ÇOCUKLARIN

SES‹
Her çocuk için
Sa¤l›k, E¤itim, Eﬂitlik, Koruma
‹NSANL‹⁄‹N GEL‹ﬁMES‹

‹Ç‹NDEK‹LER
Demet Kurtbaﬂ: “‘Çocuk
haklar›’ deyince çocu¤unda
bir birey oldu¤u geliyor
akl›ma.”

YOKSULLUK, ÇATIﬁMA VE HIV/AIDS
UNICEF’in y›ll›k, Dünya Çocuklar›n›n Durumu
2005 raporunun, Aral›k ay›nda Londra’daki
aç›l›ﬂ›nda, Genel Direktör Carol Bellamy ﬂöyle
dedi: “Yoksulluk kendili¤inden ortaya
ç›km›yor. Dünya çocuklar›n›n yar›s› aç ve
sa¤l›ks›z büyürken, okullar hedef
durumdayken ve bir köyün tamam› AIDS
taraf›ndan yok edilirken biz çocuklara
verdi¤imiz sözleri tutamam›ﬂ oluyoruz.”

Kapak resmi: Pelinsu Atakan

Bellamy bu y›lki raporun, yoksulluk, silahl›
çat›ﬂmalar ve HIV/AIDS gibi küresel sorunlar›n
Çocukluk Tehdit Alt›nda baﬂl›¤›nda
yo¤unlaﬂt›¤›n› vurgulad›. Rapor son on y›ld›r
çocuk haklar›ndaki olumlu geliﬂmelerin çocuk
ölümlerinde azalma, ilkö¤retime kay›t
oranlar›n›n artmas› ve kimsesiz çocuk
say›s›n›n azalmas› gibi baz› temel tehditlerde
azalmalara yol açt›¤›n› göstermektedir.
ÇOCUKLARDAN, ÇOCUKLAR ‹Ç‹N

Dünya Çocuklar›n›n Durumu
2005: “Her gün milyonlarca
çocu¤un haklar› yads›n›yor.”

Raporun Ankara’daki tan›t›m›nda, Say›n Emine
Erdo¤an, çocuklar›n dünyan›n her yerinde
bar›ﬂ ve güven içerisinde olmalar›n› yürekten
destekleyen bir konuﬂma yaparak ﬂöyle dedi:
“Raporu okudum ve derin bir üzüntü duydum.
Bir milyar çocu¤un ölüm tehditi alt›nda oldu¤u
aç›kland›. Birﬂeyler yapmal›y›z. E¤itimden
baﬂlayabiliriz, özellikle k›z çocuklar›n›n e¤itimi
çok önemlidir. Dünyan›n bütün çocuklar› bizim
çocuklar›m›zd›r.”
Birçok çocuk Çocukluk ﬁiddet
Tehtidi Alt›nda konusuna
de¤inmiﬂtir. Çanser Karadaﬂ,
16, ﬂuna dikkat çekmiﬂtir:
“ﬂiddet inand›rma, uzlaﬂma
yerine kaba güç kullanma
sertlik anlam›na gelmektedir”.
Zeynep Koç, 17, “çocuklar›
sokaktan uzak tutabilmek için
e¤itimin anne ve babadan
baﬂlamak sureti ile verilmesi
gerekiyor” dedi. Ramazan
Etyemez, 17, “son zamanlarda
sokakta yaﬂanan ﬂiddet ön
plana ç›kmas›na karﬂ›n aile içi
ﬂiddet daha yayg›n olan ve
gözard› edilmemesi gereken
bir konu” oldu¤una dikkat
çekti. Cansu Ayd›n,16,
“kiminin evinde bilgisayar›
var, kiminin evinde belki
yiyecek ekme¤i bile yok” dedi.
Bak›n›z www.unicef.org/turkey
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Her y›l, Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂme’nin
kabulü y›l dönümünde, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Ulusal
Çocuk Forumu’nu Türkiye UNICEF’in deste¤i
ile gerçekleﬂtirmektedir.
Bu y›l Kas›m ay›nda beﬂincisi gerçekleﬂtirilen
Ulusal Çocuk Forumu’nda Türkiye’nin 81
ilinden gelen delegeler Çocuklar›n
Karﬂ›laﬂt›klar› ﬁiddeti tart›ﬂt›lar ve çocuk
haklar› e¤itici e¤itimi ald›lar.
Demet Kurtbaﬂ,19, Kars, 2000 y›l›nda yap›lan
ilk Forum’dan itibaren her foruma kat›lm›ﬂt›r.
Bu defa, Beﬂinci Çocuk Forumu’na misafir
konuﬂmac› olarak kat›lm›ﬂ ve ﬂöyle demiﬂtir:
“Çocuk haklar›yla büyüdüm diyebilirim. Bu
konu konuﬂulunca çocu¤unda bir birey
oldu¤u geliyor akl›ma. Onunda kendi fikirleri
oldu¤u ve dinlenmesi gerekti¤ini
düﬂünüyorum.
“Buraya gelen çocuklarla illerine dönünce
iletiﬂim fazla sa¤lanam›yor. SHÇEK ve
UNICEF bize bu konuda yard›mc› olabilirler.
“Bu foruma kat›lan delegelerle aktif ba¤lant›
kurulmas›n› iyi bir fikir oldu¤unu
düﬂünüyorum. Çocuklar forum sonras›nda
buradan ö¤rendikleriyle daha verimli
olacaklard›r. E¤er aktif ba¤lant›
sa¤layabilirlerse birbirleriyle tecrübelerini ve
yapt›klar›n› paylaﬂabileceklerdir.”
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ED‹TÖR’DEN
Forumda yapt›klar› çal›ﬂmalar süresince
delegelerle konuﬂup, her birine üç temel soru
yöneltik:

•
•

Çocuk haklar› deyince ne anl›yorsunuz?

•

Çocuklar için dünyada en çok neyi
de¤iﬂtirmek istersiniz?

Çocuk olarak günlük hayatta karﬂ›laﬂt›¤›n›z
sorunlar nelerdir?

