Bu say›da
KAPAK
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Yasalara uygun bir yaﬂam
Adalet Bakanl›¤›, hüküm giyen veya yarg›lanma sürecinde
gözalt›nda tutulan on sekiz yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar için yaﬂam› kolaylaﬂt›r›yor. AB’nin mali deste¤i ile UNICEF, personel e¤itim programlar› ve materyallerinin geliﬂtirilmesine
yard›mc› oldu. Ancak yeterince h›zl› ilerleyebiliyor muyuz?
Not: Kapak resmi, e¤itimevinde park halinde bulunan ve üzerinde küçük
çocuklar›n resmi olan bir e¤itim arac›n›n bina içinden görüntüsünü
yans›tmaktad›r. Yüzleri görünen çocuklar›n kurumla ilgisi yoktur.

‹NSANLAR
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Çocuklar için burada
UNICEF Bölge Müdürü Maria Calivis, Ankara'ya ziyarette
bulundu. Yeni UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini,
Türkiye'ye geldi. UNICEF Türkiye Milli Komitesi, ‹stanbul'da
üç yeni iyi niyet elçisi atad›.

GÜNCEL
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Dünya Çocuklar›n›n Durumu Raporu Ankara'da
Ocak ay›nda UNICEF'in en önemli raporlar›ndan biri olan
"Dünya Çocuklar›n›n Durumu" Ankara’da aç›kland›.
Konuﬂmac›lar aras›nda milletvekilleri ve üst düzey yetkililer
bulunuyordu.

HABERLER
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Çocuk haklar› kampanyas› gözden geçirildi
Her y›l düzenlenen Çocuk Forumu, kat›l›mc›lar için bir
platform ve bir ö¤renme deneyimi sa¤laman›n yan› s›ra
çocuklar›n, kat›l›m hakk› dahil olmak üzere ülke çap›nda
yürüttükleri çocuk haklar›n›n teﬂvik edilmesine yönelik kendi
kampanyalar› için de bir odak noktas› iﬂlevi görüyor.

RAKAMLARLA

Editör’den
2008 y›l›n›n ilk “Evet Deyin” bültenine hoﬂgeldiniz. UNICEF’in
Türkiye’deki yeni Temsilcisi olarak tabii ki bu benim de ilk
bültenim. Bu f›rsattan yararlanarak buradaki ilk haftalar›m› çok
zevkli bir hale getiren bütün hükümet yetkililerine, diplomatik
misyona ve tek tek herkese çok teﬂekkür ederim. UNICEF
Türkiye’nin, hükümetle, sivil toplum kuruluﬂlar›, özel sektör,
medya ve Birleﬂmiﬂ Milletlerin di¤er birimleriyle yak›n ve verimli
bir iliﬂki içinde oldu¤u hemen anlaﬂ›lmaktad›r. Türkiye, dünyada
hem Milli Komite hem de Ülke Temsilcili¤i’nin bir arada
bulundu¤u tek ülkedir. ‹ki kurumun birlikte sahip olduklar› bilgi
birikimi, deneyim ve ikna gücü, çocuk konular›n› gündemin üst
s›ralar›na taﬂ›m›ﬂt›r. Bu ekibin bir parças› olmak beni son derece
memnun edecektir.
Türkiye’de olmak, pek çok aç›dan dolay› çok keyifli. Buras›
hem ekonomik olarak büyüyen, hem de h›zl› bir kalk›nma
aﬂamas›na do¤ru giden orta gelir grubundan, hareket
halinde bir ülke. Önemli ilerlemeler kaydederek Biny›l
Kalk›nma Hedeflerinin ço¤unu yakalayaca¤a benziyor.
Baﬂar›lar›yla gurur duyuyor fakat ayn› zamanda çocuklar ve
kad›nlar için daha çok ﬂey yap›labilece¤inin de fark›nda.
Gerek artakalan yoksulluk ve mahrumiyet yaralar›n›
iyileﬂtirmek, e¤itimin kalitesini art›rmak ve yaﬂam›n her
alan›nda cinsiyet fark›n› kapatmak, gerekse en geliﬂmiﬂ
ülkelerin bile u¤raﬂmak zorunda oldu¤u yeni sa¤l›k ve çocuk
koruma sorunlar›na çözüm getirmek, ilerleme sa¤lamak için
güçlü bir iste¤in varl›¤›n› görüyorum.
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Yoksul kesim
Türkiye ‹statistik Enstitüsü (TÜ‹K) taraf›ndan yay›nlanan son
Yoksulluk Araﬂt›rmas›'na göre on beﬂ yaﬂ›n alt›ndaki
çocuklar›n % 25'i hala yoksullukla mücadele ediyor. K›rsal
ve kentsel alanlar aras›ndaki uçurum da geniﬂliyor.

BA⁄IﬁLARINIZ ‹Ç‹N
UNICEF'in bütün faaliyetleri, resmi ve özel kiﬂi ve kuruluﬂlar›n gönüllü
ba¤›ﬂlar› ile gerçekleﬂtirilmektedir. Ba¤›ﬂta bulunmak için UNICEF Türkiye
Milli Komitesi’nin (www.unicefturk.org) aﬂa¤›daki adreslerinden birine
ulaﬂman›z› rica ederiz:

UNICEF Türkiye Milli Komitesi:
Bilkent Üniversitesi, 06800 Bilkent ANKARA
Tel: +90 312 290 3390 +90 312 290 3419 Fax: +90 312 290 33 88
Email: unicef@unicefturk.org

‹stanbul Ofisi:
Meﬂrutiyet Cad. Ça¤daﬂ Apt. No. 68/3 Tepebaﬂ› 34430 - ‹STANBUL
Tel: +90 212 252 5222 +90 212 249 6686 Faks: +90 212 252 97 27

Türkiye bütün bu konularda mücadele etme kapasitesine
sahip. E¤er UNICEF uluslaras› deneyim, uzmanl›k ve
sayg›nl›¤› ile bu görevi biraz daha kolaylaﬂt›rabilirse, ne
mutlu bize.
Kiﬂisel olarak da Türkiye’ye atanmay› büyük bir ﬂans olarak
görüyorum. Kültür aç›s›ndan Türkiye, k›talar›n, dinlerin,
uygarl›klar›n buluﬂtu¤u büyüleyici bir noktada. Neredeyse
eﬂsiz bir tarihe sahiptir. Co¤rafya bak›m›ndan farkl› do¤al
güzelliklerin bir arada bulundu¤u bir yer. Afganistan ve
Özbekistan’daki görevlerimden sonra böyle uzun bir sahil
ﬂeridine sahip bir ülkede yaﬂamak benim ve ailem için hoﬂ
bir de¤iﬂiklik olacakt›r.
Gördü¤ünüz gibi kendimi çoktan evde hissediyorum.
Desteklerinizin devam edece¤i umuduyla,

“Evet Deyin” UNICEF-Türkiye taraf›ndan üç ayda bir yay›nlanmaktad›r.
UNICEF-Türkiye, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No.11, 06610 Çankaya,
Ankara, Türkiye.
Tel.: +90 312 454 1000 Faks: +90 312 496 1461
Email: ankara@unicef.org Web: www.unicef.org/turkey
“Evet Deyin” bülteninde yer alan görüﬂ ve düﬂünceler UNICEF’in resmi
görüﬂleri say›lamaz.
Metin ve Düzenleme: Bernard Kennedy
Kapak resmi: O¤uz Sa¤d›ç
Bask›: Yorum Matbaac›l›k

