olan kifliler çal›fl›rlarsa
bence halk› daha iyi yönetebilirler.
DELEGE
Ben önce TRT1’e, TRT2’ye teflekkür ediyorum
bütün arkadafllar›m ad›na. Türkiye’de yaklafl›k
yirmi kanal var, tek TRT’de ‘Çocuk Haber’ diye
bir program yap›l›yor. Her zaman devaml›
izliyoruz. Di¤er kanallardan da bekliyoruz
böyle fleyleri.
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