‹lkö¤retime giden bir çocuk ﬂöyle dedi: “Ben
ülkedeki e¤itim sistemini eleﬂtirece¤im ama
bizden daha kötü durumda olanlar var.
Mesela Irak’taki çocuklar, onlar›n çocuk
haklar› yok. Onlar ﬂu anda savaﬂ›n içinde —
bombalar›n içinde. Çocuk haklar› Irak’taki ve
bizim tadmad›¤›m›z birﬂey.”
Bir di¤eri ﬂöyle diyerek bize bu K›ﬂ say›s›n›n
baﬂl›¤›n› verdi: “Özgürlük, sevgi, anlay›ﬂ,
hoﬂgörü, bar›nma gibi konular çocuk
haklar›n› akl›m›za getiriyor. Çocuk haklar› çok
önemlidir çünkü çocuklar çok önemlidir:
böylece ülkemiz için iyi ya da kötü olarak
yetiﬂirler — Lütfen çocuklar›n söylediklerini
dinleyin.”
Evet Deyin’in bu say›s›n› delegelerin
cevaplar›na ay›rd›k — onlar›n di¤er çocuklar
için kayg›lar› veya yetiﬂkinlerin onlara yönelik
davran›ﬂlar›n› eleﬂtirileri ﬂaﬂ›rt›c›yd› — fakat
ayn› zamanda düﬂündürücü.
Sonraki sayfalarda daha fazlas›n› okuyunuz

Görece yak›n zamanlara kadar çocuklar
insan haklar› alan›nda sessiz ço¤unluk
durumundayd›lar: her yerde görülüyorlard›, ama sesleri iﬂitilmiyordu. Çocuk
Haklar›na Dair Sözleﬂme’nin (ÇHS)
dünyadaki hemen hemen bütün ülkeler
taraf›ndan onaylanmas› son on y›l içinde
bu durumu de¤iﬂtirdi ve çocuk haklar›n›
dünyan›n gündemine yerleﬂtirdi. ÇHS’yi
onaylayan ülkeler, çocuklar›n haklar›n›
güvence alt›na alacak bütün yasal ve
idari önlemleri alma yükümlülü¤ünü
taﬂ›maktad›r. Çocuklar›n temel yaﬂama,
özgürlük, e¤itim, sa¤l›k hizmetleri ve
kendilerini etkileyen kararlara kat›lma
haklar›n› koruyarak, tüm dünyada
çocuklar› tehdit eden istismar, sömürü
ve ihmal döngüsüne son verebiliriz.
Gelgelelim çocuklar, en iyi durumda bile,
bizlerin çocuklar›n görüﬂlerine kulak
asmama al›ﬂkanl›klar›m›za her gün katlanmaktad›r. Daha da ﬂanss›z çocuklar
ise, savaﬂ ve insan ticareti gibi olaylar›n ya da HIV/AIDS gibi dertlerin yol
açt›¤› ac›lara katlanmak zorundad›r. Aile içi ﬂiddet, sanayileﬂmiﬂ ülkelerin
varl›kl› evlerinden azgeliﬂmiﬂ ülkelerin yoksul ailelerine kadar dört bir yanda
hüküm sürmektedir.
Çocuklara yönelik bu haks›zl›klar›n getirdi¤i olumsuzluklar ve tehditler, salt
çocuklar›n çektikleriyle de kalmaz; bunlar ayn› zamanda toplumun uzun
dönemli geliﬂimi üzerinde sinsice, ama derinlere nüfuz edici etkiler yarat›r.
Genç kuﬂaklar eriﬂkinlik dönemine ulaﬂt›kça, modas› geçmiﬂ ayn› yetiﬂkin
davran›ﬂ kal›plar›n› bu kez kendilerinden daha genç kuﬂaklara sergilemektedir. UNICEF’in Çocukluk Tehdit Alt›nda baﬂl›¤›n› taﬂ›yan son Dünya
Çocuklar›n›n Durumu 2005 raporunda ﬂu noktaya iﬂaret edilmektedir: “ﬂiddet
ve istismara karﬂ› korunarak büyüyen bir çocu¤un, fiziksel ve zihinsel olarak
sa¤l›kl› bir geliﬂim gösterme, kendine güven ve sayg› duyma ﬂans› daha
fazla, baﬂkalar›n› istismar etme ya da sömürme olas›l›¤› ise çok daha
düﬂüktür.”
Bir toplumun ÇHS’yi etkili bir biçimde hayata geçirmesinin en önemli
ölçütleri aras›nda; çocuklar›n kendi haklar›n› ne kadar bildikleri ve bu haklara
ne kadar sayg› duyuldu¤una ait görüﬂleri yer almaktad›r. Bu y›l
gerçekleﬂtirilen Beﬂinci Ulusal Çocuk Forumu’nda Çocuklar›n Karﬂ›laﬂt›klar›
ﬁiddet tart›ﬂ›l›rken bizler de onlar›n fikirlerini ö¤renme ﬂans›na sahip olduk.
Umuyoruz ki, çocuklar›n bu konudaki görüﬂlerini sizler de bizler kadar
esinlendirici ve uyar›c› bulursunuz. Evet Deyin’in bu say›s› çocuklar›n
görüﬂlerine ayr›lm›ﬂt›r.

Edmond McLoughney
UNICEF Representative, Turkey
Not: Okurlar›m›z›n bültene iliﬂkin görüﬂlerini çok merak ediyoruz. Görüﬂ ve
önerilerinizi iletmek için bizimle temasa geçebilirsiniz.
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YAﬁAMA
Ceylan Çoban, 11, ﬁanl›urfa

Ceylan Çoban: “e¤itimsiz
toplum ‘kat›l›m hakk›n›’ nas›l
bilecek?”