2

Reza Hossaini
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Tutuklu çocuklar:
yeni bir baﬂlang›c›n
tohumlar› at›l›yor
Ceza infaz kurumlar›nda
tutuklu ve hükümlü olarak
bulunan 2.750 çocuk için
hayat kolay de¤il. Ancak
hükümet yetkilileri koﬂullar›
düzeltmekte ve bunda
AB’nin mali deste¤i ile
UNICEF’in de katk›s› var.
‘Evet deyin’, Ankara’daki bir
tutukevinden bildiriyor...
Mehmet yeni çal›ﬂma masas›n›n baﬂ›nda
oturmakta. Her hafta bir buçuk saat geçirdi¤i
kütüphaneden az önce dönmüﬂ. Odas›n›n sekiz
yaﬂ›t›yla paylaﬂt›¤› ortak alana ve masa tenisi
oynanan salona, kardan adamlar eridikten sonra
tekrar voleybol oynayacaklar› bahçeye ç›kan kap›s›
aç›k. Ailesini ve arkadaﬂlar›n›, gece havas›n› ve
cam bardaktan çay içmeyi özlüyor. Ancak her gün
kat›ld›¤› aktivitelerin d›ﬂ›nda haftada bir kez spor
salonunu ve aç›k hava sahas›n› kullanma imkan›
var. Öfkesine hakim olmay› ö¤reniyor.
D›ﬂar›dan bak›ld›¤›nda, Ankara’n›n bat› ucundaki
Sincan’da, Adalet Bakanl›¤› arazisinde bulunan
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapal› Ceza ‹nfaz
Kurumu, gözetleme kuleleri, projektörleri,
jandarmalar› ve betondan yap›lma yüksek çevre
duvar›yla herhangi bir hapishaneye benziyor. ‹çeri
girildi¤inde ise üç y›l önce bu amaç için inﬂa
edilmiﬂ tesisin pek çok sürprizi bar›nd›rd›¤›
görülüyor. Spor tesisleri ve ziyaret alanlar› ço¤u
özel okulu k›skand›racak büyüklükte (kapal› bir
kurumda bile aç›k alanlar olabiliyor!) Tam
donan›ml› seramik ve bak›r, kaynak ve kumaﬂ
atölyelerinin yan› s›ra bilgisayar odas› ve s›nav
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haz›rl›¤›, hijyen ve sa¤l›k seminerleri, görevli
e¤itim dersleri gibi çeﬂitli amaçlara hizmet eden
toplant› odalar› da mevcut.
Koridorlar geniﬂ ama sade, pencereler demirli
olmas›na karﬂ›n, buran›n sakinleri ve ö¤retmenleri
kap›lar›n›n baz›lar› p›r›l p›r›l manzara resimleriyle
renklendirmiﬂ ve duvarlar› HIV/AIDS ve Çocuk
Haklar› gibi konular› olan posterlerle süslemiﬂler.
Herkesin kendi odas› var. Tesis 320 kiﬂi
düﬂünülerek inﬂa edilmiﬂ ve ﬂu anda 108’i onsekiz
yaﬂ›n alt›nda olan 285 kiﬂiyi bar›nd›rmakta. Baﬂka
bir deyiﬂle, fazla boﬂ yatak yok. Zaman zaman 1821 yaﬂlar› aras›ndaki gençlerin, öncelik verilen yeni
tutuklanm›ﬂ çocuklara yer açmak üzere baﬂka
kurumlara gönderilmesi gerekmiﬂ. Yine de,
tutuklular küçük gruplar halinde infaz ve koruma
memurlar› ve d›ﬂar›dan gelen ö¤retmenler
eﬂli¤inde saç kesimi, a¤aç dikimi ya da satranç
ö¤renirken, kalabal›k hissi yaﬂanm›yor.

Çocuklar ayr›
Ankara’n›n bu tutukevi ve Kayseri’de aç›lan küçük
bir benzeri, Adalet Bakanl›¤›’n›n gözetimindeki
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çocuklar›n içinde bulunduklar›
koﬂullar› iyileﬂtirmek, onlar›
e¤itmek, rehabilite etmek ve
tekrar kanunla ihtilafa düﬂmelerini
engellemek için gösterdi¤i
çabalara tan›kl›k etmekte.
Hukuki altyap›, Ceza Yasas› ve
Ceza ‹nfaz Kanunu’na yap›lan
de¤iﬂiklikler ve Çocuk Koruma Kanunu’nun
kabulüyle 2005 y›l›nda yenilendi. Bu de¤iﬂiklikler
aras›nda en önemlileri cezai ehliyet yaﬂ›n›n 11’den
12’ye yükseltilmesi ve çocuklar için ceza
indiriminin artt›r›lmas› olarak say›labilir.
Fiziksel altyap›ya gelince, Ankara’daki kuruma
benzer tutukevlerinin ‹stanbul ilinde 2-3 ay, ‹zmir
ilinde ise 2-3 y›l içerisinde aç›lmas› öngörülüyor.
ﬁu anda onsekiz yaﬂ›n alt›ndakilerin önemli bir
bölümü, ortam›n stresli oldu¤u, kimi zaman dolup
taﬂan ve çocuk ve gençler için özel tesisleri ve
infaz ve koruma memurlar› olmayan yetiﬂkin ceza
evlerinin çocuk ko¤uﬂlar›nda tutulmakta. Bu durum
e¤itim ve boﬂ zaman de¤erlendirme olanaklar›n›
k›s›tlamakta ve ﬂiddet ile çocuklar aras›nda bask›
ve cinsel istismar tehlikesini artt›rmaktad›r.
Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Kenan ‹pek “Amac›m›z 50’den fazla çocuk
olan yerlerde onlar için ayr› kurumlar
bulunmas›d›r. Ve bu yönde süratle ilerliyoruz.”
diyor.

Aç›k evler
Asl›nda Türkiye’nin adalet sistemi eskiden beri
onsekiz yaﬂ alt›ndaki hükümlülerin ceza sürelerini,
demir parmakl›klar›n ard›nda de¤il, E¤itimevi (7.
sayfaya bak›n›z) ad› verilen aç›k kurumlar›nda
geçirmelerini öngörmüﬂtür. “E¤itimevleri gurur
kayna¤›m›zd›r” diyor ‹pek. “Bunun dünyada fazla
örne¤i yok. Çocuklar d›ﬂar›daki akranlar› gibi
yaﬂ›yor. Normal okullara gidiyorlar. Görevliler
onlara ana-baba gibi oluyorlar”.
Halihaz›rda ülkenin bat›, orta ve do¤u k›s›mlar›nda
bulunan ‹zmir, Ankara ve Elaz›¤’da olmak üzere üç
E¤itimevi bulunuyor. Kanunla ihtilafa düﬂen tüm

çocuklar›n %5’ini oluﬂturan k›z
çocuklar› yaln›zca ‹zmir’de
bar›nd›r›lmakta. Bakanl›¤›n
‹stanbul’da dördüncü bir E¤itimevi
açma planlar› var. “Bir sonraki
ad›mda bu kiﬂi tahliye edilecek.
Dolay›s›yla onun toplum içinde
yaﬂamaya al›ﬂmas›, normal bir
okula gitmesi gerekti¤ine
inan›yoruz.” diyen ‹pek, sözlerini ﬂöyle sürdürüyor:
“Asl›nda o da bir ma¤dur, suçun ma¤duru,
toplumun ma¤duru.”
Ancak suça itilen çocuklar›n E¤itimevlerine
gönderilebilmesi için haklar›ndaki hükmün
kesinleﬂmesi gerekiyor. Yarg›lama ve temyiz
sürecinin ortalama 18 ay sürmesi ise
tutukevlerinde veya cezaevlerinde uzun süre
kal›nmas›na neden oluyor. Ceza kurumlar›ndaki
2.750 çocuktan yaln›zca küçük bir k›sm›n›n
haklar›ndaki yasal iﬂlemler tamamlanm›ﬂ
bulunuyor. Mehmet (gerçek ad› de¤il) gibi,
Sincan’daki çocuk ve gençlerin %90’› halen
haklar›nda verilecek karar› beklemekte. Baz›lar›
daha E¤itimevine ad›m atmadan ceza sürelerini
tamamlam›ﬂ olacaklar.
“E¤itimevlerinin sundu¤u olanaklar çok daha iyi.
Bir an önce E¤itimevlerine geçebilmeleri için
davalar›n›n Yarg›tay’dan en k›sa zamanda
geçmesini istiyoruz. Ama tutukevlerinde
geçirdikleri sürenin de iyi de¤erlendirilmesi için
çabal›yoruz.” diyor ‹pek.

‹nsan kaynaklar›
Kurumlar›n yeterli say›da ve nitelikte personele
sahip olmamas› durumunda ne ileri görüﬂlü
yasalar›n ne de kaliteli binalar›n faydas› olacakt›r.
Modern teknolojinin de yard›m›yla, Ankara
tutukevinde çal›ﬂan ve aralar›nda ö¤retmenlerin,
psikologlar›n ve sosyal hizmet uzmanlar›n›n da
bulundu¤u 138 kiﬂi, çok say›da etkinli¤in ayn› anda
gerçekleﬂtirilmekte oldu¤u saatlerde bile tüm
çocuk ve gençleri izleyip onlara destek
olabilmektedir. Ancak Genel Müdür ‹pek için bu
kadar› bile yeterli de¤il. Her ne kadar ceza

foto¤raflar: O¤uz Sa¤d›ç
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*******Resmi Bak›ﬂ********

Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Kenan ‹pek:

AB mali deste¤i ile UNICEF ile birlikte geliﬂtirdi¤imiz
Ard›ç Program› bir ülkeden al›p getirilen bir proje
de¤ildir. Türk akademisyenler ve Adalet Bakanl›¤›
uzmanlar›, bizim ihtiyaçlar›m›z› karﬂ›layan ve bizim
koﬂullar›m›zda uygulanabilecek bir program
haz›rlamak için büyük emek harcad›lar. 300’den
fazla profesyonel e¤itim ald›. Art›k program› e¤itim
merkezlerimizde uygulayacak ve tüm kurumlar›m›za
yayg›nlaﬂt›racak konuma geldik. Tüm bunlarda
isimleri tek tek say›lamayacak kadar çok kiﬂinin
eme¤i geçti. Hepsine gösterdikleri tükenmez çaba
için teﬂekkür ederim.
Program›n baﬂar›s› zaman içinde belli olacakt›r.
Çocuklar tahliye edildikten sonra bir daha suça
kar›ﬂ›yor mu? Bunu takip edece¤iz, di¤er ülkelerle
karﬂ›laﬂt›raca¤›z ve sonucu kamuoyuyla
paylaﬂaca¤›z. Tabii ki bir programla iﬂ bitmez. Canla
baﬂla çal›ﬂan infaz ve koruma memurlar›m›za ve
uzman personelimize daha fazla e¤itim ve kaynak
sa¤lamak için çabalar›m›z devam edecektir. Fiziksel
altyap› da çok önemli, bu konuda da çal›ﬂmalar›m›za
devam edece¤iz.
Hem mevcut, hem de önceki hükümetler, kanunla
ihtilafa düﬂen çocuklar alan›nda yapt›¤›m›z
çal›ﬂmalara güçlü destek verdiler. Milli E¤itim

