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Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir
2002 May›s ay›nda yap›lan Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Özel
Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçekleﬂtirilen Çocuklar
‹çin Evet Deyin kampanyas›na Türkiye’den 16 milyon kiﬂi
‘Evet’ diyerek çocuklar için daha parlak bir gelecek sa¤lama
çabas›na destek vermiﬂtir.
Türkiye, Çocuklar için Küresel Hareket kapsam›ndaki ‘Evet Deyin’
kampanyas›nda, her dört kiﬂiden birinin att›¤› imza ile oransal
olarak kampanyaya en yüksek düzeyde kat›l›m› sergilemiﬂtir.
Say›sal olarak ise 20 milyon imza ile Çin önde gelmiﬂtir.
Kampanyaya imza veren herkesten, 10 madde aras›ndan,
çocuklar için en önemli gördükleri üçünü belirlemeleri
istenmiﬂtir. Türkiye’nin belirledi¤i öncelikli alanlar ﬂunlard›r:

•
•
•

Her Çocu¤a E¤itim;
Tüm Çocuklar Eﬂit Haklara Sahiptir;
Yoksullukla Savaﬂ — Çocuklara Yat›r›m Yapmakt›r.

Önce Çocuklar nedir?
Son dönemde yaﬂanan siyasal istikrar, ekonomik büyüme,
sosyal ve kurumsal de¤iﬂim, çocuklara yönelik koruyucu
ortam› — özellikle dezavantajl› çocuklar için — geliﬂtirmiﬂ,
toplumsal ve cinsiyet eﬂitsizliklerini azaltarak Çocuklar için Evet
Deyin kapsam›ndaki vaatlerin yerine getirilmesi için benzersiz
f›rsatlar yaratm›ﬂt›r. Hükümet, UNICEF, STK’lar ve AB’nin
deste¤i ile bu olumlu geliﬂmeler temelinde A¤ustos 2005’ten
itibaren 27 ay boyunca ‘Türkiye’de Çocuklar için ‹yi Yönetiﬂim,
Koruma ve Adalete Do¤ru’ veya Önce Çocuklar ile çocuklar için
vaat edilenleri gerçekleﬂtirmeyi hedeflemektedir.
Türkiye, Önce Çocuklar ile birlikte çocuk bak›m› ve korunmas›
alan›nda bir de¤iﬂime tan›kl›k edecektir. Bu de¤iﬂim, Türkiye’de
k›z ve erkek çocuklar›n haklar›n› tan›t›p koruyacak ve sa¤lam bir
rotaya yerleﬂtirecektir.
Önce Çocuklar projesinde, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›,
Milli E¤itim Bakanl›¤›, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Türkiye Barolar Birli¤i, Devlet
‹statistik Enstitüsü, Avrupa Komisyonu, UNICEF, çeﬂitli sivil
toplum kuruluﬂlar›, çocuklar ve ana–babalar yer alacaklard›r.
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Türkiye’nin 1995 y›l›nda onaylad›¤› Çocuk Haklar›na Dair
Sözleﬂme (ÇHS), 18 yaﬂ›ndan küçük her bireyi çocuk olarak
tan›mlamaktad›r — bir çok ülkede, insanlar›n kendi yaﬂamlar›n›
ilgilendiren konularda oy verip tav›r sergiledikleri erginlik yaﬂ›
18’dir. Bu yaﬂa kadar çocuklar, yetiﬂkinlerin ve toplumun onlar
ad›na verdikleri kararlara tabidir.
ÇHS, çocuklar› kendi kontrolleri d›ﬂ›nda geliﬂebilecek ve
esenlikleri aç›s›ndan zararl› olabilecek kararlar ve
giriﬂimlerden korumak üzere haz›rlanm›ﬂt›r. Çocuklar
toplumun aktif kat›l›mc›lar› olarak tan›mlanmal›; kendi
adlar›na söz al›p kendi görüﬂlerini dile getirebilmelidir.
Türkiye nüfusunun neredeyse 26 milyonluk bölümü, yani
nüfusun üçte birinden fazlas›, 18 yaﬂ›ndan küçüktür. Nüfusun
bu büyük bölümünün gereksinimlerini karﬂ›lamak için
yap›lmas› gereken en önemli görevlerden biri ülkedeki
mevzuat›n ÇHS ve di¤er uluslararas› belgelerle uyumlu hale
getirilmesi çabalar›n›n sürdürülmesidir.
Türkiye’de 2002 ile 2004 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirilen yasal
reformlar iç hukuku, ÇHS ve Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü
Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Uluslararas› Sözleﬂmesi (CEDAW)
standartlar›na daha da yak›nlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Çocuk haklar›n›n ihlali konusunda 2004 y›l›nda yap›lan önemli
bir araﬂt›rma, çocuk koruma yasalar›n›n ÇHS do¤rultusunda
haz›rlanmas›na öncülük etmiﬂtir. Ayr›ca sokakta yaﬂayan
ve/veya çal›ﬂan çocuklarla ilgili haz›rlanan bir meclis raporu
ve çocuklar›n korunmas›na tahsis edilen kaynaklar›n artmas›
da olumlu geliﬂmelerdir.
Çocuklara yönelik koruyucu ortamlar›n geliﬂmesi ve ülke
ölçe¤inde bir norm haline gelmesi için, bakanl›klar›n, hükümet
d›ﬂ› kuruluﬂlar›n ve genel olarak sivil toplumun daha
eﬂgüdümlü ve çocuklarla birlikte iﬂbirli¤ine dayal› çal›ﬂmalar
içinde olmas› gerekir.
Çocuklar›n korunmas› alan›nda yap›lacak daha çok ﬂey vard›r.
Korunmas› gerekenlerin baﬂ›nda, sokaklarda yaﬂayan ve/veya
çal›ﬂan güç durumdaki k›z ve erkek çocuklar; kurumlara
yerleﬂtirilenler; ücretli veya ücretsiz olarak tar›mda çal›ﬂan ve
ev iﬂleri yapanlar ve kanunla ihtilafa düﬂen çocuklar
gelmektedir.