Çocuklar için en önemli hak e¤itim hakk›d›r.
Sonra di¤er haklar gelir. Ama sadece okulda
e¤itim de¤il. Ailede e¤itim ve toplumda
e¤itim de çok önemlidir. Yani hepsi birbirini
tamamlar. E¤itim hakk› tan›n›nca zaten di¤er
haklar›m›z kendili¤inden anlaﬂ›lm›ﬂ olur.
Örne¤in e¤itimsiz toplum “kat›l›m hakk›n›”
nas›l bilecek?
Hüseyin Altun, 11, Van

Adem Çavuﬂo¤lu, 16, Manisa
Çocuklar›n önemli oldu¤unu düﬂünüyorum.
Herﬂeyden önce sa¤l›kl› yaﬂama haklar› daha
sonra; temel olarak kat›l›m, e¤itim, geliﬂim
haklar› var biz çocuklar›n. Her çocu¤un
korunma ve e¤itimle ilgili daha iyi ortama
kavuﬂmalar› için ﬂartlar› de¤iﬂtirmek isterdim.
Bu foruma kat›larak bir ﬂeyleri
de¤iﬂtirebilecegimize ve çocuklar›n
önemsenebilece¤ine inanc›m artt›. Dinleme
ve sorun çözme becerilerini edindi¤imiz için
hayata geniﬂ bir aç›yla bakmay› ö¤reniyoruz.
Kat›lan her çocuk baﬂka çocuklar› e¤iterek
onlar›n da bu konuda bilgilendirilmelerini
sa¤layacakt›r.
R›fat Cankat: “Yaﬂamak için
bir tak›m haklara ihtiyac›m›z
var — bu haklar olmadan
varl›¤›m›z› sürdürmemiz çok
zor.”

Bence, en önde belirlenen çocuklar›n sa¤l›kl›
bir yaﬂam hakk› sonra e¤itim haklar› var.
Çocuklar›n ve art› ailelerinin bilinçlendirilmesini isterim. Cahil kalmamalar› laz›m mesela
köylerde çocuklar›n› okula göndermiyorlar,
çocuklar›n› hasta olduklar›nda iyileﬂir diye
b›rak›yorlar doktora götürmüyorlar. Bunlar
için e¤itim sistemi oluﬂturulmal› ve aileler
bundan yararlanmal›d›r.
Bizim haklar›m›z s›n›rl› yani birinin hakk›n›n
bitti¤i yerde baﬂkas›n›n hakk› baﬂlar. Burada
e¤itim ve yaﬂama yani çocuk haklar›n›n
önemini ö¤rendik. Baz› kurumlara baﬂ
vurabilece¤imizi ö¤rendim.
Ahmet ﬁimﬂek, 15, K›r›kkale
Çocuk haklar› bana — çocuklar›n zor
durumda kald›klar›nda kullanabilecekleri
yerleﬂmiﬂ bir grup kurallar› düﬂündürüyor ve
bunlar›n hepsi çocuklar için gereklidir.

R›fat Cankat, 15, ‹stanbul
Yaﬂamak için bir tak›m haklara ihtiyac›m›z
var — bu haklar olmadan varl›¤›m›z›
sürdürmemiz çok zor. Bu yüzden onlar›
savunmam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum. En
önemlisi yaﬂama ve e¤itim haklar›m›z.
Bunlar olmadan do¤ru bir insan olmam›z
mümkün degil.
Sokakta yaﬂayan ve çal›ﬂan çok çocuk var.
Bunlar›n karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar var. Bu
çocuklar›n korunmas› onlara ve ailelerine
e¤itim verilmesi laz›m.
Çocuklar›n yaﬂamlar›n› tehdit eden savaﬂ,
e¤itimsizlik, yoksulluk, sa¤l›k sorunlar›, büyük
ﬂehirlerde yaﬂama zorluklar›, trafik gibi
unsurlarla mücadele etmek gerekir.
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YAﬁAMA
Nurcan Beytaﬂ: “Bir çocuk
kendini ifade edemiyorsa,
anlatmak istediklerini
söyleyemiyorsa o çocuk
zaten çocuklu¤unu
yaﬂayam›yor demektir.”

Forumda kat›l›m hakk›, geliﬂim, e¤itim,
sa¤l›kl› bir yaﬂam, gelecek hakk› bunlar›n
hepsinin çocuklar için gerekli oldu¤unu
gördük. Do¤u Anadolu bölgesinde e¤itim
hakk›n›n fazla ön planda olmad›¤›n› özellikle
k›z çocuklar›n okutulmad›¤›n› biliyoruz. Bu
yüzden çocuklar›n e¤itim haklar›na öncelik
verilmelidir: herkes okula gitmek ve e¤itim
almak zorundad›r. Türkiye’miz için,
gelece¤imiz için, herkesin katk› sa¤lamaya
hakk› vard›r.
Günlük hayatta küçük oldu¤umuz için kiﬂiler
duygular›m›z› rencide ediyorlar aﬂa¤›layan
kelimeler kullan›yorlar hatta ﬂiddet bile
uyguluyorlar. Çocuk haklar› çocuklar için bu
gibi durumlarda ve aile içinde yard›mc›
olacakt›r — ve çocuklar› bilinçlendirmemiz
gerekmektedir. ﬁiddete maruz kald›¤›m›zda
ne yap›laca¤›n› ö¤rendim. Böyle bir durumda
önce ben konuﬂuyorum bunu yapan kiﬂiyle.
Neden böyle yapt›¤›n› yapmasa daha iyi
olaca¤›n› konuﬂarak halledebilece¤imizi
söylüyorum. Daha da öfkeliyse devam
ediyorsa sivil toplum örgütlerine
baﬂvurabilirim, SHÇEK var, UNICEF var —
polisler emniyet müdürlükleri var ya da
çevremdeki en yak›n büyük insanlardan
yard›m isterim.
Nurcan Beytaﬂ, Kocaeli
Çocuklar›n, çocukluklar›n› her anlamda
rahatça yaﬂamas› çocuk haklar›n› akl›ma
getiriyor.