sisteminin genelinde personel eksikli¤i oldu¤unu
kabul etse de, çocuklardan sorumlu olan tesislerde
çal›ﬂan personel say›s›n› en üst düzeye ç›karmakta
kararl›. Çal›ﬂanlar›n çocuklara oran›n›n 1/1
olmas›n›n ideal olaca¤›n› söylüyor.
Ankara’daki tutukevi ilk aç›ld›¤›nda Müdür
Muammer Seyito¤lu’nun baﬂ›n› a¤r›tan personelin
say›s› de¤il, bilgi ve yetenek düzeyi olmuﬂ. “Bu
kurum ve çal›ﬂanlar›n %80’i de yeniydi. Hiç kimse
bir ﬂey bilmiyordu” diyor. Bu sözler gerçek bir
soruna iﬂaret ediyor. Ne var ki Adalet Bakanl›¤›,
çal›ﬂanlar›n›n kapasitelerini artt›rmak için de büyük
çabalara girmiﬂ bulunmakta.
2000 y›l›ndan bu yana dört bölgesel e¤itim merkezi
aç›lm›ﬂ ve beﬂincisi de yak›nda aç›lacak. Çocuk
tutuklu ve hükümlülerle çal›ﬂanlar için en önemli
e¤itim programlar›ndan birisi de, AB mali deste¤i
ile Adalet Bakanl›¤› ve UNICEF iﬂbirli¤inde
tasarlanan ve geliﬂtirilen Ard›ç Program›’d›r.

Bir program do¤du
Türkçe’de ‘ard›ç’ kelimesi hem bir kuﬂun, hem de
bir a¤ac›n ad›d›r. Ard›ç a¤ac›n›n tohumundan yeni
bir a¤ac›n yeﬂerebilmesi için bu tohumun ard›ç
kuﬂu taraf›ndan yutulup, vücudunun içinde belli bir
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Bir teﬂekkür borcu

Bakanl›¤›’ndan hiçbir talebimiz geri çevrilmedi. Son
y›llarda Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin
geliﬂimi de sevindirici. Hepsine teﬂekkür borcumuz
var.
Toplumsal yap›m›z da genel olarak destekleyicidir.
Zaten cezaevlerini ziyaret edenlerin say›s›ndan belli
oluyor. Tekrar suç iﬂleme oranlar› oldukça düﬂük.
Ancak suç oran›n›n daha yüksek oldu¤u baz› sosyoekonomik ortamlar var. Ailelere ve topluma da
görev düﬂüyor. Tahliye edilen bir gencin gidece¤i
bir evi olmas›, yanl›ﬂ kiﬂilerin ilgisinden korunmas›
gerekir. “Bunlar›n hepsi tinerci, onlar için yap›lacak
bir ﬂey yok” diye düﬂünenler vard›r. E¤er
sorumluluklar›m›zdan bu ﬂekilde kaçarsak, bu iﬂ
olmaz.

süre geçirmesi gerekmektedir. Ard›ç Program› da
belirli bir süre için özgürlü¤ünü yitiren çocuklar
için hizmetleri ve olanaklar› iyileﬂtirerek, onlar›n
tahliye olduktan sonra tekrar topluma kat›lmas›n›
ve kanunla ihtilafa düﬂme olas›l›¤›n›n azalt›lmas›n›
amaçlamaktad›r.
Program iki yönlü olup, bunlardan ilki kurum
müdürlerinin ve infaz memurlar›n›n e¤itimine,
ikincisi ise çocuklar ve aileleriyle çal›ﬂan psikososyal görevliler için etkinliklerin ve araç gereçlerin
geliﬂtirilmesine yöneliktir.
‹nfaz ve koruma memurlar› ve müdürler, hukuk
bilgileri, iletiﬂim becerileri, kiﬂilik geliﬂimi, suç
psikolojisi, ihmal ve istismarla baﬂ etme
yöntemleri ve bir dizi di¤er konu üzerine
e¤itilmektedir. Psiko-sosyal personelin
kullanabilece¤i etkinlikler ise aile e¤itimi, öfke
kontrolü ve cinsel istismar gibi alanlar›
kapsamaktad›r.
‹lk toplant›lar›n›n düzenlendi¤i 2003 y›l›nda, Ard›ç
yaln›zca bir projeydi. Kapsaml› ihtiyaç analizleri,
taslak yaz›m›, deneme e¤itimi, gözden geçirme ve
ek modül geliﬂtirme süreçleri tamamland›ktan
sonra, kilit noktalarda çal›ﬂanlar e¤itici olarak
yetiﬂtirildi ve program›n iki yönü de uygulamaya
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kendi çocuklar›yla olan iliﬂkilerinin de geliﬂti¤ini
bildirmektedir. Ankara tutukevindeki memurlarla
tutuklular birbiriyle daha etkili iletiﬂim kurmaktad›r.
Çocuk ve gençler aras›nda çat›ya ç›kma ve özellike
geçmiﬂte veya halen madde ba¤›ml›l›¤› sorunu
olan çocuklarda bir kendini ifade etme biçimi
olarak ortaya ç›kan kendini yaralama gibi vakalar›n
say›s›nda düﬂüﬂ kaydedilmiﬂtir. Müdür Seyito¤lu
bunun k›smen Ard›ç Program› sayesinde
gerçekleﬂti¤ini belirterek “bir güven ortam› var
ama tabii ki daha iyi de olabiliriz.” diyor.

Ard›ç için ne demiﬂler?
•

Personelden e¤itime kat›lanlarla kat›lmayanlar
aras›nda ortaya ç›km›ﬂ olan davran›ﬂ, anlay›ﬂ ve
iletiﬂim farkl›l›¤› bu e¤itimin ceza infaz
kurumlar›nda çal›ﬂan tüm personele verilmesi
gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. -kurum müdürü

•

‹nteraktif e¤itim modellerinin uygulanmas› her
kademedeki personele “Ben bu sürece nas›l
katk›da bulunurum” bilincinin oluﬂmas›na
öncülük etmiﬂtir. -kurum müdürü

•

Ard›ç E¤itim Projesi çok farkl›. Kurumlarda görev
yapan tüm personelin dahil edildi¤ini gördüm.
-kurum müdürü

•

Çocuklar›m›za karﬂ› yaklaﬂ›m›m›z ve bak›ﬂ ac›m›z
de¤iﬂti. -kurum yöneticisi

•

Bu çal›ﬂmalar›n sa¤lad›¤› bir fayda da kurumlar
aras› farkl›l›klar›n›n giderilmesi ve kurumlar aras›
standartlar›n sa¤lanmas›d›r. -sosyal personel

•

Mahkumlar bizim rakibimiz de¤il görev
alan›m›zda hizmet vermek zorunda oldu¤umuz
insanlar. -ceza infaz memuru

•

Bir sorunum olursa baﬂmemur ile paylaﬂ›yorum,
o halleder, boﬂuna baﬂmemur yapmam›ﬂlar.
-tutuklu çocuk

•

Kurum evden güzel, dayak yok, küfür yok.
-hükümlü çocuk (E¤itimevinde)

Kurumdaki psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlar›
da, örne¤in cinsel suç ﬂüphelilerine yönelik
tutumlar›nda, bilgi ve özgüven kazan›mlar›
sa¤lam›ﬂlard›r. Bir kat›l›mc› “daha önce hiçbirimiz
böyle bir e¤itim görmedik” diyor. Özellikle de
standartlaﬂm›ﬂ materyallerden memnuniyetlerini
dile getiriyorlar. Ayn› zamanda Ard›ç Program›’nda
e¤itici olan bir uzman, “Zaten hem birebir
görüﬂmeler hem de çocuklar›n aileleriyle
görüﬂmeler yap›yorduk ama ayn› zamanda kendi
kendimize sorup duruyorduk: daha baﬂka ne
yapabiliriz?” diyor. “Dolay›s›yla öfke kontrolü gibi
konularda bir e¤itim program› oldu¤unu ö¤renince
sevindik. Yak›nda bas›l› materyal›n tümü elimizde
olacak ve çocuklara, onlar›n ailelerine ve personele
yard›m etmek için çok daha iyi bir konumda
olaca¤›z.”

S›rada ne var?
konuldu. 2008 y›l›ndan itibaren program›
uygulama ve izleme sorumlulu¤u tamamen bu
amaç için kendi bütçesinden kaynak ay›ran Adalet
Bakanl›¤›’na geçti. Program hizmet içi e¤itim
müfredat›na dahil edilerek, tutuklu ve hükümlü
çocuklarla çal›ﬂacak tüm personel için zorunlu hale
getirildi.

‘Ard›ç’ ülkenin dört bir köﬂesine uçadursun, tüm
uzmanlar iki noktada birleﬂiyor. Bunlardan ilki,
çocuklar›n kanunla hiç karﬂ› karﬂ›ya gelmemesinin
en iyisi oldu¤udur. ‹kincisi ise bu sorunun yaln›zca
güvenlik ve adalet hizmetlerince
çözülemeyece¤idir. Baz› çocuklar›n “içeri” girmesi
yasal kat›l›klarla veya kaç›n›lmaz bir durum olarak
aç›klanabilir, ancak ço¤u kez gerçek suçlu,
yoksulluk, iﬂsizlik, göç, sokak yaﬂam› ve ba¤›ml›l›k,
yetersiz kalan ebeveynler ve suç amac›yla
çocuklar› kullanan yetiﬂkinlerdir. Tüm bu sorunlar
ekonomik ve sosyal çözümler beklemektedir.