Çocuklar için Önce Çocuklar neyi baﬂaracakt›r?
Önce Çocuklar çerçevesinde yap›lacak araﬂt›rmalar
do¤rultusunda çocuklara karﬂ› sorumlu kurum ve kuruluﬂlar›n
kapasitelerinin art›r›lmas› Türkiye’de çocuklar için iyi
yönetiﬂim, koruma ve adalet sa¤layacakt›r.
Çocuklar ve ana–babalar, de¤iﬂimin arac› olacak bu çocuk
merkezli modelden “aktif” kat›l›mc›lar olarak yararlanacakt›r.
Aileler ve çocuklar e¤itime, erken çocukluk geliﬂimi (EÇG)
hizmetlerine, uyuﬂmazl›klar›n çözümüyle ilgili dan›ﬂmanl›¤a
ve aile içinde anlay›ﬂ ve hoﬂgörüye ulaﬂt›kça kanunla ihtilafa
düﬂen çocuk say›s› azalacakt›r.
Okula hiç gitmemiﬂ veya baﬂlad›ktan sonra b›rakm›ﬂ k›z ve
erkek çocuklar, telafi e¤itimi arac›l›¤›yla ilkö¤renimlerini
örgün e¤itimde tamamlamak için ikinci bir f›rsata sahip
olacaklard›r.
Profesyoneller, politika yap›c› ve karar vericiler kanunla
ihtilafa düﬂen veya istismar ve ihmal riski alt›nda olan
çocuklar›n durumunu daha fazla gözeteceklerdir. Böylece,
özel koruma tedbirlerine ihtiyaç duyan bu çocuklar›n haklar›
tan›n›p korunacak ve koruyucu bir ortamda yetiﬂkinli¤e
haz›rlanacaklard›r.
Önce Çocuklar projesi ayr›ca aﬂa¤›da belirtilen yollarla,
kurumlara yerleﬂtirilen çocuklara ek yararlar sa¤lamay›
hedeflemektedir:

•

kurumlarda yaﬂayan çocuklar için bak›m ve korumaya
yönelik minimum standartlar›n belirlenmesi;

•

çocuklar›n bak›m› ve korunmas› için koruyucu ailelerin
yan›na yerleﬂtirilmesi — kurum bak›m›na ancak en son
çare olarak baﬂvurulmas›.
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Aileler için Önce Çocuklar neyi baﬂaracakt›r?
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Önleyici tedbirlerin geliﬂtirilmesi kanunla ihtilafa düﬂebilecek
çocuklar›n korunmas› için stratejik öneme sahiptir. Önleyici
tedbirler aras›nda, ailelerin çocuklar›na bakma ve onlar›
koruma kapasitelerinin art›r›lmas›, k›z ve erkek çocuklara
yönelik ihmal ve istismar›n önlenmesi ve e¤itim sisteminin
bütün çocuklara erken çocukluk geliﬂimi programlar› ve kaliteli
ilkö¤retim sa¤layacak biçimde desteklenmesi yer almaktad›r.
Ailenin e¤itim ile desteklenmesi, her bak›mdan kritik önem
taﬂ›maktad›r:

•

çocuklu¤un ilk dönemlerinde çocuklar›n geliﬂmesi için
bak›m ve destek sa¤lanmas›;

•

ana–babalarla ergenler aras›ndaki iletiﬂim ve uyum
sorunlar›n›n çözümü için kapasite geliﬂtirilmesi;

•

ailedeki bütün k›z ve erkek çocuklar için kaliteli temel
e¤itimin öneminin vurgulanmas›.