Bir çocuk kendini ifade edemiyorsa, anlatmak
istediklerini söyleyemiyorsa o çocuk zaten
çocuklu¤unu yaﬂayam›yor demektir.
Hiç bir çocu¤un çal›ﬂt›r›lmamas› gerekir.
Çocuklar sokaklarda mendil satmamal›, araba
cam› temizlememeli, boyac›l›k yapt›r›lmamal›, sokaklarda dilendirilmemeli. Bence en
önemli çocuk hakk› yaﬂama hakk›d›r. Bunlara
zorlanan çocuklar zaten yaﬂam›yor demektir.
Çünkü hayatlar›n› okula gidip e¤itim
görecekleri zamanlarda sokaklarda
geçirmektedirler.
Ben ﬂunu görmek isterdim Türkiye’de ﬂu
kadar çocuk art›k sokaklarda çal›ﬂm›yor veya
ﬂu kadar k›z çocu¤u okula baﬂlad› gibi
bilgileri görmek isterdim dergilerde, web
sitesinde.

Murat Do¤ru: “Okula
gitmeyen çocuklar›n
tümünün okula gittiklerini
görmeyi isterdim.”

Murat Do¤ru, 15, Karabük
Çocuklar›n e¤itim, geliﬂim, yaﬂama gibi
haklar›n›n korunmas› gerekir. E¤er bu haklar
yeterince tan›n›r ve sayg› duyulursa çocuklar
kendilerini koruyabileceklerdir.
Okula gitmeyen çocuklar›n tümünün okula
gittiklerini görmeyi isterdim.
Ergün Alkaﬂ, 14, Muﬂ
En önemli ﬂey ailede baﬂlar. Çocuk haklar›n›n
önce ailelere ö¤retilmesi gerekir. Çünkü
büyürken hayat, geliﬂim ve korunma
hakk›nda herﬂeyi ailede ö¤reniyoruz.
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GEL‹ﬁ‹M
Buse Sar›ﬂen: “Herkesin
e¤itim ve ö¤renim görmesi
için çal›ﬂmal›y›z.”

Buse Sar›ﬂen, 12, Çanakkale
Bizim yaﬂama, korunma, e¤itim, kat›l›m,
sa¤l›kl› geliﬂme haklar›n› bilmemiz çocuklar›
önemsememiz gerekir. Herkesin e¤itim ve
ö¤renim görmesi için çal›ﬂmal›y›z.
Sevinç Kaya, 16, Karaman
Çocuk haklar›n›n baﬂ›nda e¤itim gelir. Bir de
çocuklar›n korunma haklar› var. Örne¤in
ailede ﬂiddet gören çocuklar›n ﬂiddet
görmemesini isterdim. Ben yurtta kal›yorum
oraya gelen arkadaﬂlar›m›z›n baz›lar› ﬂiddet
gördükleri için geliyorlar benim ailemde
böyle birﬂey yok ama böyle bir durumda
psikolojik sorunlar ortaya ç›kabiliyor.
Atilla Do¤an, 11, Bitlis
Çocuk haklar› bana ﬂunu anlat›yor: evet
çocuklar›n da haklar› var — e¤itim, güvenlik,
korunma, sa¤l›k haklar› — e¤itimle güvenli
bir gelecek elde edebilirler. Bu forumdan
ö¤rendiklerimizle illerimize gidip biz de
baﬂkalar›na bu haklar› ö¤retebiliriz.
Cihat Bayat, 16, I¤d›r
‹nsanlar çocuklara önem vermeli bir iﬂ
yap›ld›¤›nda onlar›nda fikirleri al›nmal›
düﬂünceleri sorulmal›d›r bence. Çocuklar›
sokaklarda çal›ﬂt›r›yorlar ve kazand›klar›
paralar› al›yorlar ellerinden. Bunun için iyi bir
dünya için dünyay› de¤iﬂtirmek isterdim.

Süleyman Peraçi: “Bizim için
en önemli ﬂey çocuklar›n
e¤itimidir.”

Ailelerin nas›l çocuklar›n› korumalar› ve
yetiﬂtirmeleri konusunda e¤itilmelerini
görmeyi isterdim.
Süleyman Peraçi, 16, Uﬂak
Bizim için en önemli ﬂey çocuklar›n
e¤itimidir. Öncelikle daha iyi bir e¤itime
ihtiyac›m›z var. Böylelikle sa¤l›kl› yaﬂama,
geliﬂim, kat›l›m gibi haklar›m›z› savunabiliriz.
Ama e¤itim olmadan bunu yapamay›z.
Sevcan Demirhan, 15, Batman
Çocuklar›n o kadar çok hakk› varki: korunma,
geliﬂim, e¤itim, kat›l›m, sa¤l›kl› yaﬂama hakk›,
öz¤ürlük hakk› her türlü hakk›m›z var. Keﬂke
hayat›m boyunca ben bu çocuk haklar›n›
koruyabilsem. ﬁu anda 16 yaﬂ›mday›m iki y›l
daha bu haklar›m var ama ben bu haklar›
di¤er çocuklara ö¤retmeye çal›ﬂaca¤›m onlar›
bilinçlendirece¤im. Çocuklar›n gelece¤inin
çok güzel olaca¤›na inan›yorum.
Sokak çocuklar› var veya sokakta çal›ﬂt›r›lan
çocuklar var bunlar mecbur olduklar› için
sokaktalar. Bunlar› de¤iﬂtirmek için e¤itmek,
çal›ﬂmak, baﬂarmak gerekir. Bu üç kavram bir
araya geldimi çocuklar›n ve ülkelerin
gelece¤i için herﬂeyi de¤iﬂtirebiliriz. Çocuklar
hayatlar›n›n baﬂ›nda çal›ﬂt›r›ld›klar› için
oyunlardan ve çocuklar›ndan mahrum
b›rak›l›yor. So¤uk havalarda sak›z gibi ﬂeyler
satabilmek için d›ﬂardalar. Bunlar›
de¤iﬂtirmek için — çocuklar, aileler, toplum
ve devlet — hep birlikte elimizden geleni
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GEL‹ﬁ‹M
önemlisi bence öz¤ürlük hakk›. Aileler
çocuklar›n hayat›nda her türlü k›s›tlama
yapmaktad›rlar.