Yard›ma haz›r
‹nfaz ve koruma memurlar› ve müdürler verilen
e¤itime olumlu tepki vermektedir. Hatta baz›lar›,

foto¤raflar: O¤uz Sa¤d›ç

Bu çözümlere ulaﬂ›lmas›ndan önce de, daha az
çocu¤un bu kadar uzun süre özgürlü¤ünden
mahrum b›rak›lmas›n›n sa¤lanmas› mümkündür.
2005 yasalar› tutuklama yerine alternatif tedbirler,
hapis cezalar› yerine denetimli serbestlik
seçenekleri getirmektedir. Bu düzenlemeleri hayata
geçirmek zorlu bir iﬂ olmakla birlikte, ilerleme
kaydedilmekte ve UNICEF buna da destek
sa¤lamaktad›r.
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Fakat bu, baﬂka bir yaz›n›n konusudur.
* ‘Evet deyin’, Adalet Bakanl›¤›’na ve Ankara Çocuk ve Gençlik
Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumu ile Ankara E¤itimevi’nin müdür,
personel ve sakinlerine bu yaz›lar›n haz›rlanmas›ndaki de¤erli
yard›mlar› için teﬂekkürlerini sunar.
** Bu program, Avrupa Birli¤i’nin mali deste¤i ile
desteklenmiﬂtir.
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Kendinizi
evinizde
hissedin
Türkiye’nin suça itilen çocuklar
için ilk ›slahevi olan Ankara
Çocuk E¤itimevi, ﬂu an
bulundu¤u alan› 1941’den bu
yana kullan›yor. A¤açlar›, futbol sahas›, geniﬂ giriﬂ
yolu, çimen ve bahçeleri ile h›zla geliﬂen Keçiören
semtinin dar s›ral› apartmanlar› aras›nda adeta bir
vahay› and›rmakta. Çocuklar, yatakhane, kantin ve
kültür merkezi olarak kullanan 2 ila 4 katl› sar› ve
mavi renkli binalar›n aras›nda serbestçe
dolaﬂmakta. Tesisin baz› bölümleri girilmez ve
tesisten izinsiz ayr›lmak yasak olsa da burada
silahl› koruma, dikenli tel ya da duvar yoktur.
“Karﬂ›l›kl› güvene dayanan hürriyetle beslenen bir
sistem var,” diyor Müdür Nurdo¤an Ertu¤rul. ‹ster
cinayetten, ister h›rs›zl›ktan hüküm giymiﬂ
olsunlar, burada kalanlara eﬂit davran›l›yor. Yaﬂ›
tutan ve okula düzenli devam etmiﬂ olanlar
semtteki okullara devam ediyorlar. Di¤erleri ise
akademik, mesleki veya ç›rakl›k e¤itimlerini özel
s›n›flar›n yard›m›yla uzaktan e¤itim arac›l›¤›yla
tamamlamaya çal›ﬂ›yorlar.

Toplumun bir parças›
Çocuklar sinemaya gitmekle
kalm›yor. Tesiste yap›labilen el
sanatlar›, hobiler ve kurslardan
faydalanman›n yan› s›ra,
hükümlüler çeﬂitli müzelere,
buz patenine, yüzmeye ve
pikni¤e de gitmiﬂler. Sigaray›
b›rakmay› baﬂaran beﬂ kiﬂi bir
restoranda pahal› bir yemekle
ödüllendirilmiﬂ. Dernekler ve iﬂ
dünyas›n›n da deste¤iyle gerçekleﬂtirilen bu tür
etkinlikler, 2005 y›l›nda Ceza ‹nfaz Kanununda
yap›lan ve kurumlar›n yetkilerini geniﬂleten
de¤iﬂiklik sayesinde ço¤alm›ﬂt›r. Müdür Ertu¤rul
“Kuaförlük kursu olsun, konser olsun, herhangi bir
çal›ﬂma düzenledi¤imiz zaman, bunu d›ﬂar›da,
ola¤an ortam›nda gerçekleﬂtirmeye özen
gösteriyoruz; böylece kendilerini toplumsal hayat›n
bir parças› hissediyorlar,” diye aç›kl›yor.
Keçiören’deki kurumun sakinlerinden fazla çal›ﬂan›
var; 54 çal›ﬂandan 20’si infaz ve koruma memuru,
34’ü ise sa¤l›kç›, e¤itimci ve psiko-sosyal uzmanlar
ile idari personel. Ard›ç Program›yla çoktan
tan›ﬂm›ﬂlar. Bir psikolog “Yeni baﬂlayanlar için çok
kolay kullanabilecekleri bir materyal var” diyor.
foto¤raflar O¤uz Sa¤d›ç

Kapasitesi 108 kiﬂi olan kurumun yaln›zca 42 sakini
var. Bunlardan sekizi, onsekiz yaﬂ›n› doldurmuﬂ
olmalar›na ra¤men, e¤itim görmeleri koﬂuluyla 21
yaﬂlar›na kadar kalabilecekler. Mahkumlar y›llarca
çeﬂitli tutukevi ve cezaevlerinde kalm›ﬂlar. Hemen
hepsi buray› di¤erlerine tercih ediyor. “Gözüm
toprak görüyor” diyor biri, “‹zne ç›kabiliyorsun”
diye ekliyor ikincisi ve bir üçüncüsü “Sinemaya
gittim” diyor.
Genç tutuklular›n de¤il ama hükümlülerin ailelerini
y›lda 1 ila 3 kere ziyaret etme hakk› var. Ankesörlü
telefonlardan istedi¤i zaman ve dinlenmeden
telefon görüﬂmesi yapma özgürlü¤ü ise
E¤itimevlerine mahsus, son derece de¤er verilen
bir ayr›cal›k. Ziyaret saatleri de oldukça uzun ve
esnek tutuluyor.

EVET DEY‹N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK‹YE BÜLTEN‹
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‹NSANLAR

Bölge müdürü insan ticaretine dikkat çekti
etmek için bütün ülkelerin birlikte çal›ﬂmas›
gerekti¤ini savundu.

foto: Sema Hosta

Çocuk istismar›

UNICEF Orta ve Do¤u Avrupa ve Ba¤›ms›z
Devletler Toplulu¤u Bölge Direktörü Maria Calivis
bölgedeki çocuk ticaretinin boyutlar›na dikkat çekti.
Kas›m 2007 de Ankara’daki UNICEF Temsilcili¤ini
ziyaret eden Calivis, Anadolu Ajans›yla yap›lan bir
röportaj s›ras›nda, Rusya’y› da içeren Do¤u
Avrupa, Balkanlar, Ba¤›ms›z Devletler
Toplulu¤u’nun oluﬂturdu¤u bölgenin dünyadaki
insan ticaretinde %25 gibi büyük bir oranla yer
ald›¤›n› söyledi. Bölgede bulunan her ülkenin bir
ﬂekilde bu iﬂe kar›ﬂm›ﬂ durumda oldu¤unu ifade
eden UNICEF Bölge Direktörü, çocuklar›n insan
ticaretinin %10’ununu oluﬂturdu¤unun alt›n› çizdi.
Kad›n ve çocuklar›n cinsel olarak sömürülmesinin
ard›nda klasik Yunan mitolojisindeki çok baﬂl›
Hidra canavar› gibi küresel para ﬂebekelerinin
oldu¤unu ifade eden Calivis, bu problemle baﬂ

Çocuk ticaretinin yayg›nlaﬂmas› Avrupa’n›n
çocuklar› cinsel istismardan koruma çabalar›n›
artt›rd›¤› bir döneme denk geliyor. Bu sorun, son
zamanlara kadar s›kl›kla toplumlar›n ve ailelerin
korunmas› bahanesi ile örtbas ediliyordu. UNICEF
Bölge Direktörüne göre, bugün çocuk istismar›n›
aç›¤a ç›karan etkenlerden biri, BM Çocuk Haklar›na
Dair Sözleﬂmede öngörülen ﬂekilde çocuklar› daha
fazla dinlemek ve duymak olmuﬂtur. Bugün
geçmiﬂin birbirinden kopuk hizmetleri yerine daha
etkili koruma sistemleri tasarlanmakta. Bütün
ülkelerin veri toplamas›n› ve harekete geçmesini
gerektiren uluslararas› sözleﬂmeler imzalanmakta.
Önemli bir konu da, Avrupa Konseyi sözleﬂmesinin
suç her nerede iﬂlenirse suçlular aleyhinde orada
dava aç›lmas›na izin vermesidir

Aile sevgisi
Aileleri olmayan çocuklar›n en iyi ﬂekilde nas›l
bak›laca¤› sorusuna cevap veren Calivis,
kurumlarda yaﬂaman›n çocuklar›n geliﬂimini
önemli oranda engelledi¤i ve yüksek sosyal
maliyeti oldu¤unu, bütün çocuklar›n iﬂlevsel
aileler içinde yaﬂama haklar›n›n oldu¤unu
vurgulad›. Bölgedeki birçok ülke, kurumda bak›m
anlay›ﬂ›ndan uzaklaﬂarak, koruyucu aile sistemine
baﬂar›l› bir ﬂekilde geçmekte oldu¤unu anlatan
UNICEF Bölge Direktörü, yine de bu geçiﬂin gerekli
önlemleri almadan aceleye getirilmemesi
konusunda uyar›da bulundu.