Önce Çocuklar projesi, Türkiye’de uzun zamand›r uygulanan
EÇG programlar›n› temel alacak, Hükümet ile UNICEF’in
Benim Ailem–Aile ve Çocuk E¤itimi Program› (AÇEP) ergenlik
dönemini de kapsayacak ﬂekilde geliﬂtirilip uygulanacakt›r.
Önce Çocuklar aﬂa¤›dakileri kapsayacakt›r:

•

Benim Ailem–AÇEP’in en dezavantajl› ailelere ulaﬂt›r›lmas›
ve program›n 7–19 yaﬂlar› aras›nda çocuklar› olan aileler
için geliﬂtirilmesi;

•

kentsel alanlarda güç durumda olan aileler için ana–baba
dan›ﬂmanl›¤›, ergenler için akran e¤itimi ve yönlendirme
hizmetlerinin art›r›lmas›;

•

ilkö¤retim sistemi d›ﬂ›nda kalan veya kanunla ihtilafa
düﬂme riski olan çocuklara yönelik telafi e¤itimi
uygulanmas›.

Türkiye için Önce Çocuklar neyi baﬂaracakt›r?
Önce Çocuklar ile Türkiye tüm k›z ve erkek çocuklar›n
korunma haklar›n› güvence alt›na almaya kararl›d›r.
Önce Çocuklar, giderek yayg›nlaﬂan çocuk ihmal ve istismar›
ve çocuklar›n ana–baba bak›m›ndan yoksun kalma sorunuyla
mucadele etmek için, sistematik araﬂt›rma, izleme ve veri
toplama, önleme çal›ﬂmalar› ve çocuklar›n korunmas›na
yönelik daha fazla politika ve yasa geliﬂtirilmesi gibi yollarla
kurumsal duyarl›l›¤› ve kapasiteyi art›racakt›r:

•

çocuk adalet ve koruma sistemlerinde görevli profesyonellerin çocuk haklar›n› koruma ve gerçekleﬂtirme
kapasitelerinin güçlendirilmesi;

•

kanunla ihtilafa düﬂen çocuklar için alternatif uyuﬂmazl›k
çözüm mekanizmalar› sa¤lanmas›;

•

sistem d›ﬂ›nda kalan çocuklara telafi e¤itimi ile ikinci bir
f›rsat sa¤lanmas›;

•

toplumun bütün kademelerinde toplumsal cinsiyet
eﬂitli¤inin sa¤lanmas›;

•
•

en kötü biçimlerdeki çocuk iﬂçili¤inin azalt›lmas›;

•

ana–babalar› veya onlara bakmakla yükümlü kiﬂilerle
birlikte yaﬂamayan çocuklar için kurumlara yerleﬂtirme
yerine alternatif aile ortamlar› sa¤lanmas›;

•

kurumlarda ve koruyucu ailelerin yan›nda yaﬂayan
çocuklar›n bak›m ve korunmalar›na yönelik minimum
standartlar›n geliﬂtirilmesi;

•

haklar›ndan yararlanmalar› ve kendilerini koruma bilincine
sahip olmalar› için ergenlerin yaﬂam becerilerinin
geliﬂtirilmesi.

aile arabuluculu¤u ve alternatif bak›m–koruma modelleri dahil
olmak üzere önleyici mekanizmalar›n devreye sokulmas›;

Önce Çocuklar projesinin baﬂar›s›, Biny›l Kalk›nma
Hedefleri’ne ulaﬂ›lmas›na — özellikle Biny›l Bildirgesi’nin güç
durumdakilerin korunmas› ile ilgili 6. bölümünde yer alan
hedefe katk›da bulunacak — ayr›ca çocuk haklar› alan›ndaki
reformlar›n uygulanmas›na destek sa¤layarak Türkiye’yi
ÇHS’ye uyumda daha ileri bir konuma getirecektir.
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Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti taraf›ndan Avrupa Birli¤i’nin mali katk›s› ve UNICEF’in teknik deste¤i ile yürütülmektedir.

Birleﬂmiﬂ Milletler
Çocuklara Yard›m Fonu