‹zzet Bal: “Ö¤rendi¤imiz çok
ﬂey var ve daha çok ﬂey
ö¤renmeye devam
edece¤iz.”

Büyükler çocuklar›n söylediklerine önem
vermiyorlar her zaman kendilerinin do¤ru
düﬂündüklerine inan›yorlar. K›z çocuklar›n›
okutmuyorlar bu bir gelenek haline gelmiﬂ
özellikle köylerde oluyor bu. Ben bu foruma
ilk defa kat›l›yorum. Burada ö¤rendi¤im
haklarla ailede, toplumda, okulda kendimi
korumay› ö¤rendim.
Fatih Altaﬂ, 14, Sakarya

yapmal›y›z ve bence en iyisi e¤itim vermek
e¤itimle bunlar› çözebiliriz.

Baz› kiﬂiler “çocuk” deyip geçiyorlar onlar›
önemsemiyorlar ya da “çocuk haklar› var”
diyorlar ama uygulam›yorlar. Bence en önemli
hak e¤itim hakk›. Ben herkesin e¤itim ald›¤›n›
görmek istiyorum. Bir çok çocuk okula
gidemiyor. Biliyorum hükümet ve UNICEF gibi
baz› kuruluﬂlar bunu de¤iﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Bunu gerçekleﬂtirmeleri gerekmektedir.

‹zzet Bal, 11, Kütahya

Sabahattin Boylu, 18, Bingöl

Benim akl›ma çocuk haklar› deyince
çocuklar›n devlet ve çeﬂitli kurumlar
taraf›ndan korunup bak›lmas› ve çocuklar›n
herﬂeyden önde tutulmas› geliyor. Bu
forumda çocuk haklar›m›z›n korundu¤unu
ö¤rendik. Gruplar›m›zda bu konu bize
anlat›ld› ve yine bu konuda oyunlar oynad›k.
Ö¤rendi¤imiz çok ﬂey var ve daha çok ﬂey
ö¤renmeye devam edece¤iz.

Çocuklar›n e¤itim, sa¤l›kl› yaﬂama, güvenlik,
öz¤ürlük haklar› vard›r. E¤itim hakk› do¤uda
k›z çocuklara kullan›lmamaktad›r. Onlar ço¤unlukla ondört yaﬂ›na gelince evlendirilmekte
bunun de¤iﬂtirilmesini isterdim ve ailelerin
tüm çocuklar›n› okutmalar›n›n gerekti¤ini
bilmelerini isterdim. Bu konunun ailelere
ö¤retilmesi laz›m. Bizlere verilen e¤itim gibi
onlarada e¤itim verilmeli.

ﬁevval ‹rem Lafç›, 9, Afyon
Bence çocuklar kendi haklar›n› kendileri
korumal›. Toplumun, halk›n bu konuda daha
çok bilinçlendirilmesi ve ailelere k›sa süreli
bir e¤itim verilmesi gerekir. Baz› kiﬂiler
çocuklar›n fikirlerini önemsemiyorlar ama
bence düﬂüncelerimizin daha ciddiye
al›nmas› gerekir.

ﬁevval ‹rem: “Bence çocuklar
kendi haklar›n› kendileri
korumal›.”

Ben Ankara’ya gelirken yolda tatl› ve mendil
satan, ayakkab› boyayan çocuklar gördüm.
Halkta bunlardan mendil alarak yada ayakkab› boyatarak bunlar› teﬂvik adiyorlar. Bence
bu çok yanl›ﬂ. Onlara daha farkl› yollarla
yard›m edilebilir.
Sibel Gedik, 14, Denizli
Çocuklar›n bir sürü haklar› var: korunma,
geliﬂim, e¤itim hakk› bunlar›n içinde en
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KORUNMA
Salim Buzluca: “Çocuk
haklar›n›n okullarda ders
olarak ö¤retilmesini isterim.”

Ben bunlar›n sokakta yaﬂamalar›n› do¤ru
bulmuyorum. Bunlar›n kurtar›lmas›, muhtaç
olduklar› bak›ml› bir eve konulmas› gerekir.
Mehmet Ekin, 9, Sivas
Benim için çocuk haklar› deyince çocu¤un
önemsenmesi, korunmas› akl›ma geliyor.
Savaﬂlar› kald›r›p bar›ﬂ› getirmek isterim.
Gülﬂen Karahan, 15, Artvin

Halil ‹brahim Kuruluﬂ, 14, Osmaniye
Çocuklar›n korunmas› için uyulmas› gereken
kurallara çocuk haklar› diyoruz. Her insana
çocuk haklar› ö¤retilmeli ve insanlar bu
konuda bilinçlendirilmelidir. Çocuklar her
zaman korunmal›d›r onlara ﬂiddet uygulanmamal›d›r. Sokaklarda yaﬂayan çocuklar için
büyük bir yuva açmay› ve iyi yaﬂamalar›, iyi
beslenmeleri için çal›ﬂmak isterdim. Çocuklar
önemsenmiyor, dikkate al›nm›yor onlar›n
dikkate al›nmas› için çaba gösterilmelidir. Bu
foruma kat›larak çocuk haklar›n› ö¤rendim
gelecek sene e¤itimci olarak kat›larak ben de
di¤er çocuklara haklar›m›z› ö¤retece¤im.
Ebru K›rm›z›taﬂ: “Bazen
çocuklar ﬂiddete maruz
kal›yor, istismar ediliyor —
ailelerin bu konularda
bilgilendirilmesi gerekiyor.”