Tiyatro oyuncular› Prof. Y›ld›z Kenter, Müjdat Gezen ve yazar Ayﬂe Kulin,
UNICEF’in en son iyi niyet elçileri. UNICEF Türkiye Temsilcili¤i ve UNICEF
Türkiye Milli Komitesi’nin ortak önerisi ile atanan yeni elçilerin ünvanlar›,
UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baﬂkan› Prof. Talat Halman taraf›ndan 29
Kas›m 2009 tarihinde yap›lan bir bas›n toplant›s›nda verildi.
Ünlülerin üçü de daha önce UNICEF ad›na çeﬂitli yard›m kampanyalar›nda
yer alm›ﬂlard›. Kenter UNICEF yarar›na oyunlar sahnelerken, Gezen çocuklar
için yazd›¤› kitaplar›n gelirini ba¤›ﬂlam›ﬂ ve televizyon spotlar›nda yer alm›ﬂt›.
Türkiye Yazarlar Birli¤i taraf›ndan 2007’de y›l›n yazar› seçilen Kulin, k›zlar›n
e¤itimini desteklemesi ile tan›n›yor.

8

foto: Anadolu Ajans›

Ünlü isimler UNICEF’in iyi
niyet elçisi oluyor

Soldan sa¤a: Prof. Y›ld›z Kenter, Müjdat
Komitesi Baﬂkan› Prof. Talat Halman ile
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Yeni Temsilci görevine baﬂlad›
2008 y›l›n›n baﬂ›nda Reza Hossaini UNICEF’in yeni
Türkiye temsilcisi olarak görevine baﬂlad›. Bu
görevde kendisinden önce Edmond McLoughney
bulunmaktayd›. ‹ran vatandaﬂ› olan Hossaini evli
ve bir çocuk sahibi. Daha önce UNICEF’in
Özbekistan temsilcisi olarak görev yapan Hossaini
orada kendisinin liderli¤inde UNICEF‘in ulaﬂt›¤›
baﬂar›l› çal›ﬂmalardan dolay› Cumhurbaﬂkanl›¤›
Ulusal Dostluk ﬁeref ödülüne lay›k görüldü.

UNICEF’in yeni Türkiye temsilcisi Hossaini,
Hindistan Delhi Üniversitesi’nden 1981 y›l›nda
Eczac›l›k lisans›yla mezun oldu. ‹ran ve
Hindistan’da eczac›l›k ve aﬂ› üretimi ile ilgili
çal›ﬂmalar›n› sürdürdü. 1986’da ‹ran Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nda Temel Sa¤l›k Hizmetlerinin
planlanmas› ve yayg›nlaﬂt›r›lmas› konusunda
çal›ﬂt›.
Mart 1989 da UNICEF Tahran ofisinde Proje
Yöneticisi olarak çal›ﬂmaya baﬂlayan Hossaini,
birkaç ay içerisinde UNICEF’in ‹ran’daki
programlar›n›n sorumlulu¤unu, Temsilci
Yard›mc›s› olarak üstlendi. 1997-98 y›llar›nda
Ulusal Çocuk Felci Aﬂ›lama Günlerini uygulamak
üzere Güney Sudan ve Somali’ye tayin edildi.
Bunu izleyen dört y›l Küresel Çocuk Felci
Ar›nd›r›lmas› Giriﬂimi’ni desteklemek üzere Dünya
Sa¤l›k Örgütü’nde görevlendirildi. Afrika
Boynuzu’ndaki Çocuk Felcinin Ar›nd›r›lmas› Ekibini
kurduktan sonra Delhi’ye geçerek, Hindistan,
Endonezya, Myanmar, Nepal, Kuzey Kore ve
Bangledeﬂ’de dahil olmak üzere 10 ülkeyi
kapsayan Güney Asya’y› Çocuk Felcinden
Ar›nd›rma Aﬂ›lama Program› Bölge Koordinatörü
oldu.

foto: O¤uz Sa¤d›ç

‹laçlardan kalk›nmaya

Hossaini, 2002 y›l›nda Afganistan’a K›demli
UN‹CEF Program Koordinatörü olarak tayin edildi.

Savaﬂ ma¤duru bu ülkede 100 milyon ABD dolarl›k
UNICEF çal›ﬂmalar›n›n öncelikleri sa¤l›k, beslenme,
e¤itim, su, hijyen ve çocuklar›n korunmas›yd›. Reza
Hossaini 2004 y›l›nda Özbekistan’a UNICEF
temsilcisi olarak atand›.

Özbek ödülü
2007 Aral›k ay›nda Cumhurbaﬂkanl›¤› Ulusal
Dostluk ﬁeref Ödül töreninde konuﬂan Özbek
Baﬂbakan› ﬁhavkat Mirziyaev’e göre, UNICEF,
sahada yapt›¤› çocuk ve kad›nlar›n yaﬂamlar›n›
iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n bir sonucu olarak,
”ülkenin her yerindeki sade vatandaﬂ taraf›ndan
tan›n›yor”. Hükümet UNICEF’in Ulusal Politika ve
Program Geliﬂtirilmesi konular›ndaki iﬂbirli¤i
çal›ﬂmalar›n› da takdirle karﬂ›lad›. Söz konusu ödül
yaln›zca iki kere uluslararas› bir örgüte verildi.

UNICEF’in di¤er bir iyi niyet elçisi de gazeteci ve televizyon
programc›s› Tayfun Talipo¤lu’dur. Talipo¤lu, UNICEF kampanyalar›na
ve faaliyetlerine gerek televizyon yay›nlar› gerekse de UNICEF
toplant›lar›, konferanslar› ve di¤er UNICEF faaliyetlerine bizzat kat›larak
katk›da bulunmaktad›r. Talipo¤lu, UNICEF deste¤i ile kurulan Çocuk
Dostu Medya A¤›’n›n da aktif bir üyesidir.

Örneklerin rolü
Sayg› duyulan, çocuklara sempatik gelen ve onlar için örnek olabilecek
ünlüler aras›ndan seçilen iyi niyet elçileri, kamuoyuna çocuk haklar›n›
tan›tmak ve kaynaklar› kad›nlar ve çocuklar yarar›na harekete geçirmek
konular›nda UNICEF’e yard›mc› oluyor. ‹lk elçinin atand›¤› 1954
y›l›ndan bu yana UNICEF yaklaﬂ›k 200 iyi niyet elçisi ile çal›ﬂm›ﬂt›r.
Gezen ve Ayﬂe Kulin UNICEF Türkiye Milli
birlikte

EVET DEY‹N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK‹YE BÜLTEN‹
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GÜNCEL

UNICEF’in temel raporuna
Ankara’da canl› tan›t›m

foto: ﬁehnaz Tan›lkan

UNICEF’›n y›ll›k ‘Dünya Çocuklar›n›n Durumu’ raporu di¤er
merkezlerle birlikte Ankara’da da bir toplant›yla tan›t›ld›. UNICEF
Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini’nin sundu¤u rapor, Çocuk
Yaﬂatma konusuna odaklan›yor. Raporun düﬂündürdüklerini dile
getirmek için haz›r bulunanlar›n aras›nda, milletvekilleri ile
bakanl›klardan çeﬂitli üst düzey yöneticiler vard›.