Çocuklar› öncelikle ﬂiddetten uzak tutmal›y›z,
onlar› korumal›y›z. Çocuklar kendilerini ifade
edemiyor çünkü dinlenmiyorlar. Sevgiyle
yaklaﬂ›lsa böyle bir ﬂey olmaz. Ben bana
yap›lan bir haks›zl›k karﬂ›s›nda veya ﬂiddet
karﬂ›s›nda nereye baﬂ vuraca¤›m› biliyorum.
Çünkü onbeﬂ yaﬂ›nday›m ama beﬂ yaﬂ›nda
bir çocuk bunu bilemez. Çocuklar›n
korundu¤undan emin olmak için çocuk
haklar›n›n insanlara ö¤retilmesi gerekir.
Neﬂe Uslu, 15, Zonguldak
Ben daha önce çocuk haklar› deyince çok
küçük kapsaml› düﬂünüyordum okula gitme
hakk› gibi ama bu foruma kat›ld›ktan sonra
çocuklar›n çok ﬂeye haklar› oldu¤unu
ö¤rendim sa¤l›kl› yaﬂama, korunma, kat›l›m,
güvenlik, e¤itim, eﬂitlik bunlara çocuklar›n
haklar› oldu¤unu ö¤rendim. Ben buradan ne
ö¤rendimse di¤erler çocuklara
ö¤retebilece¤ime onlar› de¤iﬂtirebilece¤ime
inan›yorum. Çünkü büyükler kendileri ön

Ebru K›rm›z›taﬂ, 16, Erzincan
Çocuklar›n onsekiz yaﬂ›na kadar olan haklar›
var. Bunlar korunma, geliﬂim, yaﬂama hakk›,
kat›l›m haklar›. Bazen çocuklar ﬂiddete maruz
kal›yor, istismar ediliyor — ailelerin bu
konularda bilgilendirilmesi gerekiyor. Benim
bu foruma ilk geliﬂim bende bu haklar› yeni
ö¤reniyorum. Çocuklar›n çocuk oldu¤unu
burada daha iyi anl›yoruz ve haklar›m›za
sahip olmam›z gerekmektedir.
Salim Buzluca, 15, Gaziantep
Çocuklar›n özgürlük içinde ferah ve sa¤l›kla
geliﬂmeleri gerekiyor. Çocuk haklar›n›n
okullarda ders olarak ö¤retilmesini isterim.
Bilgi edinmemiz için en do¤ru yol bu olur.
Hepimizin ortak bir sorunu var. Sokak
çocuklar›m›z var d›ﬂarda yaﬂayan çocuklar.
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KORUNMA
planda olmak istiyor ço¤unlukla bizi
görmüyorlar. Bu kötü oluyor.

Fendiye Öztop: “Çocuklar›n
korunma hakk› çok önemli
sonra güvenlik, e¤itim,
sa¤l›k, eﬂitlik haklar› gelir.”

Ben bu forumda duygular›n ifade edilmesini
ö¤rendim, farkl›l›klara sayg› duyulmas›n›
ö¤rendim, ayr›mc›l›k yap›lmamas›n›, cinsiyet
fark›l›¤› olmamas›n›, ﬂiddete karﬂ› sorunumu
nas›l çözebilece¤imi, baﬂkalar›n›n yaﬂad›¤›
sorunlar› nas›l çözmeleri gerekti¤ini ve nas›l
iletiﬂim kurmam gerekti¤ini ö¤rendim.
Ya¤mur Karadeniz, 16, Eskiﬂehir
Çocuklar›n da haklar› var ama bu foruma
kat›l›ncaya kadar biz bunlar›n bilincinde
de¤ildik. Sokaklarda ka¤›t mendil satan
çocuklar var. Bazen onlarla konuﬂuyorum
“neden bu iﬂi yap›yorsun?” diye soruyorum
ya annesi çal›ﬂm›yor ya babas› ilgilenmiyor
yani mecbur kal›yorlar. Bu çocuklara sahip
ç›kmal›y›z. Onlara yard›m etmeliyiz çünkü çok
küçükler. Nereye baﬂ vuraca¤›n› bilmiyorlar.
Bunlar› ö¤retmeliyiz.
Yunus Eyüp Koca, 10, Erzurum
Ben bu foruma ilk defa kat›l›yorum bu sayede
ilk defa çocuklar›nda haklar› oldu¤unu
ö¤rendim. Büyük insanlar›n nas›l haklar›
varsa çocuklar›nda haklar› vard›r. Bunlar›n en
önemlileri korunma, e¤itim ve sa¤l›kl› geliﬂim
haklar›d›r. Çocuklar›n iyi e¤itim almalar› için
ﬂartlar› de¤iﬂtirmek isterdim ve sokaklarda
baz› ﬂeyler satarak çal›ﬂan veya dilenen
çocuklara yard›m etmek isterdim.

Fendiye Öztop, 11, Yozgat
Çocuklar›n korunma hakk› çok önemli sonra
güvenlik, e¤itim, sa¤l›k, eﬂitlik haklar› gelir.
Bunlar› ailelere ve topluma ö¤retmek gerekir
çocuklar› korumak için.
Sonra çocuklar› çal›ﬂt›r›yorlar ya ben bunu
de¤iﬂtirmek isterim.
Fatma Havsut, 17, K›rﬂehir
Çocuk haklar›ndan anlad›¤›m, çocuklar›n
temel gereksinimleri mesela bar›nma,
korunma, yaﬂama haklar›n›n oldu¤udur. Ama
sadece dar bir kesim biliyor bunun
yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekiyor. Tüm çocuklar›n
daha sa¤l›kl› büyüyebilmelerini isterdim. Ama
sadece fiziksel olarak büyümeleri de¤il,
duygusal ve zihinsel olarakta daha çok
sorumluluk alabilecek düzeye gelebilmeleri
için çal›ﬂmalar yap›lmas›n› isterdim.

Yunus Eyüp Koca:
“Çocuklar›n iyi e¤itim
almalar› için ﬂartlar›
de¤iﬂtirmek isterdim …”

Günlük yaﬂant›da aile içi ﬂiddetle
karﬂ›laﬂ›yoruz — mesela en az›ndan çocuklara
ba¤r›l›yor. Ben böyle birﬂey yaﬂam›yorum
ama bu da arkadaﬂlar›m›zda uyumsuzluklar
ortaya ç›kmas›na neden oluyor.
Sena Ercan, 11, Mu¤la
Çocuk haklar› ﬂiddete maruz kalan ve
çal›ﬂt›r›lan çocuklar›n yard›ma ihtiyac›
oldu¤unda akl›ma geliyor. Çocuklar›n y›lda
bir gün dahi olsa çocukluklar›n› yaﬂamalar›
için herﬂeyi yapard›m.
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KATILIM
Mehmet Yeﬂilyurt:
“Çocuklar›n korunma
hakk›n›n yüzde yüz herkes
taraf›ndan uygulanabilir hale
getirilmesini isterdim.”

Günalp Çak›r, 14, K›rklareli
Bence çocuklar›n karﬂ›laﬂt›¤› en büyük sorun
gerçekte kat›l›m haklar›n›n olmay›ﬂ›. Bizim,
çocuk olarak, çocuk haklar›ndan anlad›¤›m›z
e¤itim haklar›, korunum haklar›, geliﬂim,
eﬂitlik, güvenli yaﬂama haklar›n›n olmas›d›r
— ama sadece teoride çünkü onlara söz
hakk› tan›nmamaktad›r. “Anlamazs›n,
yeterince büyümedin anlamazs›n” diyerek
fikirleri sorulmamaktad›r. Öyleyse bizim
haklar›m›z nerede?
Sertif Yalaz, 17, Rize
Çocuklar›n sa¤l›kl› ve güvenli bir ortamda
büyümeleri, korunmalar› için gerekli haklara
ihtiyac›m›z vard›r. Bunlara çocuk haklar›
diyoruz. Büyükler, “sen çocuksun kar›ﬂma!”
gibi ﬂeyler söyleyerek bizi susturmaya
çal›ﬂ›yorlar. Bu onlar için birﬂeyleri
kolaylaﬂt›r›yor olabilir fakat bir çocuk olarak
bize hiç bir yarar› olmuyor. Bu tutumun
de¤iﬂtirilmesi gerekir.
Ramazan Etyemez, 17, Ankara
Öncelikle sa¤l›kl› yaﬂama hakk›m var, sonra
geliﬂim hakk›m, korunma hakk›m, e¤itim
hakk›m var ve bunlar›n içinde benim için en
önemlisi kat›l›m hakk›m var.
Çocukta olsam ama ayn› zamanda ben bir
bireyim. Benim hakk›mda bir karar al›n›yorsa
çok genç olsam bile bunda benim de söz hak-

Ramazan Etyemez:
“Çocuklar›n fiziksel ve
psikolojik olarak iyi
ortamlarda yetiﬂmesi
gerekir.”

k›m olmal›, bir görüﬂüm olmal›. E¤er benimle
ilgili bir kararda benim görüﬂüm al›nm›yorsa
benim için hiç bir önemi yoktur o karar›n.
Çocuklar›n iyi yaﬂam ﬂartlar›nda
yetiﬂebilmesi için çal›ﬂmak isterdim. Örnegin
çocuklar›n fiziksel ve psikolojik olarak iyi
ortamlarda yetiﬂmesi gerekir. Çünkü çocuk
nas›l yetiﬂirse öyle bir birey olur ilerde.
Çocuklar›n yaﬂamlar›n›, savaﬂtan, aile içi ve
d›ﬂ› ﬂiddetten korumak isterdim.
Trafikte insanlar kurallara uymay› ö¤renmeli.
Sürücüler di¤er insanlara; yayalara veya
di¤er sürücülere karﬂ› düﬂünceli
davranm›yorlar. ‹nsan yaﬂam›n› tehdit eden
bir unsur olarakta görebilirim bunu.
Mehmet Yeﬂilyurt, 15, K›r›kkale
Beﬂ y›ld›r çocuk forumuna kat›l›yorum. Çocuk
haklar›na iliﬂkin bir çok çal›ﬂman›n içerisinde
bulundum. Forumlarda bu konuda ilgili çok
önemli kararlar ald›k.
2002 y›l›nda Amerika’da yap›lan Birleﬂmiﬂ
Milletler Çocuk Özel Oturumuna kat›ld›m.
Oradada gördüm çocuk haklar› konusunda
son on y›lda çok fazla ﬂey yap›lm›ﬂ. Dünyada
çocuk haklar› bir yer ediniyor. Türkiye’de de
çocuk haklar›n›n belli bir yere gelmesi
gerekiyor öyleyse bunun için daha fazla
çal›ﬂmal›y›z. Mesela ben çocuklar›n madde
ba¤›ml›l›¤› konusunda bir çal›ﬂma yapt›m.
K›r›kkale il komisyonunun yapt›¤› oyuncak
kampanyas›nda da çal›ﬂt›m.
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her insana. Çocuklar küçük oldu¤u için
eziliyor asl›nda küçük oldu¤u için
yükseltilmeli. Aileleriyle do¤ru bir iletiﬂime
geçemiyorlar, önemsenmiyorlar,
dinlenmiyorlar.

Gözde Karaca: “Çocuklara
önem verilmesini istiyorum.”

Elif Girgin, 11, Aksaray
Çocuk haklar› bana ﬂunu hat›rlat›yor mesela
ailemizle alaca¤›m›z bir kararda, kendimizi
ilgilendiren bir konuda düﬂüncemizi
söyleyebiliriz. Yani söz sahibi olabiliriz.
E¤itim hakk›m›z var ama baz› çocuklar
çal›ﬂt›r›l›yor.

Çocuklar›n korunma hakk›n›n yüzde yüz
herkes taraf›ndan uygulanabilir hale
getirilmesini isterdim. Savaﬂlar, ›rk ayr›m›
bitmeli, çocuklar›n eline silah verilip savaﬂa
sokulmas› bitmeli art›k.
Çocuklar günlük yaﬂamda dinlenmiyor. Aile
içindeki kararlarda fikrimiz sorulmuyor. Bu
arada biz çocuklar için kat›l›m hakk›n›n
anlaﬂ›lmas› birçok ﬂeyin ilerlemesini birlikte
getirir: bu yap›labilirse arkas›ndan hepsi
e¤itim, sa¤l›k, korunum hakk› gelir. En büyük
zorlukta çocuklar›n dinlenmesi.