Soldan sa¤a: Canan Ar›tman, Tayfun Talipo¤lu, Gaye Erbatur, Reza Hossaini, Cevdet Erdöl, Lila Pieters, Turan
Buzgan, Nevzat Korkmaz
UNICEF’in en önemli raporu olan ‘Dünya
Çocuklar›n›n Durumu 2008’, 23 Ocak günü
Ankara’da gerçekleﬂtirilen bir toplant›da, dünyan›n
di¤er ülkeleriyle eﬂzamanl› olarak bas›na ve
kamuoyuna tan›t›ld›.
Toplant›da konuﬂan UNICEF Türkiye Temsilcisi
Reza Hossaini, bu y›l›n raporunun ana temas› olan
Çocuk Yaﬂatman›n bir ülkedeki geliﬂmenin
izlenmesinde son derece duyarl› bir gösterge
oldu¤una iﬂaret etti. Raporda yer alan verilere
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göre, dünyada halen 9.7 milyon çocuk daha beﬂ
yaﬂ›na gelmeden ölmektedir. Sierra Leone’deki bir
çocu¤un do¤umunu izleyen ilk beﬂ y›l içinde ölme
olas›l›¤› dörtte bir iken, ‹sveç’teki bir çocuk için
ayn› olas›l›k 315’te birdir. Ayr›ca, ülkelerin kendi
içlerinde de bu bak›mdan önemli eﬂitsizlikler
görülmektedir.
Hossaini sözlerine ﬂöyle devam etmiﬂtir: “Elimizde, bunu önleyecek teknoloji, bilgi ve araçlar var;
ama yine de her gün çok say›da çocuk ölüyor.”
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Kaynaklar›n Etkili
Kullan›m›
Ocak ay›nda görevine yeni
baﬂlayan Hossaini
Türkiye’deki bu ilk bas›n
konferans›nda çocuk ölüm
oranlar›ndaki düﬂüﬂe ve
dünyadaki de¤iﬂik bölgeler
aras›ndaki farkl›l›klara dikkat
çekti. Hossaini odaklanm›ﬂ,
entegre temel hizmet
paketlerininin sunumuna
yönelik hükümetlerin artan
taahhütleri, uluslararas›,
ulusal ve yerel kuruluﬂlar
aras›nda artan koordinasyon
ve iﬂbirli¤i ile beﬂ yaﬂ alt›
çocuk ölümlerinin 1990 ile 2015 y›llar› aras›nda
üçte iki oran›nda azalt›lmas›n› öngören Biny›l
Kalk›nma Hedefi’ne ulaﬂ›lmas› konusunda iyimser
oldu¤unu belirtti. Böylece, kurtar›lan her yaﬂamla
birlikte, 3–4 çocu¤un daha hastal›k, engellilik ve
kötü beslenme gibi olumsuzluklardan korunmas›
mümkün olacakt›r. Hossaini bu konuda Anne ve
çocuk sa¤l›¤›na yap›lacak yat›r›m›n, insan haklar›
bak›m›ndan bir zorunluluk olmas›n›n yan› s›ra
sa¤lam bir ekonomik yat›r›m anlam›na gelece¤ine
de dikkat çekti.
Daha sonra Türkiye’deki duruma dönen Temsilci,
yenido¤anlar üzerinde odaklan›lmas› halinde beﬂ
yaﬂ alt› ölüm h›z›nda daha ileri düzeyde azalmalar
sa¤lanabilece¤ini belirtti. Tan›t›ma gösterdi¤i ilgi
dolay›s›yla medyaya takdirlerini ileten Hossaini bu
ilginin çocuklar›n esenli¤ine sahip ç›k›ld›¤›n›n aç›k
bir göstergesi oldu¤unu ekledi.

Türkiye’de durum
Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› Dr. Turan
Buzgan Türkiye’deki genel durum hakk›nda bilgi
verirken, ekonomik ve sosyal trendlerle birlikte
yetkililerin çabalar›n›n çocuk ölümlerinde keksin
bir düﬂüﬂ sa¤lad›¤›n› belirtti. Buzgan, bu ba¤lamda
bebek dostu hastane, do¤um öncesi bak›ma daha
fazla eriﬂim ve ba¤›ﬂ›klama oranlar›ndaki yükselme
gibi etmenlerin olumlu katk›lar›na iﬂaret etti.
Buzgan, Türkiye’de 2007 y›l›nda yaln›zca üç
k›zam›k vakas› görülmesinin bu geliﬂmenin bir
göstergesi oldu¤una dikkat çekti.
Müsteﬂar Yard›mc›s› Buzgan’›n verdi¤i bilgiye göre
Hükümet’in hedefi 2007 y›l›nda tahminen binde
21.6 olan bebek ölüm h›z›n›n 2013 y›l›na kadar en
fazla binde 15 olacak ﬂekilde aﬂa¤›ya çekilmesidir.
Bebek ölüm h›z› bir yaﬂ›na gelmeden ölen bebek
say›s›n› anlatmaktad›r ve Türkiye’de bebek
ölümleri beﬂ yaﬂ›ndan küçük çocuk ölümlerinin
yaklaﬂ›k yüzde 90’›n› oluﬂturmaktad›r. Yine
Buzgan’›n belirtti¤ine göre 2003 y›l›nda 2.2 olan
do¤urganl›k h›z› 2008’de 2’ye inecektir.
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Canl› tart›ﬂmalar
Hilton Otelindeki bas›n toplant›s›
UNICEF Türkiye Temsilcili¤i ile Sa¤l›k
Bakanl›¤› taraf›ndan ortaklaﬂa
düzenlendi. Ayn› zamanda UNICEF iyi
niyet elçisi olan tan›nm›ﬂ TV sunucusu
Tayfun Talipo¤lu toplant›n›n
konuﬂmac›lar›n› tan›tt›. Bu
konuﬂmac›lar aras›nda Meclis Sa¤l›k
Komisyonu baﬂkan› Prof. Cevdet Erdöl
ile meclisteki muhalefet partilerinden
birine mensup Adana milletvekili Prof.
Gaye Erbatur da yer almaktayd›.
Söz alan konuﬂmac›lar, çocuk
bak›m›nda babalar›n rolü, k›z
çocuklar›n e¤itiminin önemi, kad›na
(hamile kad›nlar dahil) ve çocuklara yönelik ﬂiddet,
erken yaﬂta evlilik, hükümetin sa¤l›k ve sa¤l›k
sigortas› dahil sosyal politikalar› ve tütün
ürünlerinin sat›ﬂ›na ve kullan›m›na s›n›rlama
getiren son yaﬂa dahil olmak üzere çeﬂitli konulara
de¤indiler. Parlamento üyeleri Canan Ar›tman ve
Nevzat Korkmaz da tart›ﬂmalara katk›da bulunan
isimler aras›ndayd›.
UNICEF Milli Komitesi Baﬂkan› Prof. Talat Halman,
Sa¤l›k Bakanl›¤› Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile
Planlamas› Genel Müdürü Dr. R›fat Köse, Milli
E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim, Rehberlik ve
Dan›ﬂmanl›k Genel Müdürü Dr. Ruhi K›l›ç, Milli
E¤itim Bakanl›¤› Yayg›n E¤itim Genel Müdürü
Necmettin Yalç›n ve çeﬂitli elçiliklerin temsilcileri
toplant›ya kat›lan di¤er önemli isimlerdi.

Raporda neler var?
‘Dünya Çocuklar›n›n Durumu 2008’ dünyan›n
çeﬂitli bölgelerinde çocuk yaﬂatma bak›m›ndan
yaﬂanan durum ve yap›lanlar konusunda ayr›nt›l›
bilgiler içermektedir. Raporda, geliﬂim halindeki
sa¤l›k sistemlerinden ç›kart›lan dersler ve
topluluk ortakl›klar›n›n baﬂar›l› örnekleri
özetlenmektedir. Dile getirilen tavsiyeler
aras›nda ﬂunlar da yer almaktad›r: çocuk ölüm
h›zlar› ve düzeyleri en yüksek olan ülkeler ve
topluluklara odaklan›lmas›; temel hizmetlerin
paketler halinde bir araya getirilmesi; yaﬂam
süresinde bak›m–hizmet bütünlü¤ünün sa¤lanmas›
ve sa¤l›k sistemlerinin geliﬂtirilmesinde sonuçlara
odakl› bir yaklaﬂ›m›n benimsenmesi. Rapor ayr›ca
siyasal sahiplenme, önderlik ve finansman
süreklili¤i gibi ö¤elerin belirleyici rolünü
vurgulamaktad›r.
Rapor, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da çocuklar›n ve
kad›nlar›n durumunu etkileyen baﬂl›klar olarak
ekonomi, demografi, çevre, beslenme, sa¤l›k,
e¤itim, toplumsal cinsiyet ve çocuk koruma
alanlar›ndaki durumla ilgili bilgileri 40 sayfa tutan
tablolarda sunmakta, böylece ülkeler ve bölgeler
aras› karﬂ›laﬂt›rmalara olanak sa¤lamaktad›r.

11

HABERLER

Çocuk Forumu
kampanya kazan›mlar›n›
paylaﬂ›yor
Do¤rudan çocuklardan oluﬂan il Çocuk Haklar› Komitesi üyeleri,
2007 y›l›ndaki Çocuk Forumu’nda, daha önce baﬂlatt›klar› Çocuk
Haklar› Tan›t›m kampanyas›nda elde ettikleri ilerlemeleri büyük bir
coﬂkuyla paylaﬂt›lar. Forumun en önemli olaylar›ndan biri de
çocuklar›n Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ile görüﬂmeleriydi.

foto¤raflar: UNICEF Türkiye

Çocuk Forumu’nun 162 üyesi 18-21 Kas›m 2007
tarihlerinde Ankara yak›nlar›nda K›z›lcahamam’da
bir araya geldi¤inde heyecan da doru¤a ç›km›ﬂt›.
Türkiye’nin 81 ilinin her birindeki Çocuk Haklar›
Komitesi’nden bir erkek ve bir k›z olmak üzere iki
temsilciden oluﬂan Forum 8 y›ld›r çocuklara
kendilerini etkileyen meseleleri dile getirme
f›rsatlar› sunuyor. Bu arada kat›l›mc›lar Çocuk
Haklar›na dair Sözleﬂme (ÇHS) konusunda daha
çok ﬂey ö¤renmekte, bu bilgileri baﬂkalar›na da
aktaracak becerileri edinmekteler. 2006 y›l›ndaki
forum, çocuk haklar›n›n tan›t›m› için ülke ölçe¤inde
bir kampanya baﬂlatarak bu alanda yeni bir ç›¤›r
açm›ﬂt›. Bizzat çocuklar taraf›ndan yürütülen bu
kampanya ilk baﬂta 25 ili kapsamaktayd›. 2007
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y›l›ndaki Forumda görülen canl›l›k ise,
kat›l›mc›lar›n elde ettikleri kazan›mlar› aktarmaya
ve deneyimlerini paylaﬂmaya yönelik istekliliklerini
yans›t›yordu. Otelin lobisi, foto¤raflar›n, gazete
kupürlerinin ve kampanya ile ilgili çocuk haklar›
materyallerinin sergilendi¤i standlarla dolup
taﬂ›yordu. Resmi oturumlarda ise delegeler
profesyonelce haz›rlanm›ﬂ sunumlar›yla
kampanyada kaydettikleri mesafeyi sergilediler.