Babam›n bir ö¤rencisi var çok çal›ﬂkan ama
art›k okula gidemiyor. Çünkü çal›ﬂmas›
gerekiyor bunun için okula gitme hakk›
elinden al›n›yor. Yaz›n ben annemle
dondurma yerken orada d›ﬂarda çal›ﬂan
çocuklar var. Beni en çok rahats›z eden ﬂey
çocuklar›n çal›ﬂt›r›lmas›d›r.
Eﬂref Er, 11, Yalova
Çocuklar kendi haklar›n› ö¤renmeli: bunlar›n
baﬂ›nda e¤itim hakk›, özgürlük, eﬂitlik gelir.
Çocuklarda kendi haklar›n› bilmeli ve
aramal›d›r. Ben bir ﬂiddetle karﬂ›laﬂt›¤›mda
nereye baﬂ vuraca¤›m› biliyorum. Hakk›m›
arayabilirim.
Örne¤in SHÇEK’e baﬂvurabilirim. Baﬂka
çocuklarda bunlar› bilmeli hakk›n›
arayabilmelidir.

Gözde Karaca, 17, ‹zmir
Çocuklar›n toplumda ezildiklerini görüyorum
ve onlar›n bir yüzeye ç›kmas›n› istiyorum.
Çocuklara önem verilmesini istiyorum. Bizler,
“Sen küçüksün. Anlamazs›n. Birﬂey
yapamazs›n. Geç odana!” gibi sözlerle
yetiﬂkinler taraf›ndan d›ﬂlan›yoruz. Ben ilk
defa çocuk haklar›yla ilgili bir afiﬂ görmüﬂtüm
“Ben çocu¤um Haklar›mla var›m” yaz›yordu.
Sonra okulda bir ö¤retmenimiz çocuk
haklar›yla ilgili bizleri bilgilendirdi. Bu foruma
kat›lmak güzeldi — bilgilerimi yenileme
f›rsatt› oldu.

Elif Girgin: “Beni en çok
rahats›z eden ﬂey çocuklar›n
çal›ﬂt›r›lmas›d›r.”

Aybüke Yan›k, 14, Edirne
Çocuklar›n korunmas›, daha iyi nas›l
e¤itilirler, nas›l sa¤l›kl› geliﬂirler, onlara nas›l
önem verilmeli çocuk haklar› deyince bunlar
geliyor akl›ma. E¤itim bilinci tam olarak yok
daha. Önce bu iyice yerleﬂtirilmeli topluma,
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HAYD‹ KIZLAR OKULA!
•

E¤itim görmüﬂ kad›nlar ve k›zlar daha fazla f›rsattan ve yaﬂam
seçene¤inden yararlanabilirler;

•
2005 YILINDA
BEKLENEN SONUÇLAR

E¤itim görmüﬂ kad›nlar›n ve k›zlar›n siyasal,
toplumsal ve ekonomik karar alma
süreçlerine kat›lma ﬂanslar› daha fazlad›r;

•

K›z çocuklar›n ilkö¤retime kay›t
oranlar›n›n erkek çocuklarla
eﬂit düzeye gelmesi;

E¤itim görmüﬂ k›zlar›n kendi tercihleriyle
daha geç evlenme ve çocuk yapma
e¤ilimleri di¤erlerine göre daha fazlad›r;

•

•

Bebek Ölüm Oran›n›n ‰43’ten
(1998) ‰30’un alt›na çekilmesi;

E¤itim görmüﬂ k›zlar›n daha iyi iﬂ bulma
ve böylece aile gelirlerine katk›da
bulunma imkanlar› vard›r;

•

•

Anne Ölüm Oran›n›n %50
azalt›lmas›;

•

Do¤umu izleyen ilk alt› ay
içinde sadece anne sütüyle
beslenme oran›n›n art›r›lmas›;

•

Bütün çocuklar›n iyot
yetersizli¤i bozukluklar›ndan
korunmas›;

E¤itim görmüﬂ k›zlar
evlendiklerinde daha az
say›da çocuk yaparlar ve
çocuklar›n› daha sa¤l›kl›
büyütürler; nitekim
kad›nlar›n e¤itim
düzeyi yükseldikçe
çocuk ölüm
oranlar›
düﬂmektedir;

•

E¤itim görmüﬂ
k›zlar›n sa¤l›kla ilgili
konulardaki bilinç ve duyarl›l›k
düzeyleri daha yüksektir;
örne¤in, kad›nlar›n e¤itim
düzeyleri yükseldikçe, HIV/AIDS
enfeksiyon oranlar› önemli
ölçüde azalmaktad›r;

•

E¤itim görmüﬂ kad›nlar›n
gebelik dönemleri de daha
sa¤l›kl› geçmekte, böylece anne
ölüm oranlar› azalmaktad›r;

•

K›z çocuklara odaklanan programlar›n erkekler için de eﬂit ölçüde
yararl› oldu¤u görülmektedir.

•

•

Üç milyon anne ve baban›n
çocuk yetiﬂtirmede do¤ru
uygulamalar› ö¤renmeleri ve
bunlar› yaﬂama geçirmeleri;

•

Ergenlerin HIV/AIDS’le birlikte
CYBE geçen di¤er hastal›klar
ve bunlara karﬂ› nas›l
korunmak gerekti¤i
konusunda bilgilendirilmeleri;

•

Özel Koruma Gereksinimi
Olan çocuk say›s›n›n önemli
ölçüde azalt›lmas›;

•

Türkiye’deki mevzuat›n
ÇHS/CEDAW ile tam uyumlu
hale gelmesi;

•

•

Bütün sektörlerin ve
kaynaklar›n çocuk haklar›n›n
daha etkili biçimde yaﬂama
geçirilmesi ad›na seferber
edilmesi;
Ulusal bütçeden çocuklara
ayr›lan pay›n art›r›lmas›.
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