Yo¤un bir y›l
Çocuk Haklar› Komiteleri geçti¤imiz y›l içinde kendi
materyallerini ve tan›t›c› ürünlerini da¤›tm›ﬂ, resim
yar›ﬂmalar› düzenlemiﬂ, üniversitelerdeki
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foto¤raflar: UNICEF Türkiye

tart›ﬂmalara kat›lm›ﬂ, televizyonlara ç›km›ﬂ ve
çocuk kulüpleri kurmuﬂlard›r. Baz› Komiteler di¤er
çocuklara do¤rudan yard›m sa¤lam›ﬂt›r. Örne¤in
Amasya’da Komite üyeleri sokaklarda yaﬂayan
ve/veya çal›ﬂan çocuklar› belirlemiﬂ, ard›ndan bu
çocuklar›n okula kaydettirilmeleri için yetkililere
baﬂvurmuﬂtur.
Çocuklar, geleneksel olarak toplumu biraraya
getiren yerel günlerden yararlanmas›n›
becermiﬂlerdir. Örne¤in Karaman’da ozan Yunus
Emre an›s›na düzenlenen bir festivalden
kamuoyunun dikkatini çekmek için baﬂar›l› biçimde
yararlan›lm›ﬂt›r. Gaziantep’te y›ll›k Antep f›st›¤›
festivalinde çocuklar palyaçolar› ve broﬂürleri ile
birlikte bir stand açma iznini alm›ﬂlard›r. Mu¤la’da
ise buradaki yerel
komiteye çocuklar›
yar›ﬂmalara ve çocuk
haklar› ile ilgili
etkinliklere katma
f›rsat›n› veren ise
uçurtma festivaliydi.

Uzlaﬂma
becerileri
Baz› komiteler kendi
illerindeki özel sektörün
deste¤ini sa¤lam›ﬂt›r.
Di¤erleri ise, çabalar›n›n
etkisini belirlemek üzere
araﬂt›rmalar yapm›ﬂt›r.
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Konya’daki ve baz› di¤er illerdeki komiteler, belirli
güçlüklerle karﬂ›laﬂarak da olsa, resmi yetkilileri
kendilerine toplant› salonu ve depo tahsis etmeye
ikna etmiﬂtir.
Çocuk Forumu eﬂ baﬂkanlar› R›fat Cankat ve Hazal
Hürman, çocuklar›n uzlaﬂma, iletiﬂim ve karar
süreçlerine kat›lma yeteneklerini sergilediklerini
söylerken, toplant›da bulunan herkesin
düﬂüncelerini de dile getirmiﬂ oluyordu.
Konuﬂmac›lar, bu arada yetkililerden daha fazla
destek talebinde bulundular. ÇHS’de kat›l›m hakk›,
sa¤l›k, e¤itim ve korunma gibi haklarla birlikte
güvence alt›na al›nm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, yetiﬂkinler
gene de çocuklar› karar süreçlerine dahil etmeyi
güç kabullenmektedir.
Forum s›ras›nda
çocuklar Sosyal
Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu
(SHÇEK) Genel
Müdürü ‹smail Bar›ﬂ
ve UNICEF Temsilci
Yard›mc›s› Lila Pieters
taraf›ndan
kutlanm›ﬂt›r. Her iki
konuﬂmac› da,
çocuklar›n seslerini
duyurup haklar›na
sahip ç›kmalar›n›n
önemini
vurgulam›ﬂt›r.
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foto: UNICEF Türkiye

Cumhurbaﬂkan› Gül’le buluﬂma
Çocuk delegeleri heyecanland›ran bir baﬂka olay
da Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün 19 Kas›m’da
kendilerini Ankara’da Cumhurbaﬂkanl›¤› Köﬂkünde
kabul etmesidir. Böylece, Çocuk Haklar› Komitesi
temsilcileri çal›ﬂmalar›n› Cumhurbaﬂkan›’na sunma
olana¤› bulmuﬂlard›r.
Aral›k ay›nda New York’ta yap›lan “Çocuklar için
uygun bir Dünya +5” toplant›s›nda Türkiye’yi ve
bölgeyi temsil eden Eﬂ Baﬂkan R›fat Cankat baﬂka
temaslarda da bulunmuﬂtur. BM Genel Kurulu,
evrensel ölçekte kaliteli e¤itim, sa¤l›kl› yaﬂam,
HIV/AIDS’e karﬂ› mücadele ve çocuklar›n
korunmas› gibi konularda düzenlenen interaktif
yuvarlak masa toplant›lar›na kat›lmak üzere 20
çocu¤u davet etmiﬂtir.

Do¤rudan diyalog
Çocuk Forumu’nun tarihi, Dünya Çocuk Haklar›
Günü ile denk gelecek ﬂekilde belirlenmiﬂtir. Dünya
Çocuk Haklar› Günü, ÇHS’nin 1989’da BM Genel
Kurulu taraf›ndan kabul edilmesinin y›ldönümü
olarak kutlanmaktad›r. Etkinlik, SHÇEK, UNICEF,
Avrupa Birli¤i ve Unilever bünyesindeki bir
dondurma firmas› olan Algida taraf›ndan
desteklenmektedir. Di¤er etkinlikler aras›nda
yar›ﬂmalar, çal›ﬂtaylar ve 2008 y›l›na iliﬂkin eylem
planlar›n›n haz›rlanmas› yer almaktad›r. Forumun
gelecekte nas›l bir formatta yürütülece¤i
konusunda yo¤un tart›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. ﬁimdi
çocuklar haklar› konusunda çok daha bilinçli
olduklar›ndan, s›ra çocuklar için bir ﬂeyleri
de¤iﬂtirebilecek konumdaki yetkililerle do¤rudan
diyalog kurmaya gelmiﬂtir. Ortaya at›lan
görüﬂlerden biri de, “en çocuk dostu il” yar›ﬂmas›
arac›l›¤›yla il valilerinin s›nanmas›d›r!
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RAKAMLARLA

Çocuklarda
yoksulluk riski
hâlâ yüksek
Sa¤lanan ilerlemelere karﬂ›n geniﬂ
anlam›yla yoksulluk baﬂta çocuklar
olmak üzere nüfusun önemli bir
bölümünü etkilemeye devam ediyor.

foto: Rana Mullan

Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) taraf›ndan
yay›nlanan yoksullukla ilgili en son y›ll›k
araﬂt›rmaya göre Türkiye’de 15 yaﬂ›ndan küçük
çocuklar›n dörtte birinden fazlas› 2006 y›l›nda
“g›da ve g›da d›ﬂ› yoksulluk” içinde yaﬂayan
hanelere mensuptu.

olas›l›¤›n›n kentli çocuklara göre üç kat daha fazla
olmas›d›r. G›da ve g›da d›ﬂ› yoksulluk içindeki 15
yaﬂ alt› çocuklar›n oran› kentsel alanlarda 2005
y›l›nda %19.51’den 2006 y›l›nda %13.5’e düﬂerken,
20 binden az nüfuslu yerleﬂimler olarak tan›mlanan
k›rsal alanda %40.60’tan % 43.63’e ç›km›ﬂt›r.

G›da ve g›da d›ﬂ› yoksulluk içinde yaﬂayan haneler,
üyelerinin g›da ve di¤er temel ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›layamayacak durumdaki haneler olarak
tan›mlanmaktad›r. Çocuklar›n ise bununla ilgili
s›n›r›n alt›nda kalma olas›l›klar› çok yüksektir.
Çünkü daha çok çocuk sahibi ve daha kalabal›k
aileler, bütün üyelerinin gereksinimlerini
karﬂ›lamada daha fazla güçlük çekecektir. Yetersiz
beslenme ve bar›nma imkanlar›, temel sa¤l›k ve
kaliteli e¤itim hizmetlerine yeterince ulaﬂamama
ve küçük yaﬂlarda çal›ﬂmaya baﬂlama zorunlulu¤u
fiziksel ve zihinsel geliﬂimlerini köstekleyerek
çocuklarda kal›c› birtak›m olumsuzluklar
yaratmakta, ayr›ca onlar› hastal›k, kaza, ﬂiddet,
istismar, damgalanma, sosyalleﬂememe, suç ve
zararl› al›ﬂkanl›klar gibi risklerle karﬂ› karﬂ›ya
b›rakmaktad›r.

Biny›l Hedefleri

K›rsal alarm
15 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar›n %25.23’ünün g›da ve
g›da d›ﬂ› yoksulluk içinde bulunmas›, mutlak say›
olarak 5.3 milyon çocuk demektir. Buna karﬂ›l›k, 26
Aral›k 2007 tarihinde yay›nlanan 2006 rakamlar›
2005 y›l›na k›yasla bu alanda bir iyileﬂmeye iﬂaret
etmektedir. Bu verilere göre 2005 y›l›nda g›da ve
g›da d›ﬂ› yoksullu¤a maruz 15 yaﬂ›ndan küçük
çocuklar›n oran› %27.71 idi.
Ancak, alarm verici bir husus, k›rsal kesimde
yaﬂayan çocuklar›n yoksullu¤a maruz kalma
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Nüfusun tümü al›nd›¤›nda, g›da ve g›da d›ﬂ›
yoksulluk içindeki insanlar›n oran› 2006 y›l›nda
%17.81 idi. Bir y›l öncesinde ise ayn› oran %20.5
olarak belirlenmiﬂti. Bu durumda, Türkiye’nin
%13.5’lik Biny›l Kalk›nma Hedefi, 2007 y›l›ndaki
daha yavaﬂ GSYH ve istihdam art›ﬂ›na karﬂ›n
gerçekleﬂebilir görünmektedir.
Yoksullu¤un en dar tan›m›, günde ancak 1 dolar
kazanarak yaﬂayan kiﬂi oran› aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda Türkiye’nin yoksullu¤u daha ﬂimdiden
alt etmiﬂ oldu¤u söylenebilir. Ne var ki, daha
kapsaml› göstergeler, gene de ciddi yoksulluk
düzeylerine iﬂaret etmektedir. Bu yoksulluk, bir
yanda düﬂük e¤itim düzeyiyle, di¤er yanda da
ücretsiz aile iﬂçili¤i, düzensiz iﬂler, kendi hesab›na
çal›ﬂma, tar›mda istihdam ve di¤er baz› olgularla
yak›ndan iliﬂkilidir.
G›da ve g›da d›ﬂ› yoksulluk içinde bulunan 15
yaﬂ›ndan küçük çocuklar›n yüzde da¤›l›m›
2002

2003

2004

2005

2006

Toplam 34.55

37.04

34.02

27.71

25.23

Kentel 30.59

30.43

24.22

19.51

13.50

K›rsal

46.44

49.34

40.60

43.63

41.10

Kaynak: TÜ‹K
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Bunlar› biliyor musunuz?
*

Geliﬂmekte olan ülkelerde yaﬂayan çocuklar›n
yaklaﬂ›k üçte birinin boyu yaﬂ›na göre küçüktür.

*

Geliﬂmekte olan 20 ülkede, beﬂ yaﬂ›n alt›ndaki
çocuklar›n %5'inden fazlas› aﬂ›r› kiloludur.

*

K›rsal bölgelerde yaﬂayan çocuklar›n düﬂük kilolu
olma olas›l›¤›, kentlerde yaﬂayan çocuklar›n iki
kat›d›r.

*

Geliﬂmekte olan ülkelerde do¤an bebeklerin %
60'› tart›lmamaktad›r.

*

Bütün dünyada beﬂ yaﬂ alt› çocuklar aras›nda
ölüm oran›, 1960'dan bu yana %60 azalm›ﬂt›r.
2006'da ilk kez beﬂ yaﬂ›n alt›ndaki 10 milyondan
az çocuk ölmüﬂtür.

*

Bebek ölümleri, beﬂ yaﬂ alt› çocuk ölümlerinin
%37'sini oluﬂturmaktad›r. Do¤umdan sonraki bir
saat içinde emzirmeye baﬂlanmas›, bebe¤in
sa¤l›¤› ve geliﬂimi aç›s›ndan büyük önem
taﬂ›maktad›r.

*

Geliﬂmekte olan ülkelerde bebeklerin ölme
olas›l›¤›, sanayileﬂmiﬂ ülkelerdeki bebeklerin ölme
olas›l›¤›ndan sekiz kat fazlad›r.

*

2006'da dünyaya gelen 51 milyon çocu¤un
do¤umu henüz kayda geçmemiﬂtir.

*

Afrika'n›n Alt Sahra bölgesinde bir kad›n›n do¤um
s›ras›nda hayat›n› kaybetme riski 1/22 iken
sanayileﬂmiﬂ ilkelerde bu oran 1/8.000'dir.

*

Bütün dünyada ilkö¤renim ça¤›ndaki 93 milyon
çocuk okula gitmemektedir. Bu say› 2002'de 115
milyondu.

*

Dünyada orta ö¤renim ça¤›ndaki alt› çocuktan biri,
okula geç baﬂlad›¤› veya s›n›fta kald›¤› için
ilkokula gitmektedir.

*

Sadece 13 geliﬂmekte olan ülkede ortaokul ve
liseye gitme oran› %90 veya üzerindedir.

*

Ülkelerin yaklaﬂ›k üçte ikisi, 2005’e kadar
ilkö¤renimde k›z erkek eﬂitli¤ini gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Yaklaﬂ›k üçte biri orta ö¤renimde k›z erkek
eﬂitli¤ini sa¤lam›ﬂt›r.

*

‹lkö¤renimde k›z ve erkek ö¤renciler aras›ndaki en
büyük uçurum, Bat›/Orta Afrika, Orta Do¤u/Kuzey
Afrika ve Güney Asya'da görülmektedir.

*

Zatürree; A‹DS, s›tma ve k›zam›ktan daha fazla
çocuk ölümüne neden olmaktad›r.

*

Geliﬂmekte olan ülkelerde ishale yakalanan
çocuklar›n sadece üçte biri tavsiye edilen tedaviyi
görmektedir.

*

1990 ve 2006 aras›nda bütün dünyada çocuk felci
vakalar›n›n say›s› 23,366'dan 2,000'e düﬂmüﬂtür.

*

Bütün dünyada 5-14 yaﬂ grubundaki çocuklar›n
alt›da birinin, çocuk iﬂçi olarak çal›ﬂt›¤›
düﬂünülmektedir.

*

UNICEF, 5-11 yaﬂ grubundaki çocuklar›, her hafta
bir saat ekonomik amaçl› çal›ﬂmalar› veya 28 saat
evde çal›ﬂmalar› halinde çocuk iﬂçi olarak
tan›mlamaktad›r. 12-14 yaﬂ›ndaki çocuklar, 14 saat
ekonomik amaçl› çal›ﬂmalar› veya 28 saat evde
çal›ﬂmalar› halinde çocuk iﬂçi olarak
tan›mlamaktad›r.

*

Orta ve Do¤u Avrupa ile Ba¤›ms›z Devletler
Toplulu¤u'nda 1990'da 1.300 olan HIV virüsü
taﬂ›yan kiﬂilerin say›s›, 2006'da 1.700.000'e
yükselmiﬂtir. Orta Do¤u ve Kuzey Afrika'da bu
say›, 30,000'den 550,000'e ç›km›ﬂt›r.

*

Bütün dünyada, 2-24 yaﬂ grubunda bulunan 60
milyonun üzerindeki kad›n, 18 yaﬂ›na gelmeden
önce evlenmiﬂ veya birlikte yaﬂamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Çocuk yaﬂta evlilik, Çin d›ﬂ›nda geliﬂmekte olan
ülkelerdeki kad›nlar›n % 34'ünü etkilemektedir.
Yeterince tarihsel verinin bulundu¤u ülkelerin
ço¤unda, bu oranda önemli bir de¤iﬂiklik
göstermemektedir.

*

Dünyadaki çocuk nüfusunun üçte ikisini oluﬂturan
yaklaﬂ›k 1.5 milyar çocuk, 2002 ve 2006 y›llar›
aras›nda yo¤un ve ﬂiddetli çat›ﬂmalar›n meydana
geldi¤i 42 ülkede yaﬂamaktad›r.

*

29 ülkede yap›lan bir araﬂt›rma 2-14 yaﬂ
grubundaki çocuklar›n ortalama %86's›n›n
evlerinde ﬂiddet kullan›larak cezaland›r›ld›¤›n›
göstermiﬂtir.

*

Geliﬂmekte olan 57 ülkede yap›lan araﬂt›rmalarda
k›z ve kad›nlar›n yar›s› (Türkiye'de %39’u), bir
erke¤in kar›s›n› veya birlikte yaﬂad›¤› kiﬂiyi belirli
koﬂullarda dövmekte hakl› olduklar›n› söylemiﬂtir.

*

UNICEF taraf›ndan 2005'te yap›lan bir araﬂt›rmada
engellilik taramas›nda pozitif görünen 2-9 yaﬂ
grubundaki çocuklar›n yüzdesi Özbekistan'da %2
ile Cibuti'de %35 aras›nda de¤iﬂiklik göstermiﬂtir.

* Bütün dünyada %41'ini çocuklar›n oluﬂturdu¤u
düﬂünülen 14.2 milyon mülteci oldu¤u tahmin
edilmektedir.

Bu bilgiler, UNICEF taraf›ndan Aral›k 2007'de
yay›nlanan "Çocuklar için ‹lerleme: Çocuklar için
Uygun bir Dünya ‹statistiksel Rapor”un 6. Say›s›ndan
al›nm›ﬂt›r. Rapor, baz›lar› ilk kez yay›nlanan çok çeﬂitli
mevcut bilgi ve verileri kolay anlaﬂ›l›r bir ﬂekilde
sunmaktad›r. Rapor, yaﬂam›n çocuklar ve kad›nlar
için iyileﬂmekte oldu¤unu, ancak bunun Biny›l
Kalk›nma Hedefleri ile dünya liderleri taraf›ndan
2002'de düzenlenen Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu
Özel Oturumunda kabul edilen hedeflere ulaﬂ›lmas›
için yeterince h›zl› gerçekleﬂmedi¤i sonucuna
varmaktad›r